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CAUSES OF WORK-RELATED INJURIES 
AND OCCUPATIONAL DISEASES

ABSTRACT
Despite the fact that the Law on safety and health at work and other standards in the field of occupational 

safety guarantee the integrity of work without injuries, sickness or death, and the authorities implement the security 
measures with significant results, the emergence rate of work-related injuries and occupational diseases cannot be 
considered satisfactory. 

Statistics of the past ten years demonstrate reduction in the number of injuries and health problems among 
employees caused by occupational diseases – in some cases we can talk about significant reduction of these adverse 
events.

Despite this fact we should note that the absolute number of work-related injuries is still high, and in this 
respect, with a complex application of protective devices and safety instructions we can do a lot more to reduce this 
number. 

The author of this work – a longtime judicial expert – has tried to group the important causes and the influenc-
ing factors and demonstrate them through specific events.
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УВОД
Подаци о догађајима повреда на раду добијени снимљеном ситуцијом, анализом, као и 

искуством судских спорова – било да је реч о накнади штете или кривичног поступка – омогућују да, 
узроци и честојављени неоправдани пропусти по правилу могу се груписати без обзира која је мера 
безбедности и заштите здравља у датој ситуцији била изостављена или у непотпуности примењена.

Ови узроци у највећем броју случајевима доприносе и појави професионалних болести.
Груписање погрешних и неправилних поступака послодавцу лакше омогућава да на подесан 

начин прихвата борбу против ових појава, и помоћу правилних поступака гарантује појачану заштиту 
живота и здравља запослених, све у циљу даљег смањења броја повреде на раду. 

ВРСТЕ УЗРОКА ПОВРЕДА НА РАДУ И ПОЈАВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ

Неправилни радни поступци при унутрашњем транспорту
Пракса указује да од укупног броја повреда на раду, близу 50% припада непоштовању и 

кршењу норматива безбедности у унутрашњем саобраћају. Радни поступци нису у довољној мери 
механизовани, често тешки и за прихватање неподесни комади материјала или опреме се дижу и 
преносе ручно.

РЕЗИМЕ
Без обзира на чињеницу да Закон о безбедности и здравља на  раду као и низ других норматива из 

области заштите на раду у целовитости гарантују рад без повреда, оштећења здравља или смртних последица, 
и у спровођењу мера безбедности, надлежни органи – у првом реду инспекције рада – постижу значајне 
резултате, на пољу настанка повреда на раду стање ни уком случају не можемо сматрати задовољавајућим.

Посматрајући статистичке податке у целовитости уназад десетак година, уочавамо број смањења 
оштећења здравља запослених  због повреда на раду и професионалних болести, чак у појединим случајевима 
можемо говорити  о значајном смањењу ових нежељених догађаја.

И поред ове чињенице примећујемо да је апсолутни број повреда на раду висок, и  у овом односу – 
комплексном применом заштитних средстава и упутстава за безбедан рад  -у циљу смањења броја повреда, 
још много можемо урадити.

Аутор овог рада – дугогодишњи судски вештак – покушао је приказивањем битних узрока, утицајних 
фактора узроке груписати и преко  конкретних догађаја их приказати.
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Ови радни поступци и поред тога што су и сами запослени греше, у највише случајева нису 
од стране послодавца добро организовани, изостаје одређивање одговорног лица за руковођење 
транспортом.

1. Конкретан случај, када су пет запослених ручно носили гвоздену греду дужине 3 м и тежине 
око четиристо килограма. Приликом постављања на под греда је из руку једног од носиоца 
исклизнула и пала на ногу, проузрокујући тешку повреду.

2. Другом приликом, при истовару пластичних балона са сумпорном киселином из возила, 
један од балона се преврнуо, киселина се излила на тело запосленог.

3. Још један пример неправилног рада је проузроковао тешку повреду на раду. При слагању 
гвозденог лима разне величине и димензије, није извршено подупирање као заштита од 
превртања. Извлачењем једног комада омот се срушио и тешко повредио запосленог.
Недостатак или неадекватност прописане заштитне опреме или личних заштитних 
средстава   
Послодавци често чине пропусте када запосленима дају машине које немају прописану 

заштитну опрему, оштећену или недостајућу не надокнађују.
У позадини ове опасне ситуације понекад и сам запослени је активни учесник, када сматра 

да заштитна опрема или лично заштитно средство њему смета при раду или је неудобно.
1. У старим радним организацијама коришћена заштитна опрема не задовољава савремену 

технологију производње.
Код старије машине неправилне конструкције, запослени је могао руку да завуче међу 
обртне делове јер машина није била заштићена.У таквој ситуацији рука је дошла међу 
ваљке који су је у потпуности смрскали.

2. Висећа колица тракастог транспортера за превоз ситног камена није имала штитник за 
спречавање испада камења, због тога испадајући камен је повредио руковаоца.

3. Трећи пример односи се на неодговарајућу заштитну одећу. Рукав заштитне одеће (оверал) 
запосленог код струга слободно је лепршао - није био учвршћен, покретни део машине је 
захватио и запосленог тешко повредио.
Неодговарајућа организација рада, њени специфични недостаци
Пропусти који се могу јављати код неправилне или непотпуне организације рада често су 

непосредни узроци повреда на раду. Лоше постављени технолошки поступак, прихватање таквог 
метода рада у принципу крије у себи недовољно стручно знање на пољу организације рада.

У ову групу узрока настанка повреда на раду спада и случај када на једном радном задатку 
ради више извођача и не постоји међусобна сарадња- координација рада. 

Новом Уредбом у нашем законодавству је код грађевинских радова предвиђен кординатор, 
именован од стране инвеститора али у пракси због отежаних финансијских услова пословања или га 
нема или је његова улога безначајна. 

Дешава се случај да код групног транспорта није именован руководилац.
1. Запослени су препаковање робе обављали по сопственом нахођењу, не користећи предвиђену 

противклизајућу заштитну опрему. Последица је била прелом ноге једног од њих.
2. Другом приликом, запослени су на мердевинама затезали електричне каблове. Запослени 

који је био задужен за обезбеђење мердевина, напустио је своје радно место. Мердевине су 
проклизнуле, запослени је изгубио равнотежу и пао са висине преко 3 м.

3. Трећи случај из ове групе узрока десио се када при сечењу и вађењу дрва није био присутан 
надзор, организатор. Исечено дрво се зауставило на грани другог дрвета а запослени 
немарећи за ову ситуацију наставили су рад. Јак ветар заустављено дрво је померио и 
срушено дрво је разбио главу једном од присутних.
Недостатак образовања за безбедан рад, односно формално спровођење истог
У судским споровима, један од најчешћих узрока повреда на раду је недостатак, одсутност 

правилног образовања из области безбедности и здравља на раду. У већини случајева постоји 
некакав папир (понекад чак и Образац бр.6 из прописане евиденције) али испитивањем повређеног 
долази се до податка да о врсти ризика који крије његов радни задатак није никад чуо, камоли да му 
је предочена било која заштитна мера дефинисана Актом о процени ризика.

1. Код пријема у радни однос код другог послодавца, исти се задовољио приказаним 
сведочанством, без да је проверио да ли исто одговара садашњем стању.
У пољопривреди најизричитији је пример када запослени који је обављао сезонске послове 
копања и сл. сусреће се са пољопривредном механизацијом.
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2. Конкретан пример, када груповођа није упознао новопримљеног запосленог са ризиком 
обављања посла већ је својим неправилним радним поступком-када је ручно пунио 
мешалицу-показао лош пример. Повреда која се у таквим ситуцијама јавља, непосредно 
указује на пропуст груповође.

3. Код исте мешалице није предочена забрана дизања поклопца. Када је већи комад заглављен, 
један од запослених поклопац је подигао и када су се ваљци покренули тешко су повредили 
запосленог.
Ангажовање новозапослених без одговарајућих стручних испита, где је то неопхподно

1. У производњи се јављају послови и радни задаци који захтевају посебна стручна знања и 
положене испите за обављање таквих послова. Понеки послодавци не маре за такве испите 
и од запослених захтевају да раде са транспортерима, возе тракторе и сл. без одговарајућег 
писменог доказа о оспособљености.

2. Дешава се чак да запослени без стручног знања постану груповође, пословође. Недостатак 
знања ових руководиоца често је узрок повреда на раду.

3. У датој ситуацији послодавац – вероватно у циљу бржег рада – захтевао је од својих помоћних 
радника да возе виљушкар, иако нису имали положене испите. Вожња без дозволе везана са 
неодговорношћу возача, била је узрок повреде на раду.
Неправилан или недисциплинован рад
И овај вид пропуста је чест узрок настанка повреда на раду. У овој групи припада и коришћење 

алкохола за време рада, који као узрок никако се не сме занемарити.
Ако запослени не користи прописана лична заштитна средства или заштитну опрему, 

нормативи безбедности изричито обавезују послодавца да моментално таквом раднику забрањује 
рад. Ово у пракси се врло ретко дешава. Недисциплинован поступак неминовно доводи до повреде 
на раду.

1. Код земљаних радова вагонетима је преношена ископана земља. Терен је био нераван, 
земља се просула међу шине. Пословођа није скренуо пажњу запосленима да не чисте ручно 
земљом затрпане шине, запослени који је то чинио тешко се повредио.

2. Другом приликом на пољопривредном добру није одстрањен возач трактора иако је био у 
припитом стању. Возећи тако, трактор се преврнуо и поред материјалне штете изазвао је и 
повреду возача.

3. Дешава се и случај када лице за безбедност и заштиту здравља затаји. У конкретном случају 
није забранио рад на крову без заштитног опасача или било које друге заштите од пада са 
велике висине. Тесар који је тамо радио, проклизнуо је и пао. Тешко се повредио.
Недостаци радне околине

1. Послодавци (нарочито у новоприватизованим срединама) не воде бригу о побољшању 
услова рада радне средине. Недовољна осветљеност, вентилација, лоше стање унутрашњих 
саобраћајница, несређено стање радног места, недостаци у купатилима и санитарним 
чворовима могу се јављати као узроци повреда на раду (чак и појаву професионалних 
болести).

2. У једној пекари, степенице које су водиле у купатило, стално су биле мокре због оштећене 
водоводне инсталације. Запослени који се туда кретао, оклизнуо се и пао. Клизави подови 
свугде представљају опасност, у купатилима понајвише.

3. Саобраћајница између два хидрофора веће удаљености у зимском периоду није била 
посута шљунком или песком. Залеђена површина је била узрок пада запосленог који је туда 
пролазио и који се тешко повредио.
Сви ови набројани узроци могу бити и узроци појаве професионалних болести (на пример 

недостатак образовања и указивања на постојеће ризике обаљања опасних радних задатака).
Понекад неодговоран став послодавца је непосредни узрок појаве професионалне болести.
а) послодавац не примењује нормативе усвојене у специјалним гранама индустрије. Не 

покушава смањити концентрацију прашине у ваздуху радне просторије иако за то има могућности 
интензивнијом вентилацијом или влажењем ваздуха.

Иста је ситуација када млевење камена ради у просторији без вентилације.
б) Добром организацијом рада, прерасподелом не смањује ризик, мада за то има могућности.

1. У једној ливници запослени је радио као чистач одливака, а касније је премештен за 
груповођу (у истој радној средини) иако лекарским прегледом код њега је утврђена силикоза.

2. Прашина, проценом о ризику код послова зидара у унтрашњости ливачког казана није 
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дефинисана као могући узрок појаве болести, мада је запослени при раду био стално 
изложен дејству кварцне (опасне) прашине. 
ЗАКЉУЧАК
Описани случајеви и приказани недостаци у примени мера безбедности и здравља на раду 

указују на то да одговорним, дисциплинованим радом, коришћењем личних заштитних средстава и 
опреме, повреде на раду и професионане болести могу се избећи.

Без обзира на начин повређивања, оштећење здравља запосленог - који је повреду претрпео 
- представља велики губитак како запосленом тако и целој друштвеној заједници.

Лечење повређеног, изостанак са посла, привремени или трајни губитак радне способности 
како за послодавца тако и за ширу друштвену заједницу представља велики материјални издатак 
иза којег не постоји рад. Да не говоримо о самом повређеном који често долази у жалостан положај: 
смањује се његова радна способност и код тешких повреда понекад остаје болестан или инвалид 
читавог живота. 

Наш задатак је био и остаје борба за безбедан рад без повреда на раду и професионалних 
обољења.
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ABSTRACT
The paper deals with the education of fire-fighting officers in the Russian Federation on the example of the 

modern university complex of EMERCOM of Russia, where students learn through role playing and problem solving 
on fire simulators, use up-to-date equipment, and practice on training facilities. To improve occupational safety and 
health of fire extinguishers, special attention is paid to tactical trainig in order to achieve the level of automaticity in 
real life situations.

PROBLEMS OF REDUCTION OF INJURY AND DEATH RISKS 
FOR FIREFIGHTERS ON DUTY

Kључне речи: гашење пожара, теоретско образовање, тактичка обука, тренажни комплекс  

РЕЗИМЕ
Рад се бави образовањем ватрогасаца у Руској федерацији на примеру модерног универзитетског 

комплекса Министарства за ванредне ситуације Русије, где се студенти обучавају кроз увежбавање улога и 
решавање задатака на симулаторима пожара, користе савремену опрему, и вежбају на тренажним објектима. 
Да би се побољшали безбедност и здравље ватрогасаца, посебна пажња се посвећује тактичкој обуци ради 
постизања нивоа аутоматизма у деловању у стварним ситуацијама.

Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia

V.T. Averjanov1 *, A.V. Basharichev1, A.A. Tarancev1

КАКО СМАЊИТИ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И РИЗИК ОД 
СМРТИ КОД ВАТРОГАСАЦА

In the modern world it pays a great attention to occupational safety. Russian Federation is not 
exception. In the basic law of Russia - the Constitution is written:

• In chapter 1. «Foundations of Constitutional Order» article 7: 
1. Russian Federation – is the social state whose policy is aimed at creating conditions ensuring a 

worthy life and free development of people.
2. In the Russian Federation is protected a labor and human health, a guaranteed minimum wage rate 

settled, provided state support of families, motherhood, fatherhood and childhood, the disabled 
and elderly citizens, the system of social services develops, state pensions settled, benefits and 
other social security guarantees.

• in chapter 2. «The rights and freedoms of man and citizen» article 37:
1. Labor is free. Everyone has the right to freely dispose of their abilities to work, choose the type of 

activity and occupation.
2. Forced labor is prohibited.
3. Everyone has the right to work in conditions that agreeable to the standards of the occupational 

safety and health, remuneration for work without any discrimination and not below the statutory 
minimum wage rate, and the right to protection against unemployment.

4. The right to individual and collective labor disputes with using established by federal law methods 
for their resolution, including the right to strike. 

5. Everyone has the right to rest. Those working by an employment contract guaranteed the federal 
law duration of working time, weekends and public holidays, paid annual leave. 
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ON APPROVAL AND INTRODUCTION INTO ACTION
Rules on occupational safety in departments of State Fire Service of EMERCOM of Russia 
At the level of EMERCOM of Russia is paid a serious attention to the safety of life and health 

of their employees. Unfortunately, despite the requirements of the order of EMERCOM of Russia from 
December 31, 2002 N 630 “On approval and introduction into action of Rules on occupational safety in 
departments of State Fire Service of EMERCOM of Russia” in some cases accidents events, including 
deaths, occurs.

After analyzing these events University management has concluded that the process of training for 
the EMERCOM of Russia, should pay special attention to tactical training, bringing it to automaticity in the 
actions of employees, by analogy with the preparation of car drivers.

For this purpose was developed a training complex for teaching to train officials of fire extinguishing. 
The purpose of this complex is: testing of the algorithm of acts of fire extinguishing of participants 

at different sites of the economy.
Tasks of this complex are: 

• formation of students’ professional competencies, providing them further training and subsequent 
practice in the State Fire Service of EMERCOM of Russia’s units;

• testing of current employees of the fire extinguishing system;
• assessment of the actions of officers who participated in extinguishing of the real fire.

A classroom equipped by 16 workstations equipped by computer equipment, helmets and intercom 
stations to create a situation close to real fire. There are a large number of educational and documentary 
videos and photos related to fire-fighting and accident and rescue operations. 
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Designed and installed the original software that allows to simulate various situations related to 
the development and extinguishing of the fire, as in a network or local versions of 3-D on various objects, 
such as:

1. Warehouse of open timber storage;
2. A large motor transport enterprise;
3. Storage company;
4. High-rise building etc. objects, fires in which can cause serious and sometimes irreversible conse-

quences.
The lesson begins from explanation of the fire and tactical problem and safety briefing. 

Creates a game collective consists of a three - five men who take their workplaces, put on helmets 
and intercoms. The teacher introduces the original data on a server and sends them over the network to 
students who initially separated by roles - head of fire suppression (RTP), Chief of Staff (NS), Chief of 
Support Services (NT) and 2 section commanders (NUTP). 

Each officer shall solve the problem himself, the information is transmitted by communication 
devices to each other regularly as they complete tasks. 

The results of solving of the fire technical problem on the screen displays the combined graph, 
which shows - was reached a location point or not. On this basis, a rating of credited or not credited, and 
draws conclusions about the correctness of students actions.
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The main activities of the trainees:
Head of fire suppression (RTP)

1. Assess the situation on the fire by outer indicators.
2. Designate the officials, who will participate on fire extinguishing, sets targets for the organization 

of fire fighting, appoint the appropriate number of people for the operation.
3. Upon arrival of additional forces and means produce them regroup, enhances the rear and areas of 

fire fighting.
4. Monitors the actions of officials involved in extinguishing of fire, continually assessing the prevail-

ing situation in the fire. 
5.  After reaching the localization and elimination of combustion gives the command to gather forces 

and resources, analyzes the fire-fighting on the combined schedule, which is displayed after results 
of conventional extinguishing f fire. 
Chief of Staff (NS)
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1. Chief of Staff is appointed by the head of fire suppression among the students. He studies the op-
erational documentation for a particular object. 

2. The chief of staff is constantly collect data about the operational situation from all officers and 
report them to RTP, from which receives a new inputs. 

3. The chief of staff is continually making changes to the situation on the scene of a fire in formal 
documents. 

4. In the course of learning issues NT carry out its tasks.
Section commander (NUTP)

1. Section commander is appointed by the head of fire suppression among students. He receives 
problems and for him to perform their allocated the required number of personnel and equipment.

2. NUTP directs the actions of personnel involved in fire fighting, promptly sends information about 
the situation to RTP (NS).

3. After reaching the localization RTP commands to NUTP for the activities of afterquenching and 
construction disassembly. 

4. In the course of solving fire tactical problems NUTP executes commands of RTP
Chief of Support Services (NT)
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1. Chief of Support Services is appointed by RTP among students. Following the appointment of 
Chief of Support Services make a reconnaissance of water sources.

2. Chief of Support Services reports about the audit and receives inputs from the RTP. 
3. Sets fire trucks to water sources and from them is paving the trunk lines to standpipes of building 

and connects them. 
4. Provides an uninterrupted supply of water for fire suppression, monitors for correct operation of 

pumps, fire engines and the integrity of the main hose line. 
5. Upon arrival of additional forces and means he makes their on-water sources and the need to run 

back-haul lines. 
6. In the course of solving fire tactical problems NT executes commands of RTP.

Thus, we can say that the labor protection questions are beginning to be addressed at the stage 
of theoretical education. Further, they are fixed on the practical training in the heat smoke chamber, fire 
simulator and exercises provided at specific real objects. 



11

That concludes my report. Thank you!
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ABSTRACT
The issue of safety is very talked-about in any age and every system; it is the question that must be planned 

and organised by every country. The efforts concerning the necessary measures of protection of the population during 
the extraordinary measures have been made earlier as well. Extraordinary situations take away many human lives on 
a daily basis and destroy and degrade the natural environment in various ways, causing great material damage and 
loss. The risk of catastrophes exists in every society, so the necessity for the society to organise an efficient system 
that will be able to meet all the challenges of the extraordinary situations is imposed. The defence and rescue system 
in the Republic of Serbia started forming after the passing of the Law of extraordinary situations in 2009. However, 
the system is not fully observed yet; all bylaw acts, which would present the legal grounds for the realisation of the 
necessary measures and acts during the extraordinary situations, are not passed, while the members of the population 
are not prepared and enabled for action. The most recent events in January – the storm blizzards in the south of Serbia 
– prove that.

THE SAFETY OF THE POPULATION IN EXTRAORDINARY SITUATIONS – WHAT 
HAVE WE ACCOMPLISHED?

Kључне речи: елементарне непогоде, ванредне ситуације, безбедност

РЕЗИМЕ
Питање безбедности становништва је питање које је актуелно у сваком добу, у сваком систему, питање 

које мора да планира и организује свака држава. И раније су се чинили напори на предузимању потребних 
мере заштите становништва у време ванредних ситуација. Ванредне ситуације свакодневно односе много 
људских живота и на различите начине уништавају и деградирају животну средину, узрокујући велику 
материјалну штету и губитке. Ризик од катастрофа постоји у сваком друштву, па се намеће нужност друштва 
да организује ефикасан систем који ће моћи одговорити на све изазове ванредних ситуација. Систем заштите 
и спасавања у Републици Србији је почео да се формира доношењем Закона о ванредним ситуацијама 2009. 
године.  Међутим, систем  још није до краја сагледан; нису донета сва подзаконска акта који би, као правни 
основ, послужили за реализацију нужних мера и поступака у току ванредних ситуација, а субјекти друштва 
нису припремљени и оспособљени за деловање. Најсвежији догађаји из јануара месецa – снежне мећаве на 
југу Србије – то и показују.

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Бабић Бранко 1 *

БЕЗБЕДНОСТ СТАНОВНИШТВА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА – 
ДОКЛЕ СМО СТИГЛИ?

УВОД
Oво питање је врло актуелно и о њему се не пише први пут. И на предходна два саветовања ова 

проблематика је обрађена кроз теме: ‘’Стање и перспективе безбедности у ванредним ситуацијама’’ 
и ‘’Заштита становништва и имовине у ванредним ситуацијама’’. Трећим радом жели се истаћи 
докле су држава и њени органи и Министарства стигли у припремама и организацији превентивних 
и оперативних мера заштите и спасавања, за пружање помоћи угроженом становништву у ванредним 
ситуацијама, било да су оне проузроковане елементарним и другим непогодама или техничко-
технолошким удесима. 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА УСПОСТВЉАЊЕ СИСТЕМА
Устав Републике Србије[1] у члану 97 уређује и обезбеђује ‘’4) одбрану и безбедност 

Републике Србије и њених грађана и мере за случај ванредног стања’’; ‘’9) систем заштите и 
унапређења животне средине; заштиту и унапређивање биљног и животињског света; производњу, 
промет и превоз отровних, запаљивих, експлозивних, радиоактивних и других опасних материја’’; 
и ‘’10) заштита културних добара’’. Надлежност Народне скупштине (члан 99) је да и: ‘’5) одлучује 
о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање’’ и 9) усваја стратегију одбране. Надлежност 
општине (члан 190) је да се преко својих органа: ‘’4) стара о заштити животне средине, заштити од 
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елементарних и других непогода; заштити културних добара од значаја за општину’’
Стратегија националне безбедности[2] је најважнији стратешки документ којим се утврђују 

основе политике безбедности у заштити националних интереса Р. Србије; даје анализу окружења Р. 
Србије; идентификује изазове, ризике и претње безбедности; утврђује националне интересе; одређује 
циљеве, основна начела и елементе политике националне безбедности, и дефинише структуру, 
начела функционисања и одговорности у оквиру система безбедности. Стратегија представља 
основ за израду стратегијских докумената у свим областима друштвеног живота и функционисања 
државних органа и институција, ради очувања и заштите безбедности грађана, друштва и државе. 
Стратегија дефинише 22 (двадесет два) изазова, ризика и претњи по безбедност Републике Србије. 
Два су ризика директно повезана и утичу на безбедност становништва и материјалних добара: 
1) ‘’Последице елементарних непогода и техничких и технолошких несрећа, као и угрожавање 
животне средине и здравља грађана услед радиолошке, хемијске и биолошке контаминације’’, и 2) 
‘’Опасности повезане са појављивањем и ширењем инфективних болести код људи и зараза код 
животиња представљају безбедносни ризик који би у будућности могао бити све израженији’’.

Значајан ризик представљају технолошке несреће у којима ефекти дејства опасних материја 
могу захватити не само територију Републике Србије већ и суседне државе. Животну средину 
додатно угрожавају и објекти са високим степеном ризика у земљама региона, као и привредни 
објекти са технологијом која не задовољава међународне еколошке стандарде. Један од основних 
циљева политике националне безбедности је и унапређење безбедности грађана, друштва и државе, 
док један од основних елемената политике националне безбедности чини политика одбране чији је 
основни циљ да обезбеди ‘’ефикасан систем одбране’’.

Стратегија одбране Републике Србије[3] представља основни стратешки документ којим 
се усмерава ангажовање ресурса одбране. Заснована је на Уставу Републике Србије и Стратегији 
националне безбедности. Стратегија дефинише 10 (десет) изазова, ризика и претњи по одбрану Р. 
Србије, од којих се може издвојити један који представља сталну безбедносну претњу по становништво, 
материјална добра и животну средин: 1) ‘’елементарне непогоде и хемијске, биолошке, нуклеарне, 
техничке и технолошке несреће’’, које не познају границе и могу да угрозе територије суседних 
држава. Један од три основна циља политике одбране је формирање ‘’ефикасног система одбране’’, 
док је један од основних задатака ‘’ефикасно управљање системом одбране’’. Систем одбране Р. 
Србије је део система националне безбедности и представља уређену и функционалну целину снага 
и субјеката одбране чији је циљ заштита одбрамбених интереса кроз реализацију војне и цивилне 
одбране. Носилац војне одбране је Војска Србије, а цивилне одбране државни органи, органи 
државне управе, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, привредна 
друштва, јавне службе и остали субјекти и снаге система одбране (институције које се баве пословима 
из области дипломатије, безбедности, економије, образовања, здравства, науке и информисања, 
као и правна лица чија делатност доприноси функционисању система одбране). Мисије цивилне 
одбране су: обезбеђивање претпоставки за функционисање система одбране, заштита и спасавање 
(реализује се кроз осматрање и обавештавање, заштиту и спасавање људи, заштиту и склањање 
материјалних добара и очување животне средине) и учешће у међународним операцијама заштите 
и спасавања. Субјекти система одбране су: грађани, државни органи, привредна друштва, друга 
правна лица, предузетници и Војска Србије. Снаге одбране су људски и материјални потенцијали Р. 
Србије, односно организоване структуре субјеката система одбране. 

Закон о одбрани Републике Србије[4], у глави VII, од чланова 77-80 регулише цивилну 
заштиту, која се организује, припрема и спроводи као систем заштите и спасавања: људи, животиња, 
материјалних и културних добара, од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и 
катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа а у складу с важећим прописима, 
начелима и захтевима Женевске конвенције и другим правилима међународног хуманитарног права. 
Цивилна заштита у ратном и ванредном стању организује се и функционише као део система одбране. 

Закон о ванредним ситуацијама[5] уређују деловање, проглашавање и управљање у 
ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и 
животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа – удеса и катастрофа, 
последица тероризма, ратних и других већих несрећа; надлежности државних органа, аутономних 
покрајина, јединица локалне самоуправе и учешће полиције и Војске Србије у заштити и спасавању; 
права и дужности грађана, привредних друштава, других правних лица и предузетника у вези са 
ванредним ситуацијама; организација и делатност цивилне заштите на заштити, спасавању и 
отклањању последица елементарних непогода и других несрећа; финансирање; инспекцијски надзор; 
међународна сарадња и друга питања од значаја за организовање и функционисање система заштите 
и спасавања. Закон уједно представља основу за доношење Националне стратегије за заштиту и 
спасавање. У исто време и истим бројем службеног листа, донет је и Закон о заштити од пожара[6] 
који дефинише систем заштите од пожара као скуп мера и радњи које имају за циљ заштиту од 
пожара, а које спроводе законом утврђени субјекти заштите од пожара, тј. државни органи, органи 
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аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна и физичка 
лица. Посебну новину представља обавеза доношења Стратегије заштите од пожара за период од 
најмање пет година, као и Cанационог плана за отклањање последица пожара. У делу Мере заштите 
од пожара прописују се посебни услови за обављање појединих послова заштите од пожара, као и 
основна и посебна обука запослених из области заштите од пожара. Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије–Сектор за ванредне ситуације врши категоризацију објеката, делатности 
и земљишта према угрожености од пожара.

Сврха Националне стратегије за заштиту и спасавање[7] је заштита живота, здравља и 
имовине грађана, животне средине и културног наслеђа Р. Србије. Стратегија дефинише и одређује 
националне механизме координације и смернице програма за смањење катастрофа узрокованих 
природним појавама и опасности од несрећа, заштиту, одговор и санацију последица. Стратегијом се 
обезбеђује испуњење препорука Европске уније за развој система националне заштите: успостављање 
институционалних, организационих и персоналних услова за спровођење заштите у ванредним 
ситуацијама; обезбеђење добро обучених кадрова; успостављање и оспособљавање постојећих 
ватрогасних и спасилачких јединица у свим местима за извршавање нових задатака; развијање 
способности да се у случају катастрофе одговори на најефикаснији начин, укључујући и отклањање 
последица катастрофа узрокованих терористичким нападом; обезбеђење материјалне помоћи за 
подршку реализацији Националне стратегије; оспособљавање ватрогасних и спасилачких јединица 
Министарства унутрашњих послова, ватрогасних јединица у привредним субјектима и ватрогасних 
јединица добровољних ватрогасних друштава, јединица цивилне заштите (специјализованих и 
јединица опште намене); оспособљавање грађана за деловање у ванредним ситуацијама, итд.

ДОКЛЕ СЕ СТИГЛО У ФОРМИРАЊУ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Устав Србије, као највиши правни акт, даје полазне основе за формирање и успостављање 

система одбране. У време доношења (2006. године) на снази је био Закон о заштити од елементарних 
и других већих непогода[8], који није давао правне основе за функционисање система који је 
почетком 90.-тих година девастиран и уништен. Пошто се број природних непогода из године у 
годину повећавао, постојећи систем је требало успоставити, али на стабилнијим ногама. Од 2006. 
године па до 2009. године интензивно се радило на припреми новог закона који би био ефикаснији 
и прилагођен новом систему заштите и спасавања становништва. У октобру месецу 2009. године 
донете су две значајне Стратегије, које су, поред Устава, давале широке могућности организованим 
снагама система одбране да се формирају и почну деловати у ванредним ситуацијама. 

После неколико варијанти предложеног Закона о ванредним ситуацијама и цивилној заштити, 
коначно је 29.12.2009. године донет Закон од стране Скупштине Р.Србије. Његовим доношењем Р. 
Србија је створила услове за изградњу јединственог система заштите и спасавања. Створени су сви 
предуслови да се формира нови систем који би био далеко ефикаснији од претходног и да се донесу 
одређена подзаконска акта за примену Закона која ближе дефинишу поједине одредбе из Закона. 
Било је потребно донети 15 Уредби и Одлука (ниво Владе Р. Србије) и 16 Правилника (на нивоу 
министра унутрашњих послова); израдити процене угроженост и планове заштите и спасавања на 
локалном, регионалном и републиком нивоу; увести јединствен број за хитне позиве 112 (изградња и 
развијање службе 112, Национални и оперативни центри 112); развијање и унапређење међународне 
сарадње.

Шта је у протекле три године донето, шта је урађено, колико је спроводљиво у пракси и 
колоко се обезбеђује заштита становништва ?

Одлука о оснивању буџетског фонда за ванредне ситуације[9] је донета ради обезбеђивања 
додатних средстава за финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других 
активности у области смањивања ризика, управљања и реаговања у ванредним ситуацијама, у складу 
са посебним прописима. Корисници средстава Фонда су: државни органи и организације, органи 
аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе; привредна друштва, друга правна лица 
и предузетници, и грађани, групе грађана, удружења, професионалне и друге организације. У току 
2010. године у фонд се слило око 500.000 динара, што је свакако мало да се подмире све потребе 
Сектора за ванредне ситуације.

Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације[10] регулише надлежности 
начелника, заменика и чланове штаба, почев од нивоа Р.Србије, преко окружних, градских и 
општинских штабова. Процес формирања штабова на локалном ниоу траје, није завршен. 

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту од елементарних 
непогода и других несрећа[11] утврђује врсту и минимум средстава и опреме за спровођење личне, 
узајамне и колективне заштите од елементарне непогоде и друге несреће, а које су дужни да набаве 
и држе државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, 
привредна друштва, друга правна лица, грађани и власници стамбених зграда, као и рокови за набавку 
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тих средстава. Грађани власници стамбених јединица, односно кућа и власници стамбених зграда 
дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног 
домаћинства, као и имовине, набаве до краја 2012. године и држе у исправном стању прописана 
средства и опрему, као што су: 1) комплет за пружање прве медицинске помоћи; 2) дезинфекциона 
средства; 3) приручна средства за деконтаминацију, и 4) апарат за гашење почетних пожара - С-6. 
Грађани који живе у властитим кућама, поред наведених средстава и опреме дужни су да набаве 
и држе у исправном стању и комплет алата који обухвата: лопату, крамп или мотику и испитивач 
напона (глинерица). 

Власници односно корисници објеката у којима раде запослени или се налази већи број 
људи као нпр. високошколским установама, државни органи, органи аутономних покрајина, органи 
јединица локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, дужни су да, до краја 2011. 
године, за сваки објекат појединачно набаве најмање: 1) комплет за пружање прве медицинске 
помоћи ако имају мање од 20 запослених; 2) најмање једну приручну апотеку ако имају од 20 до 100 
запослених, а на сваких даљих 200 запослених, још по једну приручну апотеку; 3) по једна носила 
на сваких 50 запослених; 4) најмање један комплет средстава за дезинфекцију пословног простора, 
радне површине, уређаја и возила која се користе у оквиру делатност; 5) по један комплет алата, који 
обухвата: лопату, крамп, секиру, чекић (мацола), ћускију, тестеру за гвожђе, клешта и испитивач 
напона.

Уредба о садржају и начину израде плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама[12] 
уређује садржај и начин израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на нивоу: 
1). Републике Србије (Национални план), носилац израде је Сектор за ванредне ситуације МУП 
РС; 2). органа државне управе (План); 3). органа аутономних покрајина (План); 4). органа јединица 
локалне самоуправе (План); 5). привредних друштава и других правних лица (План), а Привредна 
друштва и друга правна лица која производе, складиште и транспортују опасне материје, управљају 
објектима угроженим са аспекта терористичких напада, израђују документ - План заштите од удеса 
који је саставни део Плана ЗиС. Носиоци израде плана заштите од удеса дужни су да тај план донесу 
до 11.11.2011. године; 6). других организација (План).

План заштите и спасавања садржи све неопходне елементе за заштиту и спасавање 
у ванредним ситуацијама а нарочито: 1) приправност - спремност за ванредне ситуације; 2) 
мобилизацију-активирање у случају непосредне опасности или настанка ванредне ситуације; 3) 
заштиту и спасавање по врстама опасности; 4) мере и задатке цивилне заштите; 5) осматрање, рано 
упозоравање, обавештавање и узбуњивање; 6) употребу снага заштите и спасавања; 7) ублажавање 
и отклањање последица, и 8) информисање јавности.

План се израђује на основу Процене угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа којом се идентификују опасности, извори и облици угрожавања, могући ефекти и последице, 
и сагледавају снаге и средства за одговор на опасности изазване елементарним непогодама и другим 
несрећама, за заштиту и спасавање живота и здравља људи, животиња, материјалних и културних 
добара и животне средине. Процену израђују сви субјекти који имају обавезу израде планова 
заштите и спасавања. Процена, Национални план и План израђују се у складу са Упутством о 
методологији за израду процене угрожености и планова као и са важећим стандардима из области 
заштите лица, имовине и пословања. Упутство доноси министар унутрашњих послова у року од три 
месеца од дана ступања на снагу ове уредбе- 19.05.2011. године. 

Привредна друштва, друга правна лица и организације дужни су да донесу своје процене 
угрожености у року од шест месеци од дана ступања на снагу уредбе 19.08.2011. године, а План 
су дужни да донесу у року од осам месеци од дана ступања на снагу ове уредбе 19.10.2011. 
године. Привредна друштва и друга правна лица која управљају опасним материјама израђују 
План заштите од удеса на основу Правилника о начину израде и садржају Плана заштите од удеса 
који доноси министар унутрашњих послова у року од тридесет дана од дана ступања на снагу ове 
уредбе-19.03.2011. године

Јединице локалне самоуправе дужне су да донесу своје процене угрожености у року од 
осам месеци од дана ступања на снагу ове уредбе 19.10.2011. године, а План су дужне да донесу у 
року од десет месеци од дана ступања на снагу ове уредбе 19.12.2011. године.

Аутономна покрајина дужна је да донесе своје процену угрожености у року од десет 
месеци од дана ступања на снагу ове уредбе 19.12.2011. године, а План је дужна да донесе у року од 
12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе 19.02.2012. године.

Процена угрожености Републике Србије донеће се у року од 12 месеци од дана ступања 
на снагу ове уредбе 19.02.2012. године, а Национални план у року од 15 месеци од дана ступања на 
снагу ове уредбе 19.05.2012. године. 

Уредба о спровођењу евакуације[13] дефинише да се евакуација организује и спроводи с 
циљем заштите и спасавања људи, животиња, материјалних и културних добара, државних органа, 
привредних друштава и других правних лица од елементарних непогода и других несрећа. Планирање 
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евакуације врши се на основу Процене угрожености. Планом евакуације утврђују се и разрађују: 
процедуре спровођења мера и задатака евакуације; неопходна материјално-техничка и финансијска 
средства; задаци, начин деловања и одговорност свих учесника у спровођењу евакуације. Евакуација 
се спроводи на основу наређења надлежног штаба за ванредне ситуације која се преноси преко 
Националног и оперативних центара 112 и општинских штабова за ванредне ситуације. 

Одлука о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације[14] дефинише састав 
штаба: 1) команданта, министра унутрашњих послова; 2) начелника, начелник Сектора за ванредне 
ситуације, и 23 члана из надлежних министарстава, јавних предузећа, Војске Србије, Црвеног 
крста Србије, Горске службе спасавања, Републичког хидрометеоролошког завода, Републичког 
сеизмолошког завода, Радио телевизије Србије, Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност...

Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица[15] именује привредна 
друштва и друга правна лица, овлашћенa и оспособљенa за спровођење мера заштите и спасавања 
у Републици Србији, на нивоу управних округа и Р.Србије. Одређена су 354 субјекта, од којих је 
189 овлашћено а 166 оспособљено за деловање у ванредним ситуацијама из области: здравства, 
школства, саобраћаја, грађевинарства, трговине..., али исти нису стављени у систем заштите и 
спасавања, нити су урађени прописани Планови заштите и спасавања. 

Одлука о образовању покрајинског штаба за ванредне ситуације[16] регулише састав и 
начин рада на покрајинском нивоу.

Министар унутрашњих послова је прописао Правилник о организацији и начину употребе 
специјализованих јединица ЦЗ[17] и формацију-људску и материјалну. Специјализоване јединице 
могу се организовати као основне, као мешовите или као здружени састави. Основне специјализоване 
јединице организују се за извршавање сложених задатака цивилне заштите, односно за заштиту 
и спасавање у специфичним областима, мешовите специјализоване јединице организују се као 
привремени састави од припадника различитих основних специјализованих јединица, док здружени 
састави организују се од две или више мешовитих специјализованих јединица - за обављање 
обимних и сложених задатака цивилне заштите. Унутрашњу организацију специјализованих 
јединица могу да чине чете, водови, одељења, тимови и екипе. Специјализоване јединице се 
образују за територију Републике Србије, односно за подручја управних округа. Могу се образовати 
и специјализоване јединице за привредна друштва и друга правна лица која у, складу са Проценом 
угрожености Р.Србије представљају потенцијални извор угрожавања шире територије. Актом којим 
се образују специјализоване јединице утврђују се: врста, број и величина јединице; подручје на коме 
ће се употребљавати; мобилизација - активирање; мобилизацијско место и збориште; начин попуне 
људством и материјално-техничким средствима; обучавање и оспособљавање; финансирање; 
обавезе надлежне службе и њених подручних организационих јединица.

Правилником су образоване следеће јединице: 1) јединице за заштиту од пожара; 2) јединице 
за спасавање на води и под водом; 3)јединице за спасавање на неприступачним теренима; 4) јединице 
за пружање прве помоћи; 5) јединице за откривање и уништавање НУС; 6) јединице за РХБ заштиту; 
7) јединице за спасавање из рушевина; 8) јединице за осматрање; 9) јединице за узбуњивање; 10) 
јединице за телекомуникације; 11) јединице за збрињавање.

Акти о образовању специјализованих јединица донеће се у року од три месеца од дана 
ступања на снагу овог правилника, а акти о образовању специјализованих јединица донеће се у року 
од три месеца од дана достављања извода из Процене угрожености Републике Србије.

Поред наведених докумената, донета је и Измене и допуне Закона о ванредним ситуацијама 
07. децембра 2011. године.

Нису донета следећа документа: 1). Уредба о висини и начину остваривања права на 
једнократну новчану помоћ; 2). Уредба о начину давања и коришћења материјалних добара за потребе 
заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење материјалних добара; 3). 
Уредба о начину утврђивања висине штете, врсти, висини и начину пружања и коришћења помоћи 
јединицама локалне самоуправе за отклањање штета изазваних елементарним непогодама и другим 
несрећама; 4). Уредба о служби у активној резерви у цивилној заштити; 5). Уредба о организацији и 
функционисању система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања; 6). Уредба о 
заштити од неексплодираних убојних средстава; 7). Уредба о критеријумима и начину утврђивања 
здравствене способности грађана за учешће у органима и јединицама цивилне заштите

ЗАКЉУЧАК
Одувек су чињени напори у погледу организације и предузимања потребних мера у 

циљу заштите и спасавања становништва од могућих извора-ризика угрожавања безбедности и 
здравља. Опасносности које угрожавају становништво су свакодневни, срећу се на сваком кораку. 
Становништво је изложено великом ризику по живот и здравље, у великој мери је угрожено јер, 
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тренутно, не постоји адекватан одговор државе. То показују и догађаји на југу Србије у јануару 
месецу-снежна мећава. 

Спроведеном анализом, која је обухватала област ванредних ситуација у Р. Србији препознати 
су следећи недостаци постојећег система заштите и спасавања, и то: 1) институционално-
организациони: непостојање услова за доследну примену прописа; неодговарајућа организација 
и спровођење превентивних мера; недоступност специјализованих катастара; непостојање 
свеобухватних мапа ризика; неравномерна расподела капацитета служби за реаговање на територији 
Републике Србије; неуспостављен систем 112; непостојање методологије управљања опасним 
отпадом; 2) материјално-технички: незадовољавајући ниво саобраћајне и друге инфраструктуре; 
застарела, непоуздана опрема, средства и возила служби за реаговање у ванредним ситуацијама; 
неадекватно финансирање одржавања система заштите и спасавања; непостојање специјализованих 
возила и опреме за реаговање у хемијским удесима у друмском, железничком и речном саобраћају; 
недовољан број мобилних еко-токсиколошких јединица; 3) сарадња, координација и расположивост 
информација: недовољна координација између субјеката система заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; недовољна сарадња између научних и истраживачких институција и директних корисника 
истраживања; недовољна сарадња са невладиним и приватним сектором; потреба за унапређењем 
међународне сарадње; 4) људски ресурси и едукација: неадекватна стручна квалификованост и 
техноло-шка дисциплина расположивих људских ресурса; недостатак специјализованих кадрова, 
недовољна обученост професионалног кадра; неприпремљеност и низак ниво капацитета локалне 
самоуправе, и неразвијена култура превенције.

Овде треба посебно нагласити и чињеницу да је већина подзаконска акта донета, али да се 
њихова примена и спровођење не реализује у пракси, управо због наведених слабости система заштите 
и спасавања. У овом моменту се може рећи да тренутни ниво организованости и припремљености 
друштва не обезбеђује потребан ниво заштите становништва у ванредним ситуацијамаи да је 
угроженост становништва повећана због све чешћих природних непогода и немара/намере човека у 
техничко-технолошким процесима. 
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ABSTRACT
During November and December of 2011, a research concerning the stress with students of the Higher Edu-

cation Technical School of Professional Studies in Novi Sad was conducted, as well as the influence the stress had 
on their university studying. The research sample consisted of the second and third year students of all departments, 
while the first year students presented the control group. The obtained results are partially given in the paper, only in 
the scope necessary to present the main results. The aim of the research was to view the accurate state of the students 
during the time they spend at the university, to reach the information whether the stress has an influence on the quality 
of university studying and to find a more effective studying model (if possible), eliminating the stress as one of the 
main factors of failures at the university level.

THE INFLUENCE OF STRESS ON UNIVERSITY STUDYING

Kључне речи: стрес, студенти, истраживање

РЕЗИМЕ
Током новембра и децембра 2011. године спроведено је истраживање стреса код студената Високе 

техничке школе струковних студија у Новом Саду и утицај на ток студирања. Узорак истраживања су 
представљали студенти друге и треће године свих студијских програма, док су студенти прве године 
представљали контролну групу. Добијени резултати истраживања су делимично приказани у раду, само у 
обиму који је потребан за презентовање основних резултата. Циљ истраживања је био да се сагледа реално 
стање у коме се налазе студенти током студирања, да се дође до података да ли стрес има утицаја на квалитет 
студирања и да се пронађе ефикаснији модел студирања (уколико је то могуће) елиминишући стрес као један 
од главних фактора неуспеха на студијама.

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Бабић Бранко 1 *

УТИЦАЈ СТРЕСА НА СТУДИРАЊЕ

УВОД
Стрес је општа реакција организма на било који захтев из спољађње средине у циљу 

прилагођавања измењеним условима. Стрес је сложен феномен данашњице а са изворима (који 
су различити и вишеструки), карактеристикама и начином деловања се свакодневно сусрећемо. 
Процес студирања носи са собом многе стресне ситуације, и без обзира на личну отпорност сваког 
појединца, не може се увек избећи. Период студирања је, поред осталих извора, значајан извор стреса 
за будуће инжењере. Пре свега стрес се односи на окружење и услове у којима се обавља едукација 
студената, као што су испуњавање услова за упис следеће године студија, добијање добрих оцена, 
страх од неуспеха и пада на испиту, страх од суочавања са родитељима због слабих резултата и 
пада на испиту. Ниво емоционалне и социјалне зрелости може да одигра главну - кључну улогу 
у савладавању препрека и проблема који се јављају. Током студирања, у жељи да се испуне сви 
захтеви, долазе и разни проблеми личне, материјалне и здравствене природе који утичу на понашање 
и здравље студената, а самим тим и на појаву стреса. 

Са друге стране, студенти су изложени и низу стресних ситуација које су карактеристичне 
за њихове вршњаке који не студирају, а проистичу углавном из социјалног окружења. Време 
студирања, неизвесност око запослења, несређена политичка и економска ситуација могу, с једне 
стране, позитивно да утичу на мотивацију студената, и с друге, услед недостизања жељених мотива 
то може да изазове депресију, отуђеност, стање апатије, незаинтересованости, сукобе са ближњима 
и тд. 

НЕКА ИСТРАЖИВАЊА О СТРЕСУ
Институт за здравствену заштиту Батут [1] спровело је истраживање стреса у Србији, 

новембра 2004. године, према којем је установљено да је 37 % становништва Србије под сталним 
стресом. Значајан број испитаника чинила је и студентска популација, која је период испитних рокова 
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оценила најстреснијим, а као начин борбе са стресом издвојила је неке до таблета за смирење, међу 
којима предњачи бенседин. 

Истраживања Медицинског факултета у Београду [2] потврдила су раст студената у броју 
оболелих од кардиоваскуларних и болести рака. Такође је примећено на систематским, али и на 
редовним прегледима да све више студената пати од алергија. Као основни узрок стручњаци су 
навели стрес, који је “код студената све израженији и погубнији по здравље.” Зато стручњаци истичу 
да је веома важно правилно се хранити, бити физички активан, не бити завистан од психоактивних 
супстанци, имати добре комуникације и одржавати општу хигијену.

Истраживање, спроведено на шест факултета у Британији, показало је да студент, што му срце 
брже куца на испиту, постиже боље резултате. Најуспешнији студенти имали су за време решавања 
тестова 23,9 откуцаја више у минути него што је то нормално, док су студенти који су постигли 
најлошије резултате имали свега 3,9 откуцаја више од нормалног броја. Већи број откуцаја чешће 
је био повезан са повећаном пажњом него са нервном напетошћу. ‘’Повећање откуцаја срца знак 
је појачаног узбуђење код студената, то их подстиче да покажу своје најбоље способности’’ рекла 
је Сузан Чемберлен вођа истраживања. Стручњаци, ипак, не препоручују коришћење стимуланса, 
попут енергетских пића, који би повећали број откуцаја срца. 

Негативни животни догађаји високо корелирају са ризиком за професионално изгарање, 
коме је према истраживањима аутора са клинике Mayo[3] изложено 45% студената медицине са 
три медицинска факултета у Minesoti што свакако утиче на њихов квалитет живота. Истраживања 
утицаја стреса на студенте осталих факултета (будућих стоматолога и будућих медицинских сестара) 
показују идентичне негативне ефекте на психичко и физичко здравље и благостање. У истраживању 
се наводи да интензитет негативних ефеката стреса на здравље конзистентно расте код студената 
оба пола током студија медицине, што још више истиче значај увођења теме менаџмента стресом 
у курикулуме медицинских факултета, да би будући здравствени професионалци научили како да 
помогну најпре себи, а затим и својим пацијентима да избегну штетне ефекте стреса на здравље. 
Постојање родних разлика у перцепцији стреса, виши нивои перцепције стреса и посттрауматских 
стресних симптома утврђени су код студенткиња у односу на студенте, али и генерално у женској 
популацији у односу на мушкарце, што значи да родне разлике нису специфичне само за популацију 
студената медицине.

МЕТОДОЛШКИ ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ
Основни разлог због кога је спроведено ово истраживање је био да се дође до валидних 

показатеља и утврди у којој мери студирање утиче на стрес појединца и групе, који су то основни 
индикатори стреса, да ли се исти могу делимично или потпуно елиминисати, и како задовољство 
студената и квалитет студија подићи на виши ниво. Други разлог је што су оваква истраживања 
малобројна и до њих се не може доћи. 

Формулација проблема: проблем истраживања је стрес који се јавља током студирања.
Предмет истраживања: испитати да ли се студенти Високе техничке школе струковних 
студија у Новом Саду налазе под стресом током студирања. 
Циљ истраживања: општи циљ-испитати да ли су студенти под стресом и у којој мери то 
утиче на њихово студирање и продуктивност у раду; специфични циљеви-испитати који 
период студирања је најстреснији; испитати да ли пол утиче на појаву и манифестовање 
стреса; испитати да ли разлика у месту рођења и разлика у месту студирања има везе са 
појавом стреса. 
Хипотезе у истраживању: општа хипотеза-’’студенти су под стресом и он у незанемарљивој 
мери утиче на њихово студирање’’; специфичне хипотезе- најстреснији период студирања 
је полагање испита; на велики број студената утиче промена места боравка током студирања.
Варијабле: варијабла 1: стрес током студирања (у сврху истраживања испитиваћемо само 
особе које редовно студирају а добијене резтултате упоредити са контролном групом); 
варијабла 2 пол: две категорије – мушки и женски пол; варијабла 3-година студирања. 
Начин истраживања: За спровођење овог истраживања коришћен је метод научног 
испитивања, техника анкете и инструмент у виду упитника. Анкета је анонимна. Упитник 
се састоји из 15 питања на која смо очекивали искрене одговоре и конструктивне предлоге у 
циљу смањења стредса на студирање.
Узорак истраживања: Узорак истраживања чине студенти друге и треће године, свих 
студијских програма у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду. Контролну 
групу су чинили студенти прве године студија не неколико студијских програма. Величина 
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узорка је 420 студената, од тога су испитаници мушко-женског пола у односу 75,48% : 24,52%.

МЕТОДА РАДА
Истраживањем је обухваћено 420 студената, и то: друге године-196; треће године-138 и 

прве године-86 студената Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. У односу на 
популацију, учешће студената друге године је 55,4%, треће године 28,7% и прве године 19,1%, што 
се може видети и у табели број 1 (преглед је дат и по и по студијским програмима).

Истраживање је обављено у новембру 2011. године, уз сагласност руководства школе. 
Студенти су попуњавали упитник о стресу пре почетка предавањима, када су били присутни 
у највећем броју, уз сагласност и присуство предметних професора. Истраживач је предходно 
образложио студентима сврху и значај истраживања, објаснио да је њихово учешће на добровољној 
бази и да им је загарантована анонимност и поверљивост података који ће бити коришћени једино у 
научно-истраживачке сврхе. Интересовање студената за учешће у истраживању било је велико, тако 
да је вема мали број питања на која се није добио одговор. Попуњавање упитника захтевало је око 
15 минута времена.

Студенти који нису тога дана били присутни на предавањима, нису имали прилике да попуне 
упитник на неком од следећих предавања. У прикупљању података учествовао је различити број 
студената, од пет до 35 по групи. Упитник је 100% попунило 404 студената, док 16 упитника (3,8%) 
није било комплетно попуњено (на 25 питања није дат одговор или 0,007% у односу на укупан број 
одговора свих студената) што није имало битнијег утицаја на коначне резултате истраживања, и као 
такви-непотпуни су узети за анализу. 

Табела 1: Преглед узорка истраживања и популације истраживања

Одсек Студијски 
програм

II год III год Контролна група
поп узор % поп узор % поп узор %

Машинско 
инжењерство

Произв.нжињеринг 20 8 40 24 1  4,16  9  
Термоенергетика и 
одржавање 15  0 21 6 28,5  5  

Металуршко 
инжињ. Обрада метала          

Графичко 
инжињерство и 
дизајн

Веб дизајн 35 11  31,4 45 8  17,8    
Граф.дизајн 38 14 77,8 48 25 52,1    
Примењена 
фотографија 15 11  73,3 23 10 43,5    

Графички 
инжењеринг 4   0 24 3  12,5    

Инжињерство 
заштите

БЗНР 28 26  92,8 26 6  23,1  26  
ЗЖС 27 27  100 48 22 45,8  19  
ЦЗ 4 4  100 7 5  71,4  10  
ЗОП 23 15  65,2 55 17  30,9  17  

Електротехничко 
и рачунарско 
инжињерство

Информациона 
технологија 82 39  47,6 89 1  0,11    

Електроенергетика 39 31  79,5 76 33  43,4    
Електронско 
пословање 15 5 33,3 13 6  46,1    

УКУПНО 345 191 55,4 499 143 28,7 450 86 19,1

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
У раду нису приказани сви добијени резултатати истраживања. Упитнике је попунило укупно 

420 студента, од чега је њих 404 комплетно попунило упитнике или 99,993%. 
У узорку истраживања је учествовало 317 младића (75,48%) и 103 девојке (24,52%)-види 

табелу 2.; 128 студената (30,47%) потиче из градске средине, док је 292 студента (69,53%) дошло 
у град на студирање из села или варошице-види табелу 3 која уједно приказује и однос мушке и 
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женске популације у узорку (редовно годиште за студирање чини 25,7%).
Табела 2: Преглед мушке и женске популације по години рођења

Година 
рођења/
пол

`68 `73 `76 `77 `80 `81 `82 `83 `84 `85 `86 `87 `88 `89 `90 `91 `92 `93 ук

Мушки 2 1 2 5 2 2 2 5 5 14 35 44 70 86 32 10 317

Женски 1 2 1 1 2 2 2 4 9 13 29 22 13 2 103

Укупни је 56 студената мушке и женске популације обновило годину (13,33%), и то 43 
младића и 13 девојака (другу годину 34, од чега је 71% младића, трећу-22, од чега је 86,3% младића).

Табела 3: Однос мушке и женске популације у односу на место становањаузорку истраживања

Пол
Живи и 
студира 
у граду

%
Дошло и са 
села/вароши 

на студије
% Укупно 

студената

Мушки
87 27,40% 230 72,60%

317
68% 78,70%

Женски
41 39,80% 62 60,20%

103
32% 22,30%

Укупно
128 30,47% 292 69,53%

420
100% 100%

Са појмом ‘’стрес’’ (графикон 1) је упознато 71,7% студената; 0,35% није упознато (13 
младића и 2 девојке), док је 24,76% делимично упознато (85 младића и 19 девојака). Појам ‘’стрес’’, 
мање познају (што се тиче места боравка) студенти који су дошли у град на студирање (13 или 87%).

 Графикон 1: Познавање појма ‘’стрес’’- према полу и месту становања

ЛЕГЕНДА:
 1-да, не, делимично упознати;
 2-младићи-нису и дел.упознати;
 3-девојке-нису и дел.упознате;
 4-са села-нису и дел.упознати;
 5-из града-нису и дел.упознати.

На 7,45% студената стрес не утиче на квалитет струдирања, 45,67% се изјаснило да мало 
утиче док на 47,4% студенат стрес негативно утиче на квалитет студирања и због њега падају на 
испитима.

Као основне узроке стреса, 338 студената или 78,8% наводи један узрок: тежина и захтеви 



22

студија (29,6%); сукоби са другим колегама студентима (0,03%); сукоби са професорима (3,92%); 
узроци невезани за школу (25,38%); личне амбиције (13,59); притисци окружења (7,85%) и нешто 
друго (19,33%). Шездесет пет студената (15,5%) наводе по два узрока стреса, 20 (4,7%) по три узрока 
стреса, а три студента (0,7) као четири узрока стреса 

Код 67,8% студената стрес се испољава кроз једну појаву. Преовладава нервоза (49,1%), 
затим незаинтересованост за дешавања око себе (8,4%) и други разлози (17,9%). Сто тридесет пет 
студената је навело више од једног разлога-од два до четири. Код највећег броја студената (253) стрес 
се испољава у виду појачане нервозе (60,2%); 97 студената има главобољу (23,1%) ; 73 студента 
постају незаинтересован за дешавања око себе (17,4%), док се само код 39 студената (9,3%) стрес 
испољава у виду неких других здравствених проблема.

Интензитет стреса код студената је најјачи за време испита (58,8%), на крају школске године 
(15,5%) и на досадним предавањима на којима је обавезно присуство’’ (14,2%).

У испитном року најстреснији је период дан самог полагања испита (29,9%), током спремања 
испита (25,2%), у ишчекивању резултата (24,%) и на крају дан уочи испита (20,8%).

Под стресом су често у току испитног рока 50,2% студената (само када је у питању тежак 
испит); 27,6% увек, независно који је испит у питању; 15,5% студената када нису учили.

Са појавом стреса студенти се ‘’боре’’ на различите начине: 67,14% студената је навело један 
начин борбе и ту преовладава, пре свега физичка активност (34,04%), затим хоби (26,95%) и на 
крају друштво и изласци (26,95%); 29,7% студената наводи сва три начина ‘’борбе’’ као јединствен. 
Поред понуђених одговора, студенти су навели и неке своје механизме борбе против стреса: ‘’увек 
идем истим путем у школу којим сам ишао кад сам положио испит; доста сна; кафа; јак доручак; 
грицкање семенки; клизање; спавање 2-3 дана; алкохол; прекрстим се 3 пута; домаћа ракија; чашица 
пред испит; журка; медитирам, пушим цигаре и пијем пиво; јога; правим дневни распоред, у паузама 
слушам музику; секс; посета цркви; литература; изађем, напијем се, зезам се; нешто наопако обучем; 
ритуали; природа и њене благодети; учим у друштву; умивам се 3 пута; пијем, палим свеће, молим се 
богу,евентуално нова тетоважа или пирсинг; погледам филм, фенирање, лакирање ноктију; спремам 
стан, слушам музику; лежаљње на кревету.

Студенти који су на студије дошли из варошице или села (69,53%) сматрају да им то много 
не утиче на квалитет учења и однос према студирању: на 18,5% студената та чињеница утиче, 30,8% 
је неодлучно-можда утиче, можда не, док на 50,6% студената не утиче долазак са стране у град на 
студирање.

И поред велих захтева који се постављају пред студентима у току студирања, а имајући у виду 
економске могућности за студирање, студије добро могу поднети 24,52% студената , задовољавајуће 
их подноси 53,33% и сасвим лоше 22,14%. Са веома слабим материјалним могућностима предњаче 
студенти који су дошли на студије са стране (61,3%), са највећим процентом мушке популације 
(84,21%).

Ван радног односа је 70,71% студената тако да им се и та чињеница негативно одражава на 
квалитет студирања јер зависе од родитеља који су слабијих материјалних могућности.

Када су се анализирали дати одговори друге и треће године студирања са првом годином, као 
контролном групом, добијени су следећи резултати:

• познавање појма “стрес’’ (графикон 2);

Графикон 2: Познавање појма “стрес’’- контролна група : 2 и 3 година

ЛЕГЕНДА: 1-да; 2-не; 3-делимично.
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• утицај стреса на квалитет студирања (графикон 3)

Графикон 3:Утицај стреса на квалитет студирања- контролна група : 2 и 3 година

ЛЕГЕНДА:

  1-не утиче уопште; 
  2-веома мало; 
  3-поприлично; 
  4-због среса падам све испите

• основни узроци стреса (графикон 4)

Графикон 4:Узроци стреса- контролна група : 2 и 3 година

ЛЕГЕНДА:

 1-тежина и захтеви студија; 
 2-сукоби са другим колегама студентима; 
 3-сукоби са професорима; 
 4-узроци невезани за школу; 
 5-личне амбиције; 
 6-притисци окружења; 
 7-нешто друго
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• у којим ситуацијама је интензитет стреса најјачи (графикон 5)

Графикон 5: Када је стрес најјачи- контролна група : 2 и 3 година

ЛЕГЕНДА:

 1-почетком семестра; 
 2-за време испитног рока; 
 3-при крају школске године; 
 4-на досадним предавањима.

У току дана се често осећа уморно 48,8% студената; имају проблема да се ван школе, увече 
и за викенд, искључе из свега и опусте 29,4%; пију више алкохола него пре како би се опустили/ла 
16,5%; тешко заспе и буде се у току ноћи 23,9%; тешко се концентришу и губе нит током предавања 
41,3%; осећају се преоптерећеним/ном као да ми стално ‘’нешто виси над главом’’ 52,5%; реагују 
раздражљиво када нешто не иде по плану или како су очекивали 52,6%; пате од желудачних 
проблема, главобоље и убрзаног лупања срца 22,1%; често осећају да су жртве професора 8,1%; 
звоњава телефона их нервира више него раније 13,5%; удаљавају се из круга пријатеља и избегавају 
друштвене сукобе 10,1%; осећају се истрошено и као да имају огроман терет на леђима 28,3%; често 
себе ухвате при агресивним мислима које су усмерене на друге 20,1%; имају осећај да ће изгубити 
контролу над собом и властитим понашањем 14,9%.

ЗАКЉУЧАК
Општи циљ истраживања је испитати да ли су студенти под стресом и у којој мери утиче 

на њихово студирање и продуктивност у раду. На основу добијених и обрађених резултата може се 
видети да је око 27,3% студената под стресом и да он има негативан утицај на квалитет студирања: 
на 47,4% студената стрес има велики утицај на квалитет студирања и постизања добрих резултата на 
испиту; тежина и захтеви студија утичу негативно на студирање и проузрокују стрес 29,6 % студента; 
код 49,1% студената стрес се испољава кроз нервозу. 

Специфични циљеви истраживања су били да се испита који период студирања је најстреснији, 
да ли пол утиче на појаву и манифестовање стреса и да ли разлика у месту рођења и разлика у месту 
студирања има везе са појавом стреса. Стрес је најјачи за време испита код 58,8% студената; пол не 
утиче много на манифестацију стреса, а ли су евидентни: код девојака стрес је већи (51,4%:41%), 
најстреснији период је код девојака на дан самог полагања испита (39,8%:24,6%) а код младића у 
исчекивању резултат (28,7%:18,5%) и током спремања испита (25,9%:20,4%); 69,53% студенти који 
су на студије дошли из варошице или села сматрају да им то много не утиче на квалитет учења и 
однос према студирању: на 18,5% студената та чињеница утиче, 30,8% је неодлучно.

Резултати који су добијени у анализи утицаја стреса на студенте који редовно уписују годину 
и студенате који то чине други пут (13,3%), су показали да нема великих разлика у утицају стреса 
на студирање. 

На крају треба истаћи да сваки студент мора бити искрен према себи, реално проценити 
своје предности и мане у циљу правовремене припреме за стресне ситуације које га чекају за време 
студирања. Стрес је саставни део живота и зато га је боље дочекати спреман. Зато треба покушати 
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предвидети ситуације које носе са собом стрес и пронаћи могућа решења за превладавање (ако је 
то испитна ситуација, замислите како ће изгледати амфитеатар, каква би питања професор могао да 
постави, како би могли да одговорите)

ЛИТЕРАТУРА
[1] Институт за здравствену заштиту Батут, www.batut.org.rs
[2] Медицински факултет у Београду, www.med.bg.ac.rs
[3] Dyrbye LN, Thomas MR, Huntington J Lawson KL, Novotny PJ, Sloan JA, Shanafelt TD. Personal 

life events and medical students burnout: a multicenter study. Acad Med 2006;81(4):374-84. 



26
* Контакт електронска адреса: balaban@vtsns.edu.rs

Key words: risk, polymer packaging, health

Kључне речи: ризик, полимерна амбалажа, здравље људи

ABSTRACT
One of the main problems regarding the safety of polymer packaging for food products is that the packaging 

is a possible source of contamination through the migration of substances from packaging materials into food. Any 
migrating substance is of concern and may be harmful to the health of consumers. Even if that substance is not harmful 
to consumers, it could have negative effect on the taste and acceptability of food. Most of these migrants are additives 
and plasticizers that are added to plastics to change its features, and they may be carcinogenic and have toxic effects. 

Since the buyers of polymer packaging in our country normally determine the type of material or due to lower 
prices deliver the material to the printing house by themselves (sometimes not licensed), its use is associated with the 
real health risks. The aim of this paper is to highlight the types of migrants, as well as dangers that come from plastic 
materials which are mostly used for the packaging of food products and to present the way of determining migration, 
i.e. components that can migrate from packaging materials.

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

РЕЗИМЕ
Један од главних проблема у вези са сигурношћу полимерне амбалаже за животне намирнице је тај, 

што амбалажа представља могући извор контаминације путем миграције супстанци из амбалаже у храну. 
Било која мигрирајућа супстанца изазива забринутост и може бити штетна по здравље потрошача. Чак и ако 
та супстанца није штетна за потрошача, то би могло имати негативан ефекат на укус и прихватљивост хране. 
Већина ових миграната су адитиви и пластификатори који се додају пластици да би се измениле њене особине, 
а који могу бити канцерогени и имати токсичне ефекте. 

Пошто купци полимерне амбалаже у нашој земљи у правилу одређују врсту материјала или га 
због ниже цене сами испоручују штампарији (понекад без атеста), њено коришћење је повезано са реалним 
ризиком по здравље. Стога је циљ овог рада да се укаже на врсте миграната, као и на опасности које потичу из 
пластичних материјала који се најчешће користе за паковање прехрамбених производа, те да се прикаже начин 
одређивања миграције тј. компонената које могу да мигрирају из амбалажних материјала.

На крају је дат осврт на домаће и европске законске регулативе из ове области.
 

RISK OF THE HARMFUL EFFECTS OF POLYMER PACKAGING TO HEALTH

Балабан Петра 1 *

РИЗИК ОД ШТЕТНОГ УТИЦАЈА ПОЛИМЕРНЕ АМБАЛАЖЕ 
НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

УВОД
Према [1] амбалажа је производ направљен од материјала различитих својстава, који служи 

за смештај, чување, руковање, испоруку, представљање робе и заштиту њене садржине, а укључујe 
и предмете који се користе као помоћна средства за паковање, умотавање, везивање, непропусно 
затварање, припрему за отпрему и означавање робе.

Основни задатак амбалаже огледа се у очувању квалитета садржаја у што дужем временском 
периоду, који може бити изложен временским утицајима (топлоти, светлости, води, кисеонику, 
суши), контаминацији и механичким оштећењима.

Поред све већих техничких и маркетиншких захтева, законски захтеви имају све већу улогу. 
За амбалажу за животне намирнице је нарочито важно међусобно дејство амбалаже и садржаја.

Све компоненте амбалаже за животне намирнице морају да буду тако отпорне на садржај да 
не буду оштећене тим садржајем и да одговарају за одређени садржај. Са друге стране, амбалажа 
не сме да утиче на животну намирницу (нпр. да се мења њена боја, конзистенција или укус) или да 
дође до токсиколошког утицаја.

Полимерни материјали имају због својих одличних особина (нпр. мала густина, доступне и 
релативно јефтине сировине, мала тежина, и др.) све већу примену у изради амбалаже. Међутим, 
полимерима се, у циљу добијања полимерних материјала побољшаних карактеристика, лакше 
прераде и употребе, додају адитиви. Неки адитиви, уколико мигрирају могу бити извор контаминације 
хране и тако представљати претњу здрављу.
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Појава миграције посебно се истражује у прехрамбеној индустрији, јер поред тога што 
узрокује промене органолептичких својстава намирница, може лоше утицати на здравље људи. Због 
тога у многим земљама постоји строга законска регулатива која се односи на паковање намирница и 
поступке за мерење миграције из амбалажних материјала.

АМБАЛАЖА И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ
Безбедност хране значи гаранцију да храна неће бити штетна по здравље и за људску исхрану. 
Потрошач очекује здравствено исправан (сигуран) производ, квалитет, свежину, нутритивну 

вредност и исправно декларисање. 
Код осигурања квалитета флексибилне амбалаже (што подразумева осигурање квалитета 

вара-херметичности и осигурање непропустљивости амбалаже), важан фактор је и осигурање 
здравствене исправности амбалаже тј. спречавање миграције. 

На квалитет произода, током производње или паковања утиче низ фактора; нпр. у околини 
присутни гасови (водена пара, кисеоник) могу утицати на трајност производа. Такође и одређена 
брзина прелаза једињења мале молекулске масе могу утицати на укус и мирис производа. На 
одрживост производа утичу и микроорганизми али и физички и механички фактори (оштећења при 
транспорту, присутност инсеката, и др.) Познат је и утицај светла на промену боје, али могуће је 
настајање и непожењних продуката.

Микробиолошке контаминације се често сматрају главним претњама по људско здравље.
Међутим, понекад се и хемијски остаци сматрају као главни здравствени ризик, посебно 

када се открију дугорочне последице. 
ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ
Полимери се састоје од макромолекула грађених од великог броја малих, једноставних 

хемијских јединица међусобно повезаних ковалентним везама. Релативна молекулска маса полимера 
креће се од неколико хиљада до више милиона. 

Полимерни материјал је полимер чија су својства модификована различитим адитивима као 
што су нпр. омекшивачи, топлотни или светлосни стабилизатори, мазива, пунила, итд. Полимерни 
материјали се у великој мери употребљавају за производњу амбалаже јер због својих специфичних 
својстава управо су ови материјали омогућили производњу нових амбалажних облика и нове 
технике паковања (нпр. продужење свежине прехрамбених производа паковањем у модификованој 
атмосфери.) 

Иако постоји велики број полимерних материјала, за овај рад, односно израду амбалаже 
највише се употребљавају пластомери: полиетилен ниске густине (PE-LD), полиетилен високе густине 
(PE-HD), полипропилен (PP), поливинил-хлорид (PVC), полистирен (PS) и полиетилентерефталат 
(PET). У табели 1 су наведене потенцијалне опасности тих материјала по здравље људи.

 Табела 1: Потенцијалне опасности из најчешћих полимерних материјала

PET
Уколико се корисити за израду боца, због отежаног чишћења, огреботина 
и несавршености, могу се појавити бактерије па је углавном намењен за 
једнократну употребу. 

PE-HD Низак ризик од миграције.

PVC Постоји забринутост због миграције веома опасног токсина (DEHA), који након 
дуготрајног излагања, може изазвати рак или друге здравствене проблеме.

PE-LD Не преноси ни једну познату хемикалију у храну.
PP То је сигуран, нетоксичан материјал за производе који долазе у контакт са 

храном.
PS Из полистирена може да мигрира стирен, који може да мигрира у храну.
PC Проблематичан због BPA (Bisphenol A).

Контаминација у храни од пластичног амбалажног материјала
Материјали који би могли да изазивају забринутост јесу:

1. Мономери/олигомери-основне јединице или мали полимерни ланци 
2. Адитиви који се користе у производњи пластичних материјала који долазе у контакт са 

храном:
• пластификатори (15-40 % у PVC-у , DEHA, DEHP),
• материје које спречавају или успоравају оксидативну разградњу полимера (антиоксиданти<1 %) 
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• модификатори површинских особина (антистатици, мазива 1-4%)
• средства за бојење
• средства за пењење 
• додаци за повећање постојаности (биоциди, пуниоци, додаци за смањење горивости, 

ојачивачи).
3. Адхезиви 
4. Штампарске боје
5. Ненамерно додате супстанце –NIAS : (нечистоће, продукти реакција, деградације)

Пластификатори
Пластификатори су углавном естри дикарбонских киселина и то: фталне, адипинске, 

малеинске и других. 
Фталати (DEHP, DINP) се додају PVC-у првенствено за повећање флексибилности, 

провидности, издржљивости. Високо су токсични, испарљиви, карциногени, узрочници дечјe астме 
и алергија. [2]. Граница миграције је прописана ЕУ.

Ту спадају:
• Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP, SML = 1,5 мг / кг хране. IARC је класификовала DEHP у 

категорију 2Б (вероватно канцерогено за човека), на основу чињенице да постоји довољно 
доказа за канцерогеност код пацова и мишева, али не постоје адекватни подаци за људе 
(WHO, 1996).

• Diisononyl phthalate DINP, SML = 9 мг/кг хране
• Butyl benzyl phthalate BBP SML = 30 мг/кг хране
• Diisodecylphthalate DIDP SML = 9 мг/кг хране
• Bis(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) - SML = 3мг/дм2 –користи се као пластификатор за PVC 

фолије - канцероген).
Иако према неким истраживањима [3] мерене количине фталата у неким узорцима не 

представљају ризик по људско здравље, треба имати у виду да акумулација малих количина узетих 
у одређеном времену може повећати изложеност фталатима у току живота и потенцијално угрозити 
живот изложеној особи. 

Трагови хемикалије BPA (Bisphenol A) могу да мигрирају од PVC-а када је у питању контакт 
са храном. Специфична миграција износи 0.6мг/кг хране). Међутим најновијом Регулативом 
(Regulation EU 321/2011) - restricting Bisphenol A use in plastic infant feeding bottles), забрањено је 
коришћење овог једињења за пластичне бочице које се користе за дечју храну. Он се ослобађа у 
храну и течност и делује попут естрогена. Истраживања су показала да BPA утиче на повећање 
телесне тежине потомства лабораторијских животиња, као и да има утицај на ниво хормона. Новије 
студије на животињима сугеришу да је чак и низак ниво изложености BPA утицао на инсулинску 
резистенцију, што може довести до упале и болести срца [3].

Амбалажни материјали слојевите структуре – ламинати
Комбинацијом различитих мономатеријала (слика 1) могу се добити ламинати побољшаних 

и жељених карактериситка за чување одређених производа. За спајање се користи адхезив (лепило, 
восак или пластомер), у зависности од поступка лепљења, материјала који се спајају и жељеног 
квалитета спојених материјала.

Слика 1: Приказ комбинованог амбалажног материјала са слојевима 
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Адхезиви (лепила)
Највише се користе лепила растворена у органским растварачима (етилацетат, метилетилкетон, 

ацетон, диоксан). Проблем код ових врста лепила је што у фази сушења отпарава велика количина 
растварача и на тај начин загађују животну средину. Поред тога, уколико не испари сва присутна 
количина растварача (чак у случају заостатака и најмањих количина растварача), произведени 
материјал задржава мирис растварача и постаје неупотребљив као амбалажни материјал за паковање 
хране. С обзиром да у практичним условима производње, раствараче није могуће потпуно уклонити, 
битно је да су трагови заосталих растварача испод прага осетљивости чула мириса.

Неки од њих су обухваћени законодавством ЕУ и националним законодавством.
Штампарске боје
Са штампајуће површине боја може да доспе у храну преко супстрата или скидањем боје 

када је материјал намотан у ролни.
Примарни ароматични амини (PAA) се често користе као полазнa једињења у производњи 

органских азо пигмената. Трагови PAA могу да остану у пигменту и постоји могућност миграције у 
намирнице из амбалаже у којој су пигменти коришћени. 

У комбинованој полимерно-картонској амбалажи за пиће нађена је хемикалија 
Isopropylthioxanthon (ITX) у количини од 600 микрограма по литри. ITX се користи у штампарским 
бојама као фотоиницијатор и миграцијом може доспети у намирницу.

За материје које се у производњи штампарских боја користе за животне намирнице, на 
европском нивоу не постоје законски прописи. У групи ових материја постоји преко 1000 супстанци. 
Већи део ових материја је непроверен и не постоје подаци који дозвољавају здраствену процену [5]. 

У уредби 2023/2006/ЕC (GMP ) се говори о осигурању квалитета по којима се произведени 
материјали и предмети контролишу како би се осигурала усклађеност поступака са прописаним 
стандардима који се на њих односе и стандардима квалитета у складу са њиховом применом.

Штампајућа површина не би смела да дође у директни контакт са храном.
ИНТЕРАКЦИЈЕ У СИСТЕМУ ПОЛИМЕРНА АМБАЛАЖА-ХРАНА
Унутар амбалажног система долази до интеракција између производа и материјала од којег 

је направљена амбалажа и вањске околине. Те интеракције могу се проматрати као транспорт масе, 
размена енергије и биолошка међудејства. На слици 2 схематски су приказане компоненте које могу 
ступити у интеракције унутар амбалажног система .

Транспорт масе се може описати процесима апсорпције, миграције и пермеације.
Пермеација је транспорт молекула мале молекулске масе (O2, CO2, H2O, ароме) дифузијом 

између производа и околине кроз хомогену стенку амбалаже. 
Апсорпција подразумиева прелаз неких компоненти из намирнице на амбалажни материјал, 

што резултира променом органолептичких и прехрамбених карактеристика намирнице.
Миграција представља прелаз компоненти мале молекулске масе из амбалаже у намирницу. 

Потенцијални мигранти из полимерних материјала могу бити остаци мономера, олигомера, адитива 
и остатака пластификатора. 

Процес миграције зависи од низа фактора међу којима је концентрација супстанце-мигранта 
и коефицијента дифузије, и може се представити формулом:

 
при чему је:
m: количина супстанце која мигрира у храну
c: концентрација супстанце у пластичној амбалажи
D: коефицијент миграције
A: површина кроз коју се врши миграција
t: време

Слика 2: Илустрација транспорта масе између хране и амбалаже 
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НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА МИГРАНАТА У АМБАЛАЖИ
Како није могуће произвести амбалажу без могућих миграната мале молекулске масе, 

прописима је утврђен или највећи дозвољени садржај појединих миграната у амбалажи или 
максимално дозвољена миграција у упаковане производе. Предност првог приступа је у једноставном 
аналитичком одређивању садржаја могућих миграната, али је недостатак чињеница да миграција 
није иста у све садржаје.У прописима многих држава напуштен је први и примењен је други приступ, 
односно, утврђена је максимално дозвољена миграција. Предност овог приступа је у чињеници 
да много реалније одражава могућу контаминацију садржаја у стварним условима производње и 
промета, али је недостатак у тежем аналитичком утврђивању [6].

Хроматографском анализом могуће је одредити максималну количину материје која даје 
одзив на детектору, али није могуће ту материју идентификовати. 

С обзиром да је састав хране комплексан, симулирају се услови реалног контакта амбалаже 
са намирницом и то у унапред задатим контролисаним условима. Симуланти хране су слични 
одговарајућим намирницама. Овисно о физичко-хемијским карактеристикама, намирница се може 
класификовати као водена, алкохолна, кисела или липидна, па у складу с тим одговарајући симуланти 
су раствор дејонизоване воде, 15 % етанол, 3 % сирћетна киселина и нека уља (рафинисано маслиново 
уље сунцокретово уље или смеса синтетичких триглицерида).

Одређује се укупна (енг.Overall migration limits (OML)) и специфична миграција (SML). 
Под укупном миграцијом подразумева се укупна количина мигранта из амбалаже у намирницу и 
изражава се у милиграмима по граму узорка или у милиграмима по дм2 површине испитиваног 
узорка амбалаже. Прописана максимално дозвољена укупна количина мигрирајућих компоненти из 
полимерних материјала у храну износи 60 ппм (60 мг/кг). Међутим, кад се проматра нека посебна 
материја за коју се сумња да би могла бити токсична за људе, говори се о специфичној миграцији. 

ДОМАЋА И ЕВРОПСКА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Здравствена исправност амбалажних материјала и амбалаже код нас је регулисана Законом о 

здравственој исправности предмета опште употребе и Правилником о условима у погледу здравствене 
исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет (Сл. гласник РС бр. 92/2011 и 
Сл. лист бр. 18/91). Анализе здравствене исправности раде за то овлашћене лабораторије.

У овим документима прописане су, у зависности од врсте амбалажних материјала, као и 
намене за паковање појединих група прехрамбених производа, највеће дозвољене количине штетних 
материја у амбалажном материјалу и амбалажи.

У Европи су дефинисани општи захтеви за све материјале/предмете који су у додиру са 
храном (FCM) и дефинисани су Регулативом EC No.1935/2004. Подручје примене (члан 1) се односи 
на материјале: 

• у додиру са храном,
• намењене за додир са храном,
• за које се очекује да ће бити у додиру са храном. 

Материјали/предмети у додиру са храном не смеју:
• преносити на храну материје у количинама које могу угрозити здравље људи, 
• изазвати неприхватљиве промене у саставу хране,
• изазвати промене у органолептичким својствима.

Од 1.маја 2011 године на снази је ЕУ Регулатива бр. 10/2011 (Regulation on food contact plastic 
materials commission regulation) о полимерним материјалима и предметима који долазе у непосредан 
додир са храном.

EFSA (European Food Safety Authority) је европска служба за процену ризика у вези 
сигурности животних намирница и хране за животиње. У сарадњи са националним службама и уз 
размену информација, EFSA даје независне и научне савете о постојећим ризицима.

ЗАКЉУЧАК
Пластика и пластификатори су постали мета широм света у протекле две деценије због 

потенцијалне опасности по здравље људи.
Мигранти могу настати уобичајеном миграцијом или процесом деградације амбалаже, које 

се покушавају ограничити одговарајућим прописима. 
Међутим, у нашој земљи постоје реални ризици по здравље људи при коришћењу полимерне 

амбалаже за животне намирнице. Разлог томе је што купци амбалаже диктирају или чак испоручују 
штампарији неконтролисани материјал, а због ниске цене понекад и из регенерата израђеног из 
разних врста пластике.
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Зато је потребно посветити већу пажњу контроли материјала и аналитичким методама 
одређивања миграције те пратити ниво изложености потрошача штетним утицајима.

У будућности се може очекивати тзв. активна амбалажа која ствара услове за боље очување 
квалитета запаковане намирнице и тзв. интелигентна амбалажа која даје податке о моменталном 
стању квалитета запаковане намирнице. 

За очекивати је такође побољшање на том подручју кроз сарадњу наше земље са одговарајућим 
ЕУ-организацијама.

Слика 3: Изглед веб сајта на коем се могу пронаћи закони везани за FCM
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Kључне речи: опасне материје, ризик, железнички саобраћај, моделирање дисперзије

РЕЗИМЕ
Тренутно се процена ризика од несрећа код мобилних извора ризика врши тек спорадично, обично 

само помоћу једноставних математичких модела. Веће несреће код транспорта опасних материја су све чешће 
и могу да изазову озбиљне повреде у густо насељеним подручјима или загађење животне средине.

Циљ рада је мапирање ризика код превоза опасних материја на изабраном железничком правцу у 
Моравско-шлеском региону. Мапирање је фокусирано на критичне тачке на железници, као што су пружни 
прелази, подвожњаци и мостови, где постоји повећан ризик од несрећа. Рад се такође бави питањем најчешћих 
узрока мање или више озбиљних железничких несреће које доводе до повреде и/или губитка људских живота 
и материјалне штете.

ПРОЦЕНА РИЗИКА КОД ЖЕЛЕЗНИЧКОГ  
ПРЕВОЗА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

ABSTRACT
At present, the risk assessment of accidents of mobile risk sources is executed merely sporadically, usually 

only by means of simple mathematical models. Major accidents of hazardous substances transport are increasingly 
frequent and can cause serious injuries in densely inhabited areas or pollution of the environment. 

The goal of the article is the mapping of hazards of transport of dangerous substances on a chosen railway 
stretch in the Moravian-Silesian Region. The mapping focuses on railway critical points, such as level crossings, un-
derpasses, bridges, where an increased risk of accidents exists. The contribution also deals with the issue of most com-
mon causes of more or less severe railway accidents leading to injury and/or loss of human life and property damage.

Key words: dangerous substances, risk, rail transport, modelling of dispersion

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Ostrava-Výškovice, Czech Republic
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RISK ASSESSMENT OF DANGEROUS  
SUBSTANCES TRANSPORT BY RAIL

INTRODUCTION
The area of major accident prevention represents a relatively new branch of science. Nevertheless, 

transportation accident prevention requirements are an outgrowth of this branch. The first approach is to 
evaluate stationary risk sources with the largest amount of dangerous substances. However, dangerous 
substances limits have been decreased (amendments of SEVESO II Directive) and current attention was 
moved to so called “unclassified risk sources” and to mobile risk sources. Greater and greater amounts of 
dangerous substances are transported by road and rail. A growing interest in the subject area is also related 
to the threat of terrorist actions, possibly involving the transport of dangerous substances. 

The assessment of mobile risk sources is not yet prescribed by law in the European Union, however 
the transport of dangerous substances represents a particular hazard above all to the densely populated areas 
of urban zones, when release of toxic or flammable substances into the air may endanger the health and/or 
lives of many inhabitants. At present, the evaluation of consequences of accidents of mobile risk sources 
are dealt with only haphazardly and not in detail. 

The significance of rail transport generally grows because the issue of substitution of rail transport 
for tank truck transport on highways (roads, motorways) has been increasingly debated recently. From 
the general point of view, almost all modes of transport can be characterised by a growing accident rate at 
which human health is endangered or harmed and a loss of human life and material damage and, last but not 
least, endangerment or pollution of the environment may occur. This contribution deals with the creation of 
a basic overview of sources of risk on a chosen railway stretch in the Moravian-Silesian Region.

ACCIDENT HISTORY AND STATISTICS
In the past, many transport accidents with dangerous substances have occurred worldwide. The 

following accidents are well known: road accident in Houston, USA in 1976, release of ammonia, 6 people 
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killed, 178 people injured; road accident in San Carlos, Spain in 1978, explosion of propylene, 200 people 
killed; rail accident in Mississauga, Canada, in 1979, explosion of LPG and release of chlorine, 200,000 
people evacuated; rail accident in Montanas, Mexico in 1981, release of chlorine, 28 people killed, 1000 
people injured; and others accidents. From study of 1932 accidents that occurred during the transport of 
hazardous substances by road and rail the results obtained show an increase in the frequency of accidents 
over time [1]. 

Figure 1. Photo of Studenka train accident    Table 1. Comparison of transport performance of goods transport [3]

2000 2005 2006 2007 2008 2009
Goods transport in total (103 t) 523 249 560 037 554 994 565 708 540 731 458 328
Rail transport 98 255 85 613 97 491 99 777 95 073 76 715
Road transport 414 725 461 144 444 574 453 537 431 855 370 115
Inland water transport 1 907 1 956 2 032 2 242 1 905 1 647
Air transport 16 20 22 22 20 14
Oil pipelines 8 346 11 305 10 875 10 131 11877 9 837

Rail transport is the second after road transport in the extent of utilization. This is not the only 
reason why it is necessary to pay an increased attention to rail transport and to deal with its safety. 

RISK ASSESSMENT METHODS
The quantitative risk assessment (QRA) of major accidents of dangerous substance transportation 

has been published in various handbooks; with the most significant of them the following publications 
can be ranked: Guideline for Chemical Transportation Risk Analysis (TRA) [4] byAmerican Instituteof 
Chemical Engineering (AICHE) and Dutch methodology Guideline for Quantitative Risk Assessment 
(Purple book CPR 18E) [5] by organization TNO.Overview of recommended particular methods for risk 
analysis by the publication [6] is shown in Figure 2.

Publication [7] has recommended following scenarios for QRA in railways.
Table 2. Selected scenariofor QRA in railway [7]

In the Czech Republic, accident statistics are collected 
by the Transport Information System of the Ministry of Transport 
[2]. Since 1996 a total 27,234 of accidents were registered in all 
types of dangerous substances transportation in Czech Republic. 
The one of example of what can happen is a rail accident that took 
place at Studenka on the 8th August 2008, where a train crashed 
into the structure of a road bridge being repaired which had fallen 
on the railway track several seconds ago (see Figure 1).

The significance of individual modes of transport is 
evident every year not only in the number of columns of cars on 
roads and generally in the extent of utilization of traffic channels, 
but also in statistical data. The extent of utilization of individual 
modes of transport in past years can be seen in Table 1.
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Figure 2. Overview of risk analysis methods for transportation [6]

For the needs of the risk analysis, substances were divided into liquid and gaseous substances as 
shown in Figure 3. The kind and the type of chosen substances correspond best to materials transported by 
road as well as by rail.

Figure 3. Overview of possible scenarios of incidents during the transport of dangerous substances, modified 
according to [8]
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Frequency and consequence estimations have to be assigned to each of individual accident scenarios. 
All results of estimations may be shown in event trees. Risk estimation exploits the complete list of accident 
scenarios. F/N curve of societal risk may be produced. Its example is shown in Fig. 4.

Figure 4. F/N curve for risks of dangerous substances transportation[9]

For risk evaluation there is shown in the diagram the area „ALARP – As Low As Rationale Possible” 
(or also called „As Low As Reasonably Practicable“). Risk in this area has to be reduced by appropriate 
measurements.

CASE STUY OF RISK ASSESSMENT
As types of hazards were include such hazards for which we can determine specific risk sources 

(e.g. watercourse, hydraulic structure, chemical plant, etc.) and a related defined territory for which the 
consequences of an extraordinary event can be expressed using GISs (floodplain, break wave, etc.). 
Examples of these hazards are stated in Table 3.

Mapping of Hazards on a Chosen Railway Stretch in the Moravian-Silesian Region
In the teritory of the Moravian-Silesian Region the total track length is about 672 km, of which 

about 392 km belong to the state and about 280 km to the regional railways.
For the mapping of hazards, a stretch of the railway route No. 270 (ČeskáTřebová – Přerov – 

Bohumín), namely the stretch between Ostrava – Svinov and Jistebník was chosen. This railway route 
connects Prague with Northern Moravia, Silesia, Poland and Slovakia. The whole railway is electrified 
and double tracked. To a considerable extent, both passenger and goods transport takes place here. The 
railway forms a boundary of the Poodří Protected Landscape Area in which a large number of protected and 
endangered species of fauna and flora occur. 

From the above-mentioned characteristics it is clear that any accident in this territory would have 
serious consequences influencing human life and health and causing damage to property, traffic flow 
interruption and environmental threats.

In the Table 3, hazards that can manifest themselves, under certain conditions, almost in the whole 
railway track length are presented. In the following map (see Figure 5), specific places on the track, at 
which an accident may occur in case of extraordinary event, are marked. Locations of at-grade and grade 
separated intersections (level crossings, bridges, underpasses) of railway tracks and roads and culverts are 
marked. 

On the ČeskáTřebová – Přerov – Bohumín railway route, on the Ostrava-Svinov – Jistebník stretch, 
altogether 14 danger points, at which an accident may occur, were identified. They are 3 level crossings, 4 
road bridges, 6 culverts and 1 railway bridge.
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Table 3. Types of hazards on the track – with a specific risk source [7]

Hazard Source Possible consequences

Derailing of a rail vehicle Track failure, 
railwayman’s error

Threat to human life and health. 
Loss of property. 
Possibility of leakage of dangerous 
liquids and threat to the environment. 
Interruption of transport.

Crash between rail vehicles Rail vehicle, 
railwayman’s error

Possible subsequent derailing of a rail 
vehicle.

Threat to human life and health. 
Loss of property. 
Possibility of leakage of dangerous 
liquids and threat to the environment. 
Interruption of transport.

Vehicle hitting an obstacle on the track Obstacle on the track

Collisions between rail vehicles and 
road vehicles, including collisions 
between rail vehicles and pedestrians at 
level crossing 

Road vehicle, 
pedestrian

Collisions between rail vehicles and 
road vehicles outside the level crossing Road vehicles

Rail break, buckling of the track Rail failure
Wheel rupture, rail vehicle axle failure Rail vehicle failure 
Collision between a moving rail vehicle 
and a person outside the level crossing Man on the track Threat to human life and health. 

Interruption of transport.
Unsecured run of a rail vehicle, rail 
vehicle runaway, train uncoupling

Rail vehicle, 
railwayman’s error

Threat to human life and health. 
Loss of property. 

Rail vehicle fires Rail vehicle, technical 
failure

Threat to human life and health. 
Loss of property. 
Threat to the environment. 
Interruption of transport.

Release of dangerous goods during their 
transport

Technical failure 
of a rail vehicle, 
railwayman’s error

Threat to human life and health. 
Threat to the environment. 
Interruption of transport.

 level crossing 

road bridge 

railway bridge 

culvert 
         

 level crossing 

road bridge 

railway bridge 

culvert 

Figure5. Map of selected hazards on the railway route with marked critical points
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As example of modelling results of release and dispersion of dangerous substance were chosen 
leakage of ammonia from railway cistern (see Figure 6). 

Figure 6. Modelling of ammonia leakage from railroad tank car

CONCLUSION 
This contribution focuses, in the framework of the Moravian-Silesian Region, on the identification 

of danger points on the specific stretch of a railway route (ČeskáTřebová – Přerov – Bohumín, Ostrava-
Svinov – Jistebník stretch) for the transport of dangerous substances. To the identified critical points on the 
selected railway stretch, level crossings, road and railway bridges and culverts belong. All these structures 
were plotted on a map. Subsequently, causes of accidents that could occur at the designated danger points 
were determined. As part of mapping of hazards on any stretch of the railway route, it is also necessary to 
deal with hazards indirectly associated with the danger points (e.g. failures, errors, human factor, etc.).

The mapping of hazards associated with the rail transport of dangerous substances will be further 
used for the preparation of the module “Railway” being just created for the prototype software system 
FLOREON+.
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ABSTRACT
The subjective feeling of thermal comfort is determined by microclimate conditions that influence a human 

in a work environment, and the work environment belongs to the basic factors influencing the level of occupational 
safety and hygiene. The aim of the article is presented results of laboratory testing of a response of selected physiologi-
cal factors, the subjective assessment of subjects in an environment with a non-uniform radiant-convective load at low 
energy expenditure work, and the determination of an influence on the work performance of these persons.

Kључне речи: неуниформни радијантно-конвективни оптерећење, климатска комора, физиолошки 
           парамети, субјективна процена

РЕЗИМЕ
Субјективни осећај топлотног комфора је одређен микроклиматским условима који утичу на човека у 

радној средини, а радна средина припада основним факторима који утичу на ниво заштите на раду и хигијене. 
Циљ рада је представљање резултата лабораторијских испитивања одговора одабраних физиолошких фактора, 
субјективне процене лица у окружењу са неуниформним радијантно-конвективним оптерећењем на раду са 
ниском потрошњом енергије, као и утврђивање утицаја на радни учинак ових лица.

1VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Czech Republic, 
2University of Ostrava, Faculty of Medicine, Department of Physiology and Pathophysiology, Czech Republic
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УТИЦАЈ МИКРОКЛИМАТСКИХ УСЛОВА
НА ЉУДСКИ ОРГАНИЗАМ

INFLUENCE OF MICROCLIMATIC 
CONDITIONS ON HUMAN BODY

INCRODUCTION
Evaluation of uneven radiant convective load on thermal comfort of employees according to CSN 

EN ISO 7730:2005 is based on subjective feelings determined in large groups of people [1]. It has been 
verified on a group of subjects that there are significant differences in perception of the same thermal 
conditions as between the sexes (women perceive as pleasant higher environmental temperature) as between 
persons of the same sex [6]. 

The aim of this study was to verify the response of heart frequency, body temperature and skin 
temperature on irregular thermal load in the course of mental work during experimental conditions in 
climatic chamber on a group of subjects.

METHODOLOGY
Experiments took place in a climatic chamber of National Reference laboratory for measuring and 

evaluation thermal conditions at Institute of Public Health in Ostrava and included measuring of physical 
factors of thermal environment, physiological response measurement, subjective feelings of subjects 
observation and effect of mental performance. 

Climatic chamber has an internal space 2 x 3 m (Figure 1) The modified air is fed into the chamber 
from the engine room by a hole sized 1 x 1 m in the direction of the long axis of the chamber and is 
conducted as a large hole in the opposite wall of the chamber. Chamber allows the setting of laminar 
airflow va of 0.2 m.s-1 to 2 m.s-1, the air temperature ta in the range of 0 to 60 °C, and relative humidity RH, 
depending on temperature of the range of 30 to 90%. The intensity of unilateral radiation makes possible to 
set on a large scale with a maximum exceeding 200 W.m-2.

Experiments were divided according to final ball stereothermometer tg results into 3 stages (EI 
to EIII). At the first stage the temperature tg was 19°C, at EII tg was 22°C and at EIII tg was 25°C. The 
difference between radiant temperature from the vertical radiant panel trA a tg Δ (trA–tg) was in experiments 
in the range from -9 to +34 °C and radiant intensity I in the range from -97 to +153 W.m-2. The air velocity 
was in all stages va = 0.25 ms-1, RH fluctuated in the physiological range between 30 – 70 %. 
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Figure 1. Scheme of a climatic chamber

Thermal conditions in each stage were chosen to match the optimal heat-humidity conditions for 
uniform thermal environment, the thermal resistance of clothing and metabolic production of experimental 
subjects. Thermal conditions in the various stages are shown in Table 1.

Table 1. Summary of microclimatic conditions (tg Globe tempera-
ture; trA Radiant temperature; I Intensity of radiation)

Stage I (EI) Stage II (EII) Stage III (EIII)
tg 

[oC]
trA 

[oC]
trA-tg
[oC]

tg 
[oC]

trA 
[oC]

trA-tg
[oC]

tg 
[oC]

trA 
[oC]

trA-tg
[oC]

I 
[W.m-2]

19

16 - 3

22

16 - 6

25

16 -9 - 97
19 ± 0 19 - 3 19 -6 - 80
22 3 22 ± 0 22 -3 - 62
25 6 25 3 25 ±0 - 44
32 13 32 10 32 7 ± 0
40 21 40 18 40 15 + 55
46 27 46 24 46 21 + 99
53 34 53 31 53 28 + 153

Experiments were done on the group of 24 women aged 20-23 years, students of the Faculty of 
Health Studies at University of Ostrava. Experimental subjects were dressed in a single suit. Depending on 
tg (19 - 25 °C) a clothing thermal resistance was 1; 0.75 and 0.5 clo. Experimental subjects were familiar 
with the investigation and pre-trained in the performance of computer tasks in optimal conditions to achieve 
a stable performance. The results of these measurements were eliminated before processing. The order of 
experimental conditions within each stage was randomly chosen by an operator of the chamber. 

Experimental subjects were exposed to individual conditions for 1 hour. After entering the chamber 
the experimental subjects first adapted to experimental conditions for 20 minutes sitting at the computer. 
Then they dealt with computer games, which places demands on attention and short-term memory. 
Experimental subjects were faced oriented to the radiation in all stages of the experiment (Figure 2).

Heat humidity conditions were continuously measured during the experiments and recorded 
in computer memory at 110 cm from the floor near the head of experimental subjects. Heat humidity 
environment parameters are: va, RH and radiant temperature measured in the direction of radiation trA 
and the opposite wall trB were measured by an Indoor Climate Analyzer type 1213 by Bruel and Kjaer. 
The resulting spherical ball temperature tg and stereo temperature tstereo were measured by using a newly 
developed ball stereo thermometer [4,5,7,8]. As stereo temperature tstereo is a value of a segment oriented 
in the direction of radiant surface. 

The physiological parameters - heart rate and local skin temperature (tski) were continuously 
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measured throughout the experiment and recorded in half-minute intervals in computer memory. Skin 
temperature was measured continuously at 6 locations of the body surface on the forehead, chest, back, 
forearm, thigh and calf. The average skin temperature (tsk) was calculated as a weighted average of the 
equation [2,3]:

Figure 2. View of the measuring device in a climatic chamber (ball stereothermometer)

tsk = tsk forehead.0,07 + tsk chest.0,15 + tsk back.0,19 + tsk forearm.0,19 + tsk thigh.0,19 + tsk 
calf.0,21 

Core body temperature was measured in the mouth under the tongue tor immediately after entering 
the climatic chamber and at the end of their stay in the chamber. At the end of the stay in the chamber 
experimental subjects completed an experimental questionnaire, which evaluated the overall and local 
thermal sensations. Thermal sensations were expressed in a seven-point scale in accordance with EN ISO 
7730 [1] in the range -3 to +3 from optimality (Table 2).

Table2. A seven-point scale of thermal sensations [1] 

Point scale  Sensation
+ 3  Hot
+ 2  Warm
+ 1  Slightly warm
 0  Neutral
- 1  Slightly cool
- 2  Cool
- 3  Cold

Water balance was determined from the difference in body weight of experimental subjects examined 
before entering and immediately after leaving the climate chamber. During experimentation experimental 
subjects did not accept any food or drink, or did not urinate. To assess influence mental performance of 
experimental subjects in the experimental conditions non-uniform radiation-convective load was used a 
computer task “Snake” that places demands on the attention and foresight of the possibility of mistakes.

A correlation and regression analysis was used for statistical evaluation. Processing was done in 
Stata v.9 [9].

RESULTS
There were no statistically significant differences in the average HR and core body temperature 

within experiments or stages. Furthermore, water loss in sweat and breathing during their stay in the 
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chamber was negligible, and there were statistically significant differences between different stages of the 
experiments. 

Skin temperature dependence on thermal conditions in a climatic chamber
Skin temperature measured at different parts of the body correlated with the value Δ (tstereo-tg) 

at different stages very well. The correlation coefficients for the above relationship were, apart from a few 
exceptions, in the range of 0.8 to 0.99. 

The average temperature of skin moved in the physiological range from 31 to 34 °C. The average 
skin temperature in the individual stages and the whole group are presented in Figure 3.

Figure 3. The average temperature of skin in

Further analysis of the skin temperature showed that the temperature of the skin, especially on the 
acral parts of the body, in some experiments, increases (forehead) or decreases (calf) depending on time. 
Decrease or increase of skin temperature, depending on the time, was evaluated over a time period between 
twentieth and sixtieth-minute stay in a climatic chamber after twenty minutes of acclimatization to the 
chosen environment. While the temperature of the skin on the chest and back during the first 20 minutes and 
in the next period of time was remained almost unchanged, a continuous downward trend of tsk depending 
on time at higher values of trA was marked on the acral parts of the body.

The largest decline of tski depending on time (up to -1.5 °C) was recorded in Stage I on the forearm 
and calf, less significant decrease was on tsk thigh. In contrast, at the forehead in the EI and EII tski 
increased depending on the time in experiments with high intensity of radiation (trA = 46 and 53 °C) 0.4 to 
0.5 °C Duration of skin temperature under the experimental conditions at 7 Stage II demonstrates Figure 4.

Figure 4. Duration of skin temperature measured at 30 second intervals during the 60 min-
ute exposition in a climatic chamber. Stage II, tg = 22 °C, trA = 46 °C.
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Heat sensation depending on thermal conditions of a climatic chamber
Relationship between subjective thermal sensations expressed by a seven point scale (-3 = Cold, 

+3 = Hot) and climatic chamber conditions in each stage and in the entire group is shown in Figure5. 
Subjective feelings were evaluated in a broad range of the evaluation scale; at tg = 19 °C the environment was 
perceived as moderately cool to cool, in the cases when tg = 25 °C, the environment was perceived as modera- 
tely warm to warm. It was found that on the whole, the subjects were satisfied most with conditions chosen in the 
 framework of the third stage, when the temperature of spherical thermometer was the highest, tg = 25 °C.

Figure5. The subjective feeling of thermal comfort in individual stages

The determination of an influence on the work performance
Figure 6 presents the results of the task “Snake”, which are classified as total performance. This 

value expresses the percentage of success to the number of games started.

Figure 6. The results of the task “Snake” in order

Mental performance of tested people was changing in dependence on repetition. After the correction 
it has been proved that the radiation asymmetry does not affect the performance of tested people playing 
computer game.

RESULTS DISCUSSION 
Considerable interindividual variability in the perception of heat and cold is well known. In addition 
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to purely subjective factors, it contributes not only to gender, age and degree of adaptation, but also to the 
percentage of body fat [3]. Previous work indicates that women are more sensitive to cold conditions and 
perceived as a pleasant environment with air temperature higher than men [6]. This fact made the final 
evaluation very difficult. For this reason, only women were chosen for our experimental study. 

The main indicator of uneven radiant-convective load was used as the difference between radiation 
temperature and the resulting temperature of a ball thermometer Δ (trA-trB), as the difference between the 
stereo temperature and the resulting temperature of a ball thermometer Δ (tstereo-tg) [10]. Both indicators 
correlated very well together. To express satisfaction with the microclimate conditions - unequal burden of 
radiant-convective load in the climate chamber a subjective sensation of heat or cold in a seven-point scale 
was chosen according to ISO 7730 [1] and the response of objective physiological parameters - heart rate, 
body core temperature and skin temperature.

Response of objective physiological parameters - heart rate, body core temperature were little 
insensitive and differences of average values among each experiments did not reach statistical significance 
indicators in both values. The average temperature of skin moved in the physiological range from 31 to 34 
°C. This can be explained by the fact that the resulting ball temperature, thermal resistance of clothing and 
air velocity in all experiments correspond to the optimal conditions for work in a sitting position.

As a very negative discovery there is evaluated a decrease of skin temperature depending on 
time after the body adaptation to the climatic conditions, which indicates the long term intolerability for 
defined conditions. This discovery was observed mainly on the acral parts of the body (forearm and calf) in 
experiments with a large difference in values of Δ (tstereo-tg). 

In the course of assessment of work performance, the elimination of influence of repetition failed, 
the results had to be recalculated by means of the determined regression equation. The corrected values 
were tested by means of dispersion analysis, and results did not confirmed any influence of non-uniform 
radiant-convective load in the framework of created microclimate conditions on the mental performance of 
subjects either in individual conditions in the framework of a stage or between the individual stages.

CONCLUSION
An environment with a non-uniform radiant-convective load at low energy expenditure work simu-

late in climatic chamber was no influence on the physiological parameters and effect of mental performance. 
Skin temperature seems to be an appropriate objective indicator of uneven radiant convective load.
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УВОД
Индустријализација као и њени резидуални токови, њихови негативни ефекти, довели су 

до тога да рециклажа као појам, па и саме рециклажне технологије добију нову улогу у оквирима 
модерног друштва [1]. Паралелно са применом рециклажних технологија са чисто економског 
становишта, почело се и са размишљањима везаним за њихову примену у оквирима редуковања 
количине отпада [2]. Детаљна анализа различитих искустава развијених земаља јасно указаује 
на значај системских анализа управљања. Кроз одговарајуће програмске иницијативе које у себи 
садрже тачно дефинисане степене произвођачке одговорности као и одговорност свих субјеката 
у производно - потрошачком ланцу, дошло се до оквира одрживих форми које су захтевале даља 
унапређења. Сортирање амбалажног отпада, обезбеђивање адекватне инфраструктуре за те 
активности, локацијске дозволе, транспортна средства и остала пратећа мехнаизација, представљају 
параметре који утићу на финасијску самоодрживост ових активности. Економска оправданост 
ових активности, краткорочно гледано, у колизији је са потребним степеном улагања у активности 
прикупљања, транспорта, селекције и сл.

Данас, управљање чврстим отпадом представља елементарни сервис који држава преко 
локалних самоуправа треба да реализује у складу са актуелним просторним плановима општина, 

Key words: sustainability, technology, systems analysis, integrityy, cost-benefit analysis

ABSTRACT
The concept of sustainable development is widely accepted concept that very precisely defined guidelines 

and answers to various questions, based on economic technological and ethical grounds. The development of modern 
technologies enabled identification and selection of different types of solid waste without or with minimal human 
assistance. With the diversification of collected materials, process and its parameters become economically justified. 
System analysis techniques used in the management development strategies are characterized by an integrative meth-
odological approach, multidiscipline character and very prominent socio economic management mechanism. This 
paper shows one such analysis, as well as its architecture of the contribution from the viewpoint of further develop-
ment and the concept of sustainability Starting from the cost-benefit analysis, and through appropriate technological 
capabilities in the foreground stands out is the integrative character of the analysis, which provides a good basis for 
defining a set of priority measures in the management process

ТHE MODELS OF SYSTEM ANALYSIS IN THE PROCESS OF SOLID WASTE 
MANAGEMENT IN THE LIGHT OF THE THEORY OF SUSTAINABILITY

Kључне речи: одрживост, технологија, системска анализа, интегративности, cost-benefit анализе 

РЕЗИМЕ
Концепт одрживог развоја је широко прихваћени коцепт који веома прецизно одређује смернице 

и даје одговоре на разна питања, базиране на економским технолошким и етичким основама. Развој 
савремених технологија омогућио је идентификаицју и селекцију различитих врста чврстог отпада без или 
уз минималну људску асистенцију. Са тог становипта диверзификација прикупљеног материјала, ефикасног 
процеса као и инвестицони трошкови постају економско оправданији. Технике системских анализа које се 
користе у оквиру развојних стратегија управљања одликују се интегративно методолошким приступом, 
мултидисциплинарношћу као и изузетно наглашеним социоекономским управљачким механизмом. У овом 
раду биће приаказана једна овакава анализа, њена структура као и допринос са становишта даљег развоја и 
самог концепта одрживости. Полазећи од cost-benefit анализе па преко одговарајућих техничко технолошких 
у првом плану се истиче  итнегративни карактер аналазе, што представља добру основу за дефинисање сета 
приоритетних мера у процесу управљања.
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региона и државе у целини. Потенцијални проблеми сагледани кроз нискообразовани кадар, 
социјалне групе са друштвених маргина које су најчешће укључене у скупљање, непостојање јасне 
и организоване стратегије прикупљања као и генерални недостатак свести становништва, захтевају 
јасно опредељење и посвећеност друштва као целине овој теми. Убрзана урбанизација, велике 
миграције становништва ка урбаним срединама утичу да ситуација поводом изложеног проблема 
постаје из дана у дан све алармантнија. Имајући у виду да количина и природа отпада представља 
такође социјалну категорију, проблем постаје још комплекснији. Поред организованог прикупљања, 
у први план долази и проблем његовог транспорта [3,4]. 

СИСТЕМСКИ МОДЕЛИ УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ 
Главни изазов модерног друштва и развијених економија јесте механизам прекида историјске 

везе између ‘’креирања отпада и развоја друштва’’. Поредећи годишњу производњу отпада по глави 
становника са бруто друштвеним производом, констатује се корелација између ове две вредности. 
Међутим, као главни проблем издваја се пре свега, механизам односно начин на који ће друштво 
контролисати и управљати овим веома важним ресурсом [4].

У основи технике системских анализа налази се појам модела који се у даљем надограђује. 
Моделовањем се елиминишу детаљи, а самим тим и умањује комплексност проучаваног система. 
Суштина проблема се затим исказује на посебан начин тако да се избегне двосмисленост, са једне, и 
истакне суштина проблема, са друге стране. Другим речима, моделовање омогућава да се посматрани 
систем, а самим тим и одређени процес у њему, може да анализира, схвати и проследи даље, ка 
детаљима, односно ка свеобухватнијим анализама [4-7]. Анализа се даље усмерава ка испитивању 
услова равнотеже процеса, односно њихове конвергенције. Оно што је веома важно нагласити са 
становишта предмета наше анализе, јесте да разматрани модели подлежу законима термодинамике 
и посматрају се кроз међусобне интеракције подсистема и система генерално. Ако би један такав 
систем био изложен одговарајућим континуалним спољним утицајима, онда би се у њему смењивали 
наизменично равнотежни и неравнотежни процеси који би контролисали еволуцију самог система. 
Пошто је равнотежно стање система условљено ограниченим бројем параметара, одређивање 
равнотежне расподеле као и механизам њеног успостављања, представљају приоритете ових метода. 

Данас у 21 веку, пројектовање и имплементација одрживог система управљања чврстим 
отпадом у оквиру локалних самоуправа постаје кључно питање њиховог даљег одрживог развоја и 
обично се сагледавају кроз одговарајуће развојне стратегије. Као последица једне такве констатације, 
а имајући у виду комплексност проблема, читаве палете постојећих технологија, управљачких 
стратегија, едукативних програма усмерене су ка јединственом циљу, оптималном задовољењу свих 
његових аспеката. 

ТЕХНИКЕ СИСТЕМСКИХ АНАЛИЗА
Технике системских анализа које се примењују у оквиру анализа стратегија управљања 

чврстим отпадом, морају да у себи имају уграђен интегративно методолошки приступ, 
мултидисциплинарна инжењерска решења и изузетно јак социолошко-економским управљачки 
механизам. Изазови, трендови, перспективе у овој области могу најбоље се сагледане кроз анализу 
пет постојећих техничко - технолошких модела, као и девет модела њиховог мониторинга. Квалитет 
поментих модела посматра се у оквиру два глобална домена. У основи техничко-технолошких модела 
налази се cost-benefit анализа (CBA), на коју се надограђују модел прогнозе (FM - forecast method), 
симулационе технике (SM- simualtion method), процес оптимизације (OM- optimization methoд) и 
одговарајућа интегративна техника (IMS- integrative system method), која на крају све то обједињује 
у компактну целину [7]. 

Са друге стране, модели квалитетног мониторинга укључују управљење информациним 
системима (MIS), механизам одлучивања (DSS). експертски систем (ЕS), анализу брзине протока 
материјала кроз систем, процену ризика (RA), утицај на животну средину (EIA), стратегијски приступ 
заштити животне средине (SЕА), социоекономски приступ (SоЕА), приступ одрживости (SА) као и 
процену животног циклуса обрадивог материјала (LCA). Холистичка илустрација међузависноти 
ова два домена показује да је могуће успешно повезати четрнаест научних, техничко-технолошких 
области и успешно их контролисати [7]. 

СТРАТЕГИЈЕ СИСТЕМСКОГ УПРАВЉАЊА ЧВРСТИМ ОТПАДОМ И  ПИТАЊЕ 
ОДРЖИВОСТИ
Ефикасан модел базиран је на C-B платформи на основу које се доносе крајње одлуке. 

Флексибилно повезивање модела је омогућено кроз примене различитих техника попут лиенарног 
програмирања (LP), комбинованог интегер програмирања (MIP), нелинеарног програмирања (NLP) 
као и динамичког програмирања. А све то засновано на FM и СМ моделима у склопу системске 
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анализе. Са овако ’’језгровитом’’ структуром, DSS техника може се применити како у појединачним 
тако и комплексним ситуацијама. Поменути механизами анализе и пројектовања, подржани су са 
осам различитих контролних техника и приступа чија међусобна зависност омогућава ефикасност 
и поузданост целог процеса [8, 9]. Другим речима, на бази представљеног модела могуће је доћи 
до оптималних резултата који узимају у обзир све релевантне факторе везане за актуелна питања 
системских истраживања.

Слика 1. Дијаграм техника системских анализа у оквиру система управљања чврстим отпадом [1]

Кратака анализа модела системског упрвљања чврстим отпадом у први план избацује улогу 
локалних самоуправа. Имајући у виду дефиницију и ингеренције локалних самоуправа, могуће је 
креирати јединствене процедуре у оквиру развоја интегрисаних система менаџмента у управљању 
различитм врстама чврстог отпада. Основни проблем о коме треба водити рачуна је оптимизационе 
природе. То значи да треба улагати напоре да се уколне односно минимизирају аномалне вредности 
главних параметара који дефинишу процес. Ту се пре свега мисли на супростављање циљева, до 
чега долази када се истом проблему прилази са различитих полазних основа. Једноставно ефикасно 
управљање овом области, посматрано кроз развој интегрисаних система менаџмента треба да 
обезбеди комформитет активности у оквиру актулених стандарда како са становишта технологије и 
привреде, тако и са становишта спровођење правних регулатива. Основа за одрживост и дугорочна 
перспе-ктива, садржана је у виду нових изазова у управљању чврстим отпадом представљеним кроз 
бројне директиве прописане од стране Европске комисије (2008). У оквиру истих дате су прецизне 
дефиниције појмова отпада, биопроизвода, уништења отпадних маса, рециклаже, технологија, а 
све то у циљу побољшања и унапређења степена квалитета заштите животне средине, промоције 
рециклажних технологија, програма превентивних деловања у правцу смањења производње отпада, 
едукације и постизања глобалне свести о колективној одговорности појединца и заједнице у овом 
важном пројекту. Међутим, све студије као кључни елемент, односно покретач свих активности и 
настојања у погледу дугорочности решења и стратегија издвајају климатске промене и расположиве 
енергетске ресурсе који их прате. Стратегије управљања чврстим отпадом сагледавају се кроз степен 
њихове ефикасности у погледу редуковања емисије гасова са ефектом стаклене баште, као и степена 
енергетске ефикасности и обновљивости. 

Одрживост производње и производних капацитета са једне стране и потрошачки захтеви 
са друге стране повезани са поменутим превентивним активностима, такође добијају на ширем 
значају. Социјални фактори, укључујући глобални раст броја становника, као и миграције постају 
основни предуслов квалитетне прогнозе у погледу производње отпада као и процене капацитета 
примењних стратегија управљања. Квалитетне анализе и разматрања утицаја климатских промена, 
смањење природних ресурса, као и чести поремећаји на светском тржишту само поспешују развој 
нових стратегија на глобалним нивоима. Ове стратегије промовишу значај животног циклуса 
производа, развој интегрисаних система управљања чврстим отпадом као и свим другим врстама 
отпада. Затим, промовишу природу и последице проблема системског управљања који су повезани 
са механизмом економске оправдансоти и изводљивости са једне стране, и научних теорија и модела 
са друге. Изазови који се свакодневно појављују углавном су последица интерференције између 
оптималног планирања и димензије системског управљања, тока процеса, као и разматрања неких 
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социо -економских параметара везаних за функционисање локалних па и регионалних самоуправа. 
Ту се пре свега мисли, на разне таксе, ренте, цене банкарских услуга, доступност развојних фондова 
и сл. Ове стратегије са својим социоекономским карактером углавном су успешно имплементиране 
у индустријски развијеним земљама. У даљем, у оквиру ових стратегија посебна пажња се посвећује 
механизмима одрживости и контроле генерисања отпада. Савремене базе података које покривају 
ову област све су богатије и дају одличну основу у истраживању даљих праваца развоја у овој 
области почев од механизма генерисања отпада, његове контроле, процеса скупљања, транспорта, 
коришћења ресурса, примене, па све до развоја савремених технологија. 

Побољшања у области законских регулатива, са поједностављеним процедурама, уз савремене 
технологије, прецизније дефиниције, критеријуме, рециклажне технологије и сл., представља увод 
у још ефикаснији рад. Климатске промене су убрзале многе активности на глобалном нивоу, кроз 
активности у правцу смањења GHG-а (greenhouse gasses) путем коришћења био горива, повећања 
енергетске ефикасности при преради отпада, што широм употребом органских композитних ђубрива 
као алтернативе минералним, перманентно побољшавање квалитета рециклираних производа као 
и проширење поља њихових апликација, умањење експлоатације природних ресурса, ојачавање 
капацитета системског управљања и сл. 

Релевантни социолошки параметри, такође су подложни променама и усклађују се 
са актуелном ситуацијом (таб.1). Они пре свега, стављају у фокус активно учешће јавности у 
појединим плановима и програмима у складу са актуелним директивама (ЕУ 2001). Одрживост са 
социолошког аспекта, захтева активно партнерство јавног и приватног сектора унутар заједнице. 
Питање скупљања отпада, његовог правилног одлагања и транспорта, немогуће је решити без горе 
поменутог партнерства. Софитициранији социолошки приступи овом проблему у светлу партнерства 
базирају се на промовисању волонтерског рада на успостављању одговорног партнерства између 
произвођача и купаца, који може бити мандаторног карактера на успостављању интегрисаног, 
системског управљања отпадом кроз формирање дистрибуираних база података [9].

Табела 1. Социолошки аспекти системског управљања чврстим отпадом

У даљем, на овако формирану базу у овкиру правилно постављене стратегије потребно је 
надоградити техничко – технолошке елементе. Као што је већ раније поменуто овако представљени 
систем и процеси унутар њега, посматрају се кроз перманентну интеракцију подсистема како 
међусобно тако и са системом као целином. Карактеристике система су одређене граничинм 
условима као и природом система, односно да ли је посматрани систем затворен или отворен. На 
бази ових чињеница, интегрисани систем менаџмента управљања чврстим отпадом у потпуности 
може бити сагледан у оквиру концепта у коме се технолошки елементи попут депонија, прикупљање 
отпада, руковање отпадом, сепарација, чување и процесирање на извору, преношење, превоз и сл., 
третирају као подсистеми једног глобалног система [10]. 

ЗАКЉУЧАК
Развој системског управљање чврстим отпадом представља непрекидан процес који захтева 

прецизно дефинисање капацитета и одговорности свих у производно – екплоатационо - потрошачком 

Институције Организације

Формални
карактер

• Полиција
• Закони
• Регулативе
• Упуства
• Кодови
• Стандарди

• Влада, минстарство, департмани,  
агенције 

• Општинска тела
• Прватно предузетништво
• НГО
• Развојни фондови регионалног 

карактера

Неформални
карактер

• Обичаји
• Веровања
• Норме
• Вредности
• Историјска 

искуства
• Пракса
• Етика

• Традиционлано лидерство
• Притисак 
• Породични кланови
• Религија
• Друштвени клубови
• Локална заједница и њена тела
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ланцу. Стални развој и унапређење у оквиру техничко технолошког домена са једне стране и развој 
техника мониторинга са друге стране потребни су услови за ефикасан рад. Техничко технолошки 
аспекти и њихове вредности посматране и оправдане кроз модел cost benefit анализе, модел 
оптимизације, модел симулације, модел прогнозе, са једне стране и социо еконмски параметри са 
друге представљају основне елементе модерене стратегије системског управљања чврстим отпадом. 
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ABSTRACT
Over the past 2011 the Ministry of Labour and Social Policy, Occupational Safety and Health Directorate, 

prepared and published three bylaws concerning health and safety at work. Specifically, these regulations were ad-
opted in accordance with the National Program for Integration of Serbia into the EU (abbreviated NPI) for the period 
until the end of 2012.

The aim is to familiarize the participants at the conference with new regulations and their application.

REGULATIONS IN OCCUPATIONAL SAFETY 
AND HEALTH ENACTED IN 2011

Kључне речи: правилник, бука, вибрације, карциногени или мутагени.

1Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду, Београд
2Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

РЕЗИМЕ
У току протекле 2011 године Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и 

здравље на раду припремило је и објавило три подзаконска прописа из области безбедности и здравља на раду.
Наиме, наведени прописи донети су у складу са НПИ за период до краја 2012 године.
Циљ рада је да се учесници на саветовању упознају са новим прописима и њиховом применом.

Трефалт Вера Божић 1 *, Косић Симо 2

ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ДОНЕТИ ТОКОМ 2011 ГОД.

УВОД
У складу са Националним Програмом интеграције у ЕУ, за период до краја 2012 године, 

подзаконским прописима у области безбедности и здравља на раду транспоноване су три директиве 
ЕУ у наше законодавство, и то:

1. ДИРЕКТИВА-УПУТСТВО 2003/10/ЕЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 6. 
фебруара 2003. године о минималним здравственим и безбедносним захтевима у погледу 
изложености радника ризицима који произилазе од физичких агенаса (бука);

2. ДИРЕКТИВА-УПУТСТВО 2002/44/ЕЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 
25. јуна 2002. године о минималним здравственим и безбедносним захтевима у погледу 
изложености радника ризицима који произилазе од дејства физичких агенаса (вибрације); 

3. ДИРЕКТИВА-УПУТСТВО  2004/37/ЕЗ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 29. 
априла 2004. године о минималним здравственим и безбедносним захтевима у погледу 
изложености радника канцерогенима или мутагенима на раду.
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у 

обезбеђивању примене превентивних мера са циљем отклањања или свођења на најмању могућу 
меру ризика од настанка повреде или оштећења здравља запослених који настају или могу да 
настану при излагању буци, а нарочито ризика од настанка оштећења слуха, захтеви које су дужни да 
испуне правна лица са лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине у поступку 
превентивних и периодичних испитивања услова радне околине, граничне вредности изложености 
буци и акциона вредност изложености буци.

Правилник се примењује на радним местима на којима се обављају послови при којима 
запослени јесу или могу бити изложени буци.

Важно је истаћи да је у Републици Србији задржана дневна гранична вредност изложености 
од 85 dB(A), а уведена дневна акциона вредност изложености од 80 dB(A). 

Дневна гранична вредност изложености и дневна акциона вредност изложености буци јесу:
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1. гранична вредност изложености буци: LEX,8h = 85 dB(A) и ppeak = 140 Pa (137 dB(C) у односу 
на референтни звучни притисак од 20 μPa);

2. акциона вредност изложености буци: LEX,8h = 80 dB(A) и ppeak = 112 Pa (135 dB(C) у односу на 
референтни звучни притисак од 20 μPa).
Треба посебно истаћи да се приликом утврђивања ефективне изложености запосленог 

буци, у односу на граничну вредност изложености буци, узима се у обзир смањење изложености 
услед коришћења средстава и опреме за заштиту слуха,а да се приликом утврђивања ефективне 
изложености запосленог буци, у односу на акциону вредности изложености буци, не узима се у 
обзир смањење изложености услед коришћења средстава и опреме за заштиту слуха.

Испитивања нивоа буке врше се у складу са стандардом ISO 1999:1990.  Послодавац је 
дужан да у поступку процене ризика, од настанка повреде или оштећења здравља услед изложености 
запослених буци, процени ниво буке,  и када је то потребно обезбеди да се изврши мерење нивоа 
буке. У поступку  процене ризика  послодавац је у обавези да узима у обзир прописане критеријуме 
из члана 10. Правилника.

Правилником је утврђено да је послодавац  у обавези да донесе акт о процени ризика или да 
изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика уколико:

• је процена ризика извршена тако да нису евидентирани и процењени сви фактори ризика 
који настају услед излагања запослених буци;

• је дошло до промене у обављању послова, односно појаве нових опасности и штетности или
• је то потребно на основу резултата добијених на основу праћења здравственог стања.

Послодавац је дужан да актом о прецени ризика утврди  и мере које ће предузети у отклањању 
ризика од буке.

Поред других обавеза везано за спречавање или отклањање повећаног нивоа буке на радним 
местима, значајно је истаћи да послодавац има обавезу праћења здравственог стања запослених који 
су изложених буци.

С тим у вези, послодавац је дужан да обезбеди прописано праћење здравственог стања за 
запослене који раде, или треба да раде, на радним местима за које се резултатима процене ризика, 
утврди да су радна места са повећаним ризиком од настанка повреда на раду или оштећења здравља.

Такође, послодавац је дужан да запосленог који ради на радном месту на којем је изложеност 
већа од акционе вредности изложености буци, на његов захтев упути на циљани лекарски преглед.

Циљани лекарски прегледи  врше се на начин, по поступку и у роковима као и претходни и 
периодични лекарски прегледи запослених на радним местима са повећаним ризиком.

Када се праћењем здравственог стања утврди оштећење слуха запосленог које је према 
налазу службе медицине рада настало као последица излагања буци на радном месту, тада је:

1. служба медицине рада дужна да обавести запосленог о резултатима праћења здравственог 
стања који се односе на њега;

2. послодавац дужан да:
• изврши проверу процене ризика која је спроведена у складу са чланом 8. овог правилника,
• изврши корекцију превентивних мера које су предвиђене за отклањање или смањење 

ризика,
• узме у обзир савет службе медицине рада при спровођењу превентивних мера које су 

предвиђене за отклањање или смањење ризика, укључујући и премештање запосленог на 
друго радно место на којем неће бити изложен буци;

• обезбеди праћење здравственог стања осталих запослених који су били на сличан начин 
изложени буци.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а његова примена почиње 

1. јануара 2016. године.
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у 

обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда 
или оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању  механичким 
вибрацијама. 

Правилник се примењује  на радним местима на којима се обављају послови при којима 
запослени јесу или могу бити изложени ризику од дејства механичких вибрација.

Правилником су утврђене граничне и акционе вредности изложености за вибрације шака-
рука и граничне и акционе вредности изложености за вибрације целог тела.

Треба уочити да се излагање запослених механичким вибрацијама на радним местима и 
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предузимање мера за спречавање излагања вибрацијама запослених изнад граничних вредности 
први пут уређује прописима о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији.

Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1. вибрације шака-рука – јесу механичке вибрације које када се пренесу на систем шака- 

рука представљају ризик за безбедност и здравље запосленог, а нарочито од настанка 
васкуларних, коштаних или оштећења зглобова, неуролошких или мишићних поремећаја;

2. вибрације целог тела – јесу механичке вибрације које када се преносу на цело тело 
представљају ризик за безбедност и здравље запосленог, а нарочито када постоји ризик од 
настанка болести доњег дела леђа и повреде кичме запосленог.
Граничне и акционе вредности изложености за вибрације шака-рука јесу:

• дневна гранична вредност изложености – утврђена у односу на референтни период од осам 
сати јесте 5 m/s²;

• дневна акциона вредност изложености – утврђена у односу на референтни период од осам 
сати јесте 2,5 m/s²;
Изложеност запослених вибрацијама шака-рука процењује се или мери на основу Прилога 

1, који је део овог правилника.

Граничне и акционе вредности изложености за вибрације целог тела јесу:
• дневна гранична вредност изложености – утврђена у односу на референтни период од осам 

сати јесте 1,15 m/s²;
• дневна акциона вредност изложености – утврђена у односу на референтни период од осам 

сати јесте 0,5 m/s²;
Изложеност запослених вибрацијама целог тела процењује се или мери на основу Прилога 

2, који је део овог правилника.
Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини, на којима постоји могућност 

излагања запослених механичким вибрацијама изврши процену ризика од настанка повреда и 
оштећења здравља запослених са циљем да утврди начин и мере за отклањање или смањење тих 
ризика.

Ниво изложености механичким вибрацијама може се проценити посматрањем одређених 
радних активности уз узимање у обзир значајних информација и упућивањем на одговарајуће 
информације о нивоу вибрација које одговарају опреми или типовима опреме, који се користе под 
одређеним условима, укључујући и информације које даје произвођач опреме. Такав поступак 
процене не сме се изједначити са мерењем које захтева употребу одређених мерних инструмената и 
одговарајуће методологије. 

Послодавац је дужан да при процени ризика, уколико је потребно, обезбеди мерење нивоа 
механичких вибрација којим су запослени изложени  на радном месту.

Послодавац је дужан да приликом процене ризика узима у обзир:
• ниво, тип и трајање изложености, укључујући изложеност вибрацијама са прекидима или 

поновљеним ударима;
• граничне и акционе вредности изложености утврђених у чл. 4. и 5. овог правилника;
• било коју последицу на здравље и безбедност запослених којима се обезбеђује посебна 

заштита;
• било какве индиректне утицаје на здравље и безбедност запослених који су резултат 

међусобног утицаја механичких вибрација и радног места или опреме за рад;
• податке добијене од произвођача опреме за рад;
• могућност замене опремом за рад пројектованом за смањење нивоа изложености механичким 

вибрацијама;
• изложеност вибрацијама целог тела запосленог када ради дуже од пуног радног времена; 
• специфичне услове рада, као што су ниске температуре;
• извештај о претходном и периодичном лекарском прегледу запосленог.

Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и/или допуну акта о процени ризика у 
случају појаве сваке нове опасности или штетности и промене нивоа ризика у процесу рада или када 
резултати праћења здравственог стања запосленог покажу да је то неопходно.

Послодавац је дужан да актом о прецени ризика утврди  и мере које ће предузети у отклањању 
ризика од механичких вибрација.

Праћење здравственог стања запослених који раде на радним местима за које резултати 
процене ризика утврде да су радна места са повећаним ризиком, од настанка повреда на раду или 
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оштећења здравља, врши се кроз претходне и периодичне лекарске прегледе запослених на радним 
местима са повећаним ризиком, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду и 
здравствене заштите.

Праћење здравственог стања, мора се вршити уколико:
је изложеност запосленог вибрацијама таква да се може утврдити повезаност измећу 

изложености и препознатљиве болести или штетног утицаја на здравље;
је вероватно да ће до болести или штетних утицаја доћи при одређеним условима рада;
постоје проверене методе за утврђивање болести или штетних утицаја на здравље.
Увек када су запослени изложени механичким вибрацијама које прелазе граничне вредности, 

имају право на праћење здравственог стања. 
Подаци о праћењу здравственог стања и изложености садрже резултате изведеног праћења 

здравственог стања и чувају у одговарајућој (прописаној) форми којом се обезбеђује могућност 
накнадног увида уз поштовање обавезе о поверљивости личних података.

Сваком запосленом потребно је обезбедити приступ својим личним подацима о здравственом 
стању и изложености.  

Када се на основу праћења здравственог стања запосленог утврди да је код запосленог 
утврђена болест или да постоји неповољан утицај на здравље, за које служба медицине рада сматра 
да су резултат изложености механичким вибрацијама на радном месту, служба медицине рада 
обавештава запосленог о резултатима који се односе на њега лично, укључујући и информације 
и савете у вези са начином праћења здравственог стања коме треба да се подвргне по завршетку 
изложености.

Служба медицине рада обавештава послодавца о битним резултатима праћења здравственог 
стања запосленог водећи рачуна о лекарској поверљивости.

У случају када се на основу праћења здравственог стања запосленог утврди да је код 
запосленог утврђена болест или да постоји неповољан утицај на здравље, послодавац је дужан да:

• изврши делимичну измену и допуну процене ризика; 
• изврши проверу мера које су утврђене за спречавање, отклањање или смањење ризика;
• уважи мишљење службе медицине рада или инспекције рада при спровођењу мера у 

циљу спречавања, отклањања или смањења ризика, укључујући могућност премештаја 
запосленог на друго радно место на коме не постоји ризик од даље изложености;

• организује циљани лекарски преглед који се обавља на начин, по поступку и у роковима као 
и претходни и периодични лекарски прегледи и других запослених који су били изложени 
на сличан начин механичким вибрацијама.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а његова примена почиње 

1. јануара 2015. године.
Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад  при излагању 
карциногенима или мутагенима
Овим правилником прописују се минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни 

у обезбеђивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења ризика од настанка 
оштећења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању карциногенима или 
мутагенима на радном месту и граничне вредности изложености. 

Правилником  је прописано да се исти не  примењује  на радна места на којима су запослени 
изложени јонизујућем зрачењу и на радна места на којима су запослени изложени или би могли бити 
изложени прашини која потиче од азбеста или материјала који садржи азбест. 

Као и у претдходниом случају, и овим Правилником први пут се уређују питања изложености 
запосленог карциногенима и мутагенима. 

Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1. карциноген јесте:

a) свака супстанца која испуњава критеријуме за класификацију у категорију 1 или 
2 карциногених супстанци обележених ознаком ризика R45 или R49 у складу са прописом 
којим се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалије и 
одређеног производа (у даљем тексту: DSD/DPD правилник), односно у класу и категорију 
опасности Карциногеност, категорија 1А или 1Б обележених обавештењем о опасности 
H350 или H350и у складу са прописом којим се уређује класификација, паковање, 
обележавање и оглашавање хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално 
хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (у даљем тексту: CLP/GHS 
правилник),

b) смеша која садржи најмање једну супстанцу из става 1. тачка 1) подтачка (1) чија 
је појединачна концентрација већа или једнака граничној концентрацији за класификацију 
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смеше у класу опасности карциногено категорија 1 или 2 у складу са DSD/DPD 
правилником, односно у класу и категорију опасности Карционогеност, категорија 1А или 
1Б у складу са CLP/GHS правилником,    

c) супстанца, смеша или процес утврђен овим правилником, као и супстанца или 
смеша који су резултат процеса утврђеног овим правилником; 

 2. мутаген  јесте:
a) свака супстанца која испуњава критеријуме за класификацију у категорију 1 или 2 

мутагених супстанци обележених ознаком ризика R46 у складу са DSD/DPD правилником, 
односно у класу и категорију опасности Мутагеност герминативних ћелија, категорија 1А 
или 1Б обележених обавештењем опасности H340 у складу са CLP/GHS правилником,       

b) смеша која садржи најмање једну супстанцу из става 1. тачка 2) подтачка (1) чија 
је појединачна концентрација већа или једнака граничној концентрацији за класификацију 
смеше у класу опасности мутагено категорија 1 или 2 у складу са DSD/DPD правилником, 
односно у класу и категорију опасности Мутагеност герминативних ћелија, категорија 1А 
или 1Б у складу са CLP/GHS правилником; 

3. гранична вредност изложености, јесте просечна концентрација карциногена или
мутагена у ваздуху на радном месту у зони дисања запосленог, при нормалним 

микроклиматским условима рада и уз лакши физички рад, а израчуната у одређеном временском 
периоду, у односу на назначени референтни период, за коју се сматра да није штетна по здравље 
запосленог, ако запослени ради при концентрацији која је нижа или једнака граничној вредности 
осам сати дневно, а изражена у mg/m3 или ml/m3 [ppm]. Гранична вредност изложености дата је за 
осмочасовну изложеност.

Гранична вредност изложености дата је за осмочасовну изложеност.
Послодавац је дужан да за сва радна места у радној околини, на којима постоји могућност 

излагања запослених карциногенима или мутагенима изврши процену ризика од настанка оштећења 
здравља запослених са циљем да се утврде природа, степен и трајање изложености запослених и 
начин и мере за отклањање или смањење тих ризика. 

Послодавац је дужан да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика уколико 
је дошло до промене у обављању послова, односно појаве нових опасности и штетности које могу 
утицати на изложеност запослених карциногенима или мутагенима.

Послодавац је дужан да при спровођењу поступка процене ризика на радном месту у радној 
околини посебно сагледа последице по безбедност и здравље за запосленог између навршене 18. и 21. 
године живота, запослену жену за време трудноће и запосленог са смањеном радном способношћу 
који могу доћи у додир са карциногенима или мутагенима, и размотри могућност да премести ове 
запослене на друга радна места на којима не могу доћи у додир са карциногенима или мутагенима.

Послодавац је дужан да врши замену карциногена или мутагена на радном месту, супстанцом, 
смешом или процесом који под условима коришћења нису опасни или су мање опасни по безбедност 
и здравље запослених, уколико је то технички изводљиво, зависно од случаја. Ако то није могуће, 
послодавац је дужан да смањи коришћење карциногена или мутагена на радном месту на најмању 
могућу меру. 

Имајући у виду ризике од изложени  карциногенима и мутагенима запослени посебно је овим 
правилником дат акценат на оспособљавање, обавештавање, иинформисање и праћење здравственог 
стања.

Прописано је да је послодавац дужан да запосленима или њиховим представницима за 
безбедност и здравље на раду обезбеди све информације које се односе на безбедност и здравље на 
раду, а нарочито о мерама које се предузимају у циљу остваривања безбедних и здравих услова за 
рад при излагању карциногенима или мутагенима, путем упутстава или инструкција које се односе 
на:

1. ризике од настанка оштећења здравља запослених укључујући синергетски ефекат пушења;
2. значај примене превентивних мера за спречавање излагања;
3. хигијенске захтеве;
4. значај правилног коришћења и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на раду;
5. мере које се предузимају у случају опасне појаве и техничко-технолошке несреће у циљу 

њиховог спречавања. 
Послодавац је дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад које се: 

1. прилагођава променама – како би се обухватиле нове опасности или штетности, односно 
промене нивоа ризика;

2. по потреби периодично понавља. 
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Послодавац је дужан да информише запослене о посудама и са њима повезаним цевоводима 
који садрже карциногене или мутагене, као и да обезбеди да се посуде, цевоводи и амбалажа јасно и 
разумљиво обележе и да се на њима налазе јасно видљиве ознаке упозорења. 

Послодавац је дужан да спроводи превентивне мере, којима се обезбеђује да:
1. запослени и/или представници запослених за безбедност и здравље на раду могу да провере 

примену овог правилника или да учествују у његовој примени нарочито у погледу:
a) значаја који за безбедност и здравље запослених има избор, ношење и коришћење 

средстава и опреме за личну заштиту на раду, не доводећи у питање одговорност 
послодавца да утврди ефективност средстава и опреме за личну заштиту на раду,

b) мера које је обезбедио послодавац. 
 2. су запослени и/или представници запослених за безбедност и здравље на раду у најкраћем 

могућем року информисани да је дошло до непредвиђено високе изложености, о разлозима 
због којих је дошло до те изложености и мерама које су предузете или ће бити предузете да 
би се поправило то стање;

3. се води ажуран списак запослених који обављању послове за које резултати процене ризика 
утврде ризик по безбедност или здравље запослених, наводећи, ако су подаци доступни 
колика је изложеност; 

4. служба медицине рада која је ангажована за заштиту здравља запослених има приступ 
списку из претходне тачке;

5. сваки запослени има приступ информацијама из списка које се односе на њега лично;
6. запослени и/или представници запослених за безбедност и здравље на раду имају приступ 

свим информацијама које не садрже личне податке. 
Послодавац је дужан да обезбеди праћење здравственог стања запослених, који раде на 

радним местима са повећаним ризиком, кроз претходне и периодичне лекарске прегледе запослених 
на радним местима са повећаним ризиком и циљане лекарске прегледе, у складу са прописима у 
области безбедности и здравља на раду и здравствене заштите.

Ако се код запосленог открију промене у здравственом стању, које би могле бити резултат 
изложености карциногенима или мутагенима, на предлог службе медицине рада врши се праћење 
здравственог стања других запослених, који су били изложени на сличан начин. У том случају врши 
се делимична измена и допуна акта о процени ризика. Служба медицине рада која прати здравствено 
стање запослених предлаже превентивне мере за сваког запосленог појединачно. 

Запослени има право приступа својим личним подацима о здравственом стању.
Служба медицине рада је дужна да запосленима обезбеди све информације и савете у вези са 

начином праћења здравственог стања по завршетку излагања. 
Сви случајеви карцинома који су последица излагања карциногенима или мутагенима на 

радном месту пријављују се надлежном органу, у складу са посебним прописима. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а његова примена почиње 

1. јануара 2013. године.
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INSURANCE AGAINST ACCIDENTS AT WORK 
AND PROFESSIONAL DISEASES

ABSTRACT
According to the Law on Safety and Health at Work („Official Gazette of RS”, No. 101/05), there is an ob-

ligation of the employer to insure employees from work-related injuries and diseases, for the sake of providing com-
pensation. It is also determined that funding sources for the insurance of employees shall be borne by the employer, 
depending on the level of risk of injury and professional disease in the workplace and working environment. 

Terms and procedures of insurance against work-related injuries and professional diseases of employees are 
regulated by the law.

Key words: insurance, work-related injury, rights of employees

Kључне речи: осигурање, повреде на раду, права запослених

РЕЗИМЕ
Законом о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС”, број 101/05), прописана је обавеза 

послодавца да запослене осигура од повреде на раду и професионалних обољења, ради обезбеђивања накнаде 
штете. Такође, утврђено је да финансијска средства за осигурање запослених падају на терет послодавца, а 
одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања и професионалног обољења  на радном месту и 
радној околини.

Услови и поступци осигурања од повреда на раду и професионалних обољења  запослених уређују 
се законом.

1Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду, Београд

Божић Трефалт Вера 1 *

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОВРЕДА НА РАДУ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА 

Основ за уређивање осигурања од повреда на раду и професионалних обољења садржан 
је у конвенцијама МОР-а (бр.102 и 121), које промовишу достојанствен рад у смислу подједнаке 
могућности за жене и мушкарце да добију достојанствен и продуктиван посао у условима слободе и 
једннакости, безбедности и људског достојанства. Стратешки циљеви наведених докумената, између 
осталих су и социјална заштита, односно повећање обима и достојанства социјалне заштите за све.

Потврђивањем наведених конвенција, наша држава се обавезала да ће своје законодавство у 
области социјалне заштите ускладити са циљевима тих конвенција. Социјална заштита обухвата и 
давања по основу повреда на раду и професионалних болести. 

Социјална обезбеђеља запослених уводе се још у периоду раних почетака масовне 
индустријске производње. У оквирима социјалног обезбеђења уводе се разне врсте осигурања, 
па и између осталих, и осигурање од повреде на раду и професионалних обољења. Тако нпр. у 
СР Немачкој овај вид осигурања уведен је још 1883. године, па  свако ко је запослен у компанији 
осигуран је од последица повреде на раду и професионалних обољења.  

У земљама ЕУ осигурање од повреде на раду и професионалних обољења уређено је на више 
начина, међутим заједничко им је да терет по основу овог осигурања пада на  послодавца уколико 
је  повреда на раду или професионално обољење у директној вези са активностима на радном месту.

У Аустрији  ово осигурање уређено је у оквиру Општег завода за осигурање у случају 
несреће (AUVA), СР Немачкој преко привредних струковних удружења (HVBG), у Италији  преко 
Националног института за осигурање од повреда на раду и професионалних обољења - INAIL, итд..

Треба истаћи да у земљама ЕУ осигурање по основу повреде на раду и професионалних 
обољења, поред других давања по овом основу, укључује и обезбеђивање накнаде штете запосленом. 

Земље чланице које су се скоро прикључиле ЕУ, осигурање по основу повреде на раду и 
професионалних обољења уредиле су тако што су формирале посебне државне фондове (фондове за 
превенцију-услове рада, фондове друштвеног осигурања и сл.).  

Законом о безбедности и здравља на раду(„Сл.гласник РС ”, број 101/05), прописана је обавеза 
послодавца да запослене осигура од повреде на раду и професионалних обољења, ради обезбеђивања 
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накнаде штете. Такође, утврђено је да финансијска средства за осигурање запослених падају на 
терет послодавца, а одређују се у од зависности нивоа ризика од повређивања, професионалног 
обољења  на радном месту и радној околини. Услови и поступци осигурања од повреда на раду и 
професионалних обољења  запослених уређују се законом.

Основ за уређивање осигурања од повреда на раду и професионалних обољења садржан 
је у конвенцијама МОР-а (бр.102 и 121), које промовишу достојанствен рад у смислу подједнаке 
могућности за жене и мушкарце да добију достојанствен и продуктиван посао у условима слободе и 
једннакости, безбедности и људског достојанства. Стратешки циљеви наведених докумената, између 
осталих су и социјална заштита, односно повећање обима и достојанства социјалне заштите за све.

Потврђивањем наведених конвенција, наша држава се обавезала да ће своје законодавство у 
области социјалне заштите ускладити са циљевима тих конвенција. Социјална заштита обухвата и 
давања по основу повреда на раду и професионалних болести. 

Права која проистичу из конвенција у области социјалне заштите утврђена су у Републици 
Србији Законом о здравственом осигурању („Сл.гласник РС ”, број 107/05),  Законом о пензијском и 
инвалидском осигурању („Сл.гласник РС ”, бр.43/03, 64/04, 84/04 и  85/05)  и Законом о доприносима 
за обавезно  социјално осигурање („Сл.гласник РС ”, бр.84/04, 61/05, 62/06 и 5/09).  

Наведеним прописима није уређено питање осигурања запослених од повреде на раду и 
професионалних обољења ради обезбеђења накнаде штете, а чији је основ садржан у Закону о 
безбедности и здрављу на раду.Такође, важећим прописима  у Републици Србији кроз обавезно 
здравствено и пензијско и инвалидско осигурање није посебно издвојено осигурање по основу 
повреде на раду и професионалног обољења, односно давања по овом основу. Овај систем осигурања 
потребно је уредити јер се поставља низ питања, као што су питање одговорности послодавца  да 
финансира надокнаду за случај повреде на раду и професионалног обољења када мере за безбеност 
и здравље на раду нису биле примењене, правичну надокнаду запосленом који је претрпео повреду 
на раду, односно професионално обољење, као и мотивацију послодавца за улагања у превентивне 
мере за безбедан и здрав рад.

Недостатак уређености  обезбеђивања накнаде штете која је настала повредом на раду 
или професионалним обољењем  проузрокује дуготрајне судске процесе тако да запослени који је 
претрпео повреду на раду или професинално обољење тешко долази до правичне надокнаде. 

Предност уређивања питања обезбеђивања надокнаде штете по основу повреде на раду и 
професионалних обољења је у томе што је послодавац директно заинтересован за улагање у примену 
мера за безбедан и здрав рад, ради отклањања и смањења повреда на раду и професионалних 
обољења.   

Ова врста осигурања  је у директној зависности од нивоа ризика  на радном месту и у радној 
околини и  пада на терет послодавца.

У колико желимо да се приближимо стандардима ЕУ овом питању у наредном периоду треба 
да се посвети посебна пажња, што би допринело схватању послодаваца да улагања у примену мера 
за безбедан и здрав рад не представља трошак већ економски оствариву добит, како за послодавца и  
запосленог тако и за друштво у целини. 

Основна структура давања у случају повреде на раду
• Најшире усвојена грана социјалне сигурности (174 земаља од 177). 
• Надокнаде за повреде на раду се исплаћују без приписивања кривице, супротно од тужби у 

складу са обичајним правом. 
• Финансирање спада у законске обавезе послодавца. 
• Давања подразумевају медицинску негу и готовинска давања. 
• Ниво давања је виши од нивоа давања из здравственог осигурања или општих давања у 

случају инвалидитета. 
Давања у случају повреде на раду

1. Медицинска нега и болничко лечење (патолошка стања). 
2. Привремена радна неспособност. 
3. Трајни инвалидитет (потпуни или делимични губитак способности привређивања). 
4. Давања у случају смрти за чланове породице (укључујући бесповратни зајам за сахрану). 

Врсте система осигурања за случајеве повреде на раду
• Обавезе послодавца: 
• Појединачно утврђивање премије; 
•  Добровољно осигурање; 
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•  Обавезно осигурање (јавни/приватни осигуравач). 
• Социјално осигурање: 
•  Колективно утврђивање премије, удруживање ризика са заједничким фондом; 
•  Јединствене стопе доприноса; 
•  Искуствено утврђивање премије (бонус- малус систем). 

Међународни стандарди везани за давања у случају повреде на раду
• Послодавци морају да финансирају систем као продужетак своје обавезе да осигурају 

безбедност и здравље  на раду. 
• Подобност за давања не мора да зависи од дужине радног односа или плаћања доприноса. 
• Медицинска и готовинска давања треба да буду пружана током целог трајања повреде на 

раду и професионалне болести. 
• Готовинска давања у случају трајног инвалидитета или она која се испалћују породици 

преминуле особе треба да буду давана у облику периодичних исплата. 
Суме треба да буду накнадно размотрене у случају значајног повећања трошкова живота.  
Главни изазови у вези са системом давања у случају повреде на раду

• Проблеми у вези са одговорношћу послодавца: 
•  Неликвидност у случају великих потраживања (без осигурања); 
•  Ограничена заштита (периодичне исплате, рехабилитација). 
• Покривеност је ограничена на раднике са односом послодавац - запослени  
•  Самозапослени и пољопривредници морају сами да се осигурају;                            
•  Забринутост око растућег броја неформалних и непријављених радника. 
• Проблеми са администрацијом и надзором: 
•  Одлагања у давању лекарског мишљења, процесирању потраживања, поравњању у 

случају жалбе, мишљењу суда; 
•  Недостатак административних капацитета; 
•  Пријављивање (прикривање) броја повреда на раду и професионалних болести.

Република Србија - Ојачати везе између превенције и надокнаде
• Систем по коме осигурањa у случају повреда на раду интегришу мере превенције да би 

се спречио број несрећа и обољења. 
Прикупљање и анализа података о безбедности и здрављу на раду

• Поуздани и доследни статистички подаци о безбедности и здрављу на раду су основа развоја 
политике као и мониторинга и евалуације. 

• Међутим, ретки су подстицаји за пријављивање несрећа и обољења. Механизам који треба 
да контролише пријављивање је генерално слаб. 

• Делотворан систем пријављивања треба да буде део националног правног оквира. 
Протокол из 2002. на Конвенцију о безбедности и здрављу на раду (Бр. 155, 1981) наглашава 
потребу за ојачањем процедура везаних за бележење и пријављивање повреда на раду и 
професионалних обољења. 
Стање у Републици Србији 

• Закон о безбедности и здрављу на раду(„Сл.  Гласник РС”, бр. 101/05) (Члан 53).
Послодавац је дужан да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и 

обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете. 
Финансијска средства за осигурање из става 1. овог члана падају на терет послодавца, а 

одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања, професионалног обољења или обољења 
у вези са радом на радном месту и радној околини. 

Услови и поступци осигурања од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у 
вези са радом запослених уређују се законом. 

• Закон о здравственом осигурању(„Сл. Гласник РС”, бр. 107/05; 109/05-исправка и 57/11.) 
•  Фонд за здравствено осигурање
•  Закон о ПИО („Сл. Гласник РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 и  107/09)  
•  Фонд ПИО
•  Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.Гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09).



58

Пут  напред,  шта даље?
1. Програм пристојног рада Републике Србије – договор Влада Републике Србије – Социјални 

партнери у МОР (2008-2011).
2. Извештај – студија о остваривању права по основу повреда на раду - МОР.
3. Округли сто - 20.12.2011. Боград. 

Формирање радне групе - Опције за реформу
1. Самостални фонд за осигурање од повреда       на раду;
2. Побољшања постојећег стања;
3. Нови огранак социјалног осигуеања за повреде на раду. 
1. Самостални фонд за осигурање од повреда на раду

• Посебне националне институције – један фонд:
a) „INAIL”- Италија;
b) „SUVA”- Швајцарска;
c) „FMP ”- Белгија и др.

• Посебне националне институције – више фондова
(покривају различите категорије запослених):

a) „ BG” –Немачка ( фонд за привреду, фонд за пољопривреду и фонд за јавни 
сектор);

b) Аустрија има четири фонда, а највећи „AUVA”- који има одвојене гране за 
запослене, за рударе и за самостално запослене и др. 
• Предности: Доприноси су јасно одређени и наменски се користе.
• У Србији- проблеми :

a) Трошкови оснивања нове институције у периоду фискалне штедње.
b) Унија послодаваца се противи оваквом новом оптерећењу. 

 2. Побољшљња постојећег модела
• Наставити са постојећим моделом уз измене постојећег законодавства.

3. Нови „огранак” социјалног осигурања за повреде на раду
• Формирање „огранка” за повреде на раду у оквиру постојећег система социјалног осигурања 

(нпр. француска, пољска, бугарска, и др.) 
Предности специјализованог „огранка” социјалног осигурања надлежног за повреде на 

раду сличне су предностима оснивања самосталног фонда, уз одређене потенцијалне уштеде на 
административним трошковима, јер ће неке функције бити заједничке са другим огранцима система 
осигурања.

Ниједна од три наведене опције не искључује остале две. 
Финансирање система осигурања за случај повреде на раду

• Накнаде у случају повреда на раду генерално финансирају само послодавци и оне се обично  
сматрају посебном граном социјалног осигурања.

• Принцип на којем се заснива финансирање шема осигурања за случај повреда на раду је 
покривање свих накнада у вези са незгодама на раду и професионалним обољењима које су 
плативе у току године из доприноса које су послодавци уплатили у току исте године.

• Доприноси у свакој датој години  морају да буду довољни да покрију све садашње и будуће 
трошкове  везане за одштетне захтеве поднете у тој години.

• „Данашњи послодавци сносе пуне трошкове данашњих одштетних захтева”.
• Разликују се три система за утврђивање стопа доприноса по плану осигурања од повреда 

на раду:
a) јединствене стопе;
b) диференцијалне стопе по привредним   гранама или разредима ризика; и
c) стопе засноване на претходном учинку.
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ABSTRACT
The Republic of Serbia has signed the Istanbul Declaration on Safety and Health at Work and so is obliged to 

promote the Seoul Declaration on Safety and Health at Work, adopted on the occasion of the XVIII World Congress 
on Safety and Health at Work held in Seoul on 29 June 2008, as well as the principles of prevention through building 
a sustainable national preventative culture of safety and health at work.

SEOUL AND ISTANBUL DECLARATIONS ON 
SAFETY AND HEALTH AT WORK

Kључне речи: декларација, самит, безбедност и здравље на раду

1Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду, Београд

РЕЗИМЕ
Република Србија је потписала Истанбулску декларацију о безбедности и здрављу на раду и тако се  

обавезала да промовише Сеулску декларацију о безбедности и здрављу на раду, која је усвојена поводом XVIII 
Светског конгреса о безбедности и здрављу на раду, одржаног у Сеулу 29.06.2008 год. и принципе превенције 
кроз изградњу одрживе националне превентивне културе безбедности и здравља на раду.

Божић Трефалт Вера 1 *

СЕУЛСКА И ИСТАНБУЛСКА ДЕКЛАРАЦИЈА
О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

SEULSKA DEKLARACIJA
O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

SAMIT O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
Pošto su se sastali u Seulu, Republika Koreja, na dan 29.06.2008. povodom XVIII Svetskog 

kongresa o bezbednosti i zdravlju na radu, u zajedničkoj organizaciji Međunarodne kancelarije rada, 
Međunarodne asocijacije sa socijalnu sigurnost (ISSA) i Agencije za bezbednost i zdravlje na radu Koreje 
(KOSHA), uz učešće višeg stručnog kadra, predstavnika radnika i poslodavaca, predstavnika socijalne 
sigurnosti, kreatora politike i administratora.

Prepoznajući ozbiljne posledice povreda i bolesti u vezi sa radom, koje prema procenama 
Međunarodne kancelarije rada predstavljaju uzrok za 2.3 miliona smrtnih slučajeva svake godine u svetu i 
ekonomskih gubitaka u visini od 4% svetskog BDP,

Prepoznajući da poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu ima pozitivan uticaj na uslove rada, 
produktivnost i ekonomski i socijalni razvoj;

Podsećajući da pravo na rad u bezbednim i zdravim uslovima treba da se prizna za osnovno 
ljudsko pravo i da globalizacija mora da ide ruku pod ruku sa preventnivnim merama u cilju obezbeđenja 
bezbednosti i zdravlja svih na radu;

Prepoznajući značaj instrumenata o bezbednosti i zdravlju na radu Međunarodne organizacije rada 
(MOR) i velike uloge ISSA-e i doprinos koji njene članice daju u primeni tih instrumenata,

Podsećajući da su unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i sprečavanje povreda i profesionalnih 
bolesti ključni elemenat misije (zadatka) MOR-a još od osnivanja i pristojnog rada (Decent Work Agenda 
– Plan za ostvarenje pristojnog rada- prim.prev.),

Podsećajući da sprečavanje rizika na radu i unapređenje zdravlja radnika predstavljaju suštinu 
mandata Međunarodne asocijacije za socijalnu sigurnost (ISSA) i njenog Idejnog okvira dinamične 
socijalne sigurnosti,

Prepoznajući značaj obrazovanja, obuke, konsultacija i razmene informacija i dobrih praksi o 
prevenciji i promociji preventivnih mera,

Prepoznajući važnu ulogu vlada i socijalnih partnera, organizacija za bezbednost i zdravlje na radu 
i institucija za socijalnu sigurnost u unapređenju prevencije i u obezbeđivanju usluga lečenja, podrške i 
rehabilitacije,
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Prepoznajući značaj saradnje međunarodnih organizacija i institucija,
Pozdravljajući ostvareni napredak kroz napore na međunarodnom i nacionalnom nivou u pravcu 

poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu,
Objavljuje da:

1. Promocija visokog nivoa bezbednosti i zdravlja na radu jeste odgovornost društva u celini i svi 
pripadnici društva moraju da daju svoj doprinos za ostvarenje ovog cilja tako što će se obez-
bediti da bezbednost i zdravlje na radu dobije prioritet u nacionalnim planovima i kroz izgradnju i 
održavanje nacionalne preventivne kulture bezbednosti i zdravlja na radu.

2. Nacionalna preventivna kultura bezbednosti i zdravlja na radu je kultura u kojoj se pravo na bez-
bednu i zdravu radnu sredinu poštuje na svim nivoima, gde vlade, poslodavci i radnici aktivno 
učestvuju u obezbeđivanju bezbedne i zdrave radne sredine kroz sistem utvrđenih prava, odgovor-
nosti i dužnosti, i gde se načelu prevencije daje najveći prioritet.

3. Stalno poboljšavanje bezbednosti i zdravlja na radu treba da se promoviše kroz sistemski pristup 
u upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu, u šta spada i razvoj nacionalne politike koja se 
temelji na načelima iz Dela II Konvencije MOR o bezbednosti i zdravlju na radu, 1981. (Br. 155).

4. Vlade treba da
• Razmotre mogućnost ratifikovanja Konvencije MOR o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja 

na radu iz 2000. (Br. 187) kao prioriteta, kao i drugih relevantnih konvencija MOR o bezbednosti i 
zdravlju na radu i obezbede primenu njenih odredaba, kao sredstva za sistemsko unapređenje ost-
varivanja dobrih rezultata (uspeha) na planu bezbednosti i zdravlja na radu na nivou čitave zemlje.

• Obezbede da se stalno preduzimaju radnje u cilju stvaranja i unapređenja nacionalne preventivne 
kulture bezbednosti i zdravlja na radu.

• Obezbedi da radnici koji rade na bezbednosti i zdravlju na radu imaju zaštitu kroz adekvatan i 
odgovarajući sistem primene standarda bezbednosti i zdravlja na radu, uključujući snažan i delot-
voran sistem inspekcije rada.

5. Poslodavci treba da obezbede da:
• Prevencija bude sastavni deo njihovih delatnosti, jer visoki standardi rada idu ruku pod ruku sa 

ostvarivanjem dobrih poslovnih rezultata.
• Sistemi upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu budu delotvorno utvrđeni u cilju poboljšanja 

bezbednosti i zaštite zdravlja na radnom mestu.
• Radnici i njihovi predstavnici budu konsultovani, obučeni, informisani i da učestvuju u svim 

merama koje se tiču njihove bezbednosti i zdravlja na radu.
6. Uz potvrđivanje prava radnika na bezbedno i zdravo radno okruženje, radnici treba da budu kon-

sultovani o pitanjima o bezbednosti i zdravlju na radu i treba da:
• Slede uputstva i procedure za bezbednost i zaštitu zdravlja, u šta spada i korišćenje opreme za ličnu 

zaštitu.
• Učestvuju u osposobljavanju i aktivnostima podizanja svesti (edukacije) o bezbednosti i zaštiti 

zdravlja na radu.
• Sarađuju sa svojim poslodavcima u merama koje se tiču bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.

7. Svetski kongres o bezbednosti i zdravlju na radu je savršena tribina (forum) za razmenu znanja i 
iskustava u cilju stvaranja bezbednih, zdravih i produktivnih radnih mesta.

8. Napredak ostvaren u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu treba preispitati na XIX Svetskom 
kongresu o bezbednosti i zdravlju na radu 2011.

9. Učesnici Samita obavezuju se da preuzmu vodeću ulogu u unapređivanju/promovisanju preven-
tivne kulture bezbednosti i zdravlja tako što će bezbednosti i zdravlje na radu uvrstiti među prve 
tačke nacionalnih ciljeva i planova.
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Mody Guiro,potpredsednik, Međunarodna konfederacija sindikata
Andre Hoguet,potpredsednik, Nacionalna komisija za osiguranje u slučaju povrede na radu, 

Francuska
Hyun Jong Hung,potpredsednik, GS Caltex Corporation, Republika Koreja
Seok Choin Jang,predsednik, Savez korejskih sidnikata, Republika Koreja
Byung Moon Jung,potpredsednik,Hyundai, Republika Koreja
Young Vae Kim, potpredsednik i Glavni izvršni direktor, Savez poslodavaca Koreje, Republika 

Koreja
Selthy Kopp,potpredsednik, ACCOR SA, Francuska
Young Hee Lee,ministar, Ministarstvo rada, Republika Koreja
Suk-Haang Lee,predsednik konfederacije sindikata, Republika Koreja
Sang Bai Lee,potpredsednik, Samsung, Republika Koreja
Ahmend Luqman, generalni direktor, Arapska organizacija rada
Memobathisi Mdladlana, ministar, Ministarstvo rada, Južna Afrika
Antonio Moccaldi, Predsednik, Nacionalni institut za bezbednost i prevenciju , Italija
Innocence Ntap Ndiaye, ministar, Ministarstvo državne službe, rada, zapošljavanja i stručnih 

organizacija, Senegal
Bernard N’doumi, generalni direktor, Nacionalni fond za socijalno osiguranje, Obala Slonovače,
Michele Paterson, predsednik, Međunarodna asocijacija inspekcije rada
Antionio Penalosa, generalni sekretar, Međunarodna organizacija poslodavaca
Gerhard Peters, predsednik odbora, HOCHTIEF Construction AG, Nemačka
Sudha Pillar, predstavnik Vlade, Administrativni savet MOR, tripartitna delegacija
Joma Rantanen, predsednik, Međunarodna komisija za bezbednost i zdravlje
Subramaniam Sathasivam, ministar, Ministarstvo za ljudske resurse, Malezija
Terltu Savolainen, državni sekretar, Ministarstvo za socijalna pitanja i zdravlje, Finska
Yohtaro Sawada, predsednik, Asocijacija za bezbednost i zdravlje na radu, Japan
Chee Seng Soh, glavni izvršni direktor, Organizacija za socijalnu sigurnost, Malezija
Teshio A. Suzuki, predstavnik poslodavaca, Administrativni savet MOR, tripartitna delegacija
Jukka Takala, direktor, Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu
Onehcanh Thammavong, ministar, Ministarstvo rada i socijalne zaštite, ... narodna demokratska 

republika
Kardinal Leroy Trotman, predstavnik radnika, Administrativni savet MOR tripartitna delegacija
Suppah Veerasingam, generalni sekretar, Azijsko-pacifička organizacija za bezbednost i zdravlje 

na radu
Mark Vergnano, potpredsednik Grupe, DuPont, SAD
Keith Wiliams, predsednik i glavni izvršni direktor, Underwriters Laboratories, SAD
Glenis Willmott, poslanik , Evropski parlament
Hans Joachim Wolff, predsedavajući, Socijalno osiguranje za slučaj povrede, Nemačka
Assane Diop, izvršni direktor, Socijalna zaštita, Međunarodna kancelarija rada
Corayon S. De la Paz Bernardo, predsednik, Međunarodna asocijacija za socijalnu sigurnost
Min-Ki Noh, predsednik, Agencija za bezbednost i zdravlje na radu, Republika Koreja
Međunarodna organizacija rada
Međunarodna asocijacija za socijalnu sigurnost
Agencija za bezbednost i zdravlje na radu, Republika Koreja

ISTANBULSKA DEKLARACIJA
O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Ministri za rad,
sastavši se u Istanbulu, u Turskoj, povodom Samita ministara za rad o preventivnoj kulturi, 

sazvanog od strane turskog Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu, održanog 11. Septembra 2011. Godine 
pre otvaranja 19. Svetskog kongresa o bezbednosti i zdravlju na radu, učesnici su potsećajući da je stvaranje 
uslova za kontinuirano poboljšanje uslova rada od najveće važnosti, kao i da promovisanje prava radnika 
na bezbedno i zdravo radno okruženje mora da se prizna kao osnovno ljudsko pravo, prepoznajući važnost 
jačanja održive saradnje između nacionalnih i međunarodnih organizacija i institucija, pozdravljajući 
napredak postignut kroz nacionalne i međunarodne napore da se poboljša bezbednost i zdravlje na radu, 
prepoznajući važnost instrumenata vezanih za bezbednost i zdravlje na radu Međunarodne organizacije 
rada, prepoznajući istorijski značaj Seulske deklaracije o bezbednosti i zdravlju na radu, usvojene na Samitu 
o bezbednosti i zdravlju 29. Juna 2008. godine povodom 18. Svetskog kongresa o bezbednosti i zdravlju 
na radu, izjavlju da:

1. Promovisanje visokog stepena bezbednosti i zdravlja na radu predstavlja odgovornost ministara 
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za rad i društva kao celine, kao i da ministri za rad moraju da doprinesu postizanju tog cilja 
obezbeđujući da se u nacionalnim agendama prioritet stavlja na bezbednost i zdravlje na radu, te 
kontinuirano jačajući snažnu i održivu nacionalnu preventivnu kulturu bezbednosti i zdravlja na 
radu. 

2. Izgradnja i promovisanje održive nacionalne preventivne kulture bezbednosti i zdravlja na radu 
treba da se obezbedi kroz sistem definisanih prava, odgovornosti i obaveza, u kojem se najveći 
prioritet stavlja na princip prevencije, i u kojem su vlade, zaposleni i radnici aktivno uključeni u 
obezbeđenje bezbednog i zdravog radnog okruženja na svim nivoima. 

3. Učesnici Samita pružaju svoju punu i bezuslovnu podršku osnovama i ciljevima Seulske deklara-
cije, pridružujući se izvornim potpisnicima u podršci Seulske deklaracije.

4. Učesnici samita obavezuju se na preuzimanje vodeće uloge u promovisanju preventivne kulture 
bezbednosti i zdravlja na radu širom sveta, kao i na uključivanje bezbednosti i zdravlja na radu u 
svoje nacionalne i regionalne agende. 
Potpisnici: 
Amina Afzali, Ministar za rad, socijalna pitanja, ugrožena lica i invalide, Islamska Republika 

Avganistan (potpis)        
Spiro Ksera, Ministar rada, socijalna pitanja i jednakih šansi, Republika Albanija (potpis)
Tajeb Luh, Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu, Narodna Demokratska Republika 

Alžir (potpis)
Fizuli Alakbarov, Ministar za rad i socijalnu zaštitu stanovništva, Republika Azerbejdžan (potpis)
Kandker Mošaraf Hosein, Ministar za rad i zapošljavanje, Narodna Republika Bangladeš (potpis)
Evelin Matei Fornet, Ministar za rad i socijalnu zaštitu, Republika Čile (potpis)
Siti Kasim, Ministar za zapošljavanje, profesionalnu obuku i ženske preduzetnike, Unija Komoros 

(potpis)
Ali Hasan Bahdon, Ministar za rad i reformu administracije, Republika Džibuti (potpis)
Ahmed Hasan El Borei, Ministar za rad i Ministar za radnu snagu i emigraciju, Arapska Republika 

Egipat (potpis)
Paula Risiko, Ministar socijalne zaštite i zdravlja, Finska (potpis)
Malikarjun Karge, Minisar za rad i zapošljavanje Indijaca, Republika Indija (potpis)
Mahmud Al Kavafin, Ministar za rad, Hašemitska Kraljevina Jordan (potpis)
Li Če-Pil, Ministar za zapošljavanje i rad Južne Koreje, Republika Koreja (potpis)
Mohamed Mohsin Al Afasi, Ministar pravde, Država Kuvajt
Spiro Ristovski, Ministar za rad i socijalna pitanja, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija 

(potpis)
Subramaniam Sathasivam, Ministar za ljudske resurse, Malezija
Mati Miri Hamadi, Ministar za rad,  Islamska Republika Mauritanija (potpis)
Suad Numanović, Ministar rada i socijalnog staranja, Crna Gora (potpis)
H. E. Džamal Rahmani, Ministar rada, Kraljevina Maroko (potpis)
Marija Helena Taipo, Ministar rada, Republika Mozambik (potpis)
Čukvuemeka Ngozičineke Vogu, Ministar za zapošljavanje i profesionalnu obuku, Republika 

Nigerija (potpis)
Wakuas Akram, Ministar rada i radne snage, Islamska Republika Pakistan (potpis)
Ahmed Madždalani, Ministar rada, Palestina (potpis)
Naser Abdulah Al Humaidi, Ministar rada i socijalne zaštite, Država Katar (potpis)
Adel Fakieh, Ministar rada, Kraljevina Saudijska Arabija (potpis)
Sada Ndiaje, Ministar za rad i zapošljavanje, Republika Senegal (potpis)
Rasim Ljajić, Ministar rada i socijalne politike, Republika Srbija (potpis)
Ivan Svetlik, Ministar za rad, porodična i socijalna pitanja, Republika Slovenija (potpis)
Mohamed Muhidin Mursal, Ministar za rad, omladinu i sport, Republika Somalija (potpis)
Djinmardo Kromoeseto, Ministar za rad, tehnološki razvoj i životnu okolinu, Republika Surinam 

(potpis)
Oktav Nikue Kuete Brum, Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu, Republika Togo (potpis)
Faruk Čelik, Ministar za rad i socijalnu zaštitu, Republika Turska (potpis)
Rukutana Mvesigva, Ministar za rodni, radni i socijalni razvoj, Republika Uganda (potpis)
Potpise potvrđuju: 
Asan Diop, Izvršni direktor Sektora za socijalnu zaštitu MOR (potpis)
Erol Frank Stuv, Predsednik ISSA (potpis)
Li Če-Pil, Ministar za zapošljavanje i rad Južne Koreje, Republika Koreja (potpis).
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УВОД
Огроман задатак који предстоји у наредном периоду за произвођаче и кориснике опреме под 

притиском у Републици Србији је примена директиве PED 97/23/EC (Pressure equipment directive) 
и директиве о једноставним посудама под притиском (SPVD-87/404/EC). Поменуте директиве су 
преточене у правилнике и раду је дат делимичан коментар ових правилника са аспекта безбедности 
и здравља нараду. Правилници су тематски везани за:

a) опрему под притиском
b) једноставнe посуда под притиском
c) преглед опреме под притиском током века употребе.

Наведени правилници су ступили на снагу крајем новембра 2011. год. а примењива ће се од 
1.07.2012. год. 

Опрема под притиском представља конструктивни склоп посуда и цевововода под притиском 
са придодајућим сигурносним уређајима и деловима остале опреме за сличне намене. Након 
извршене монтаже свих поменутих компонената чине јединствену функциналну целину. 

Посуде под притиском су синоним за сву опрему под притиском као и њихове компоненте, а 
заступљене су у врло широкој употреби. Посуде под притиском се користе од метало-прерађивачкој, 
процесној, гасној, нафтној, прехрамбреној, фармацеутској, хемијској индустрији, медицини и у 
домаћинставу за кување и грејање. 

Посуда под притиском је затворен простор у којем је смештен флуид под притиском PS већи 
од 0,5 bar.

Радна материја је флуид смештен у посуди који може бити: гас, гас у течном стању, гас 
растворени под притиском, течност, пара у чистој фази или су њихове смеше. Посуде под притиском 

Key words: equipment, vessel, fluids, risk
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ABSTRACT
The paper deals with the issue of safety in the design, development and usage of pressurised equipment in 

the broadest sense. The potential hazards present in operating the pressurized equipment and fluids stored in them 
are very specific. In essence, the manner of storage (sealed vessel pressurised by the working fluid) and the medium 
characteristics require special safety precautions. The Law on safety and health in the workplace and in the working 
environment is the basis for the application of Regulations that reflect the specifics of the pressurised equipment. Haz-
ard analysis and risk assessment when using pressurised vessels with all preventive measures, and sometimes with the 
inevitable corrective action, must be in accordance with the methodology of risk assessment.

NEW REGULATIONS ON PRESSURISED EQUIPMENT FROM  
THE ASPECT OF SAFETY AT WORK

Kључне речи: опрема, посуда, флуиди, ризик

РЕЗИМЕ
Рад обрађује проблематику безбедности у пројектовању, изради и употрeби опреме под притиском у 

најширем значењу тог појма. Потенцијалне опасности у раду опреме под притиском и у њима складиштени 
флуиди имају специфичан карактер. Суштински, начин складиштења (затворени суд под притиском радног 
флуида) и карактеристике медијума, захтевају посебне безбедносне мере. Закон о безбедности и заштите 
здравља на раду на радном месту и радној околини је основ за примену правилника који одражавају 
специфичност опреме под притиском. Анализа опасности и процена ризика при употреби посуда под притиском 
са свим превентивним мерама, a понекад са неизбежним корективним мерама морају бити у сагласности са 
методологијом процене ризика.

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду , Нови Сад

Букта Звонимир 1 *

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ О ОПРЕМИ ПОД ПРИТИСКОМ  
СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
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такође могу да садрже и суспензију чврстих материја.
Једноставне посуде под притиском су затворене заварене конструкције изложене унутрашњем 

натпритиску већим од 0,5 bar, која је намењена за ваздух или азот и нису предвиђене излагању 
пламену.

За посуде под притиском битно је експлитно дефинисати неке величине пре свега то су:
• PS bar највећи дозвољени притисак
• TS 0C највећа/најмања дозвољена температура
• V l запремина
• PSxV barx1 

Правилником који дефинише једноставне посуде под притиском прописују се технички 
захтеви (конкретне нумеричке вредности производа притиска и запремине PSxV у barxl), а односе се 
на пројектовање, израду и оцењивање усаглашености серијски произведених једноставних посуда 
под притиском.

„Правилник о техничким нормативима за покретне и затворене судове за компримиране, 
течне и под притиском растворене гасове“ први пут објављене у „Сл. Листу СФРЈ“,бр. 25/80 
иновиран је у „Сл. Гласнику РС“, бр. 21/2010) и остаје на снази за будући период. Постојећи и нови 
правилници представља целину правне регулативе Републике Србије везано за нормативе у области 
„посуда под притиском“ све док се не усвоји директива о покретној опреми под притиском (TPED-
99/36/EC).

ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ПРАВИЛНИКА
Правилник који дефинише опрему под притиском прописујуе техничке захтеве и односи се 

на пројектовање, израду и оцењивање усаглашености са битним захтевима. Битни захтеви се односе 
на безбедност људи, животиња, животне средине и материјалних добара. Битни захтеви безбедности 
су обавезујућег карактера. Произвођач посуда под притиском дужан је да анализира потенцијалне 
опасности и врши перманентну процену ризика почевши још од раних фаза развоја производа. 
Процена ризика обавезно се документује уколико постоји вероватноћа да дође до инцидента–удеса у 
периоду експлоатације и предвиђеним условима коришћења опреме. Документ о процени ризика од 
потенцијалних опасности мора бити доступан кориснику опреме заједно са упутством за употребу. 
Битни захтеви безбедности морају обухватити примену најсавременијих достигнућа науке и струке 
у домену технике и технологије користећи и искуства стечена добром инжењерском праксом. 

Битни захтеви безбедности посуда под притиском дати су детаљно у прилогу правилника 
и обухватају пројектовање, производњу, употребљене материјале, опрему под притиском која се 
загрева пламеном или слично. Уколико коришћени материјали не подлежу европским и српским 
стандардима при пројектовању и изради опреме и цевовода под притиском произвођач мора 
извршити квантификовање материјала за израду опреме под притиском.

Све компоненте постројења под притиском се пројектују, израђују и монтирају у једну 
целину. Обавезни прегледи опреме под притиском обављају се током века употребе у складу са 
општим и посебним захтевима безбедности и упутствима произвођача опреме за предпостављене 
радне услове. Ово значи да произвођач бира оптимално конструктивно решење, које омогућује 
елиминацију или смањење потенцијалних опасности на најмању могућу меру. Уколико и даље 
постоје ризици произвођач мора прописати додатне мере безбедности користећи безбедносне 
процедуре рада и обавезну употреба личних заштитних средстава. Циљ је избећи сваки могући удес 
јер последице могу бити катастрофалне. 

ОПАСНОСТИ У РАДУ СА ОПРЕМОМ ПОД ПРИТИСКОМ
Основна опасност у раду са опремом под притиском своди се у суштини на опасност од 

притиска, (величина притиска радне материје смештене у посуди и осталим компонентама под 
притиском који се креће од 0,5 bar натпритиска до чак неколико стотина bar) међутим то је врло 
широк појам и обавезно захтева једну комплексну анализу и процену ризика узимајући у обзир низ 
других потенцијалних опасности. 

Нагло истицање флуида из посуде под притиском или њихових компонената може изазвати 
повређивање запосленог услед кинетичке енергије истицаног флуида. Последице од повређивања 
могу бити врло тешке, оштећење или кубитак вида, оштећење коже и стварање врло озбиљних рана 
на телу. 

У зависности од радне материје (флудиа смештеног у посуди), нарочито када су у питању 
опасни флуиди може доћи до екслозије и пожара или штетности по здраље људи или животне 
средине. 

„У циљу разврставања опреме под притиском у категорије, сви флуди се деле у две групе и 
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то:
1. Група 1 – обухвата опасне флуиде 
2. Група 2 – обухвата све остале флуиде“ (део цитата правилника дат у литератури [3] )

У категорију опасних флуида који су обрађени посебним прописима спадају: екслозивни, 
запаљиви, отровни и оксидирајући флуиди. Експлозија може за последицу имати оштећење објекта 
или тешко повређивање запослених услед разлетања делова опреме или објекта. Пожар такође може 
довести до оштећења објекта и повређивањ запослених. Отровни и оксидирајучи флуиди могу 
изазвати колективно повређивање и штетности по животну средину.

Од опасности од повређивање посебно место заузима последица цурења CO2. При додиру 
делова коже човека са течним CO2 (суви лед) изазива уврло озбиљне повреде са тешким последицама 
услед смразавања.

У експлоатацији опреме под притиском врло често постоји могућност свесне, али врло 
ћесто несвесне злоупотребе. Оваква појава захтева од произвођача додатни напор на отклањању 
потенцијалних опасности од повређивања и штетности по здравље запослених. Карактеристике 
опреме под притиском, врста радног флуида и начин њиховог коришћења може довести и до 
колективног ризика (већи број запослених који су присутни у подручју опасности). 

 Правилник „О прегледима опреме под притиском током века употрбе“ представља целину 
правне регулативе Републике Србије везано за постројења и системе под притиском, која ће се 
примењивати од 2012. год. Овај правилник прописује специфичне захтеве безбедности и здравља 
нар аду када је у питању пројектовање, израда и експлоатација како уопште за сву опрему под 
притиском, тако и за једноставне посуде под притиском. 

Правилником се одређују процедуре и временски интервали редовних и ванредних прегледа 
и испитивања опреме под притиском у употрби. Надлежно министарство владе Републике Србије 
формира ИМЕНОВАНО ТЕЛО чији је задатак да изврши прегледе и испитивање опреме под 
притиском у складу са законом и о томе изда меродаван документ о даљој безбедној експлоатациј 
те опреме. Преглед и испитивање се мора обавити на месту коришћења испитиване опреме. Први 
корак при прегледу и испитивању је сврставање опреме под притиском по критеријумима датим у 
прилогу I Правилника. 

„Опрема под притиском с обзиром на безбедност и здравље на раду може се разврстати на 
два нивоа опасности:

1. oпрема под притиском ниског нивоа опасности
2. опрема под притиском високог нивоа опасности (део цитата правилника дат у литератури 

[5]
Подела се врши према нивоу опасности за опрему која се по први пут ставља у употребу или 

која је у употреби и о томе попуњава ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ (изглед и садржај евиденционог листа 
је одређен Правилником).

Подела опреме под притиском врши се на основу три услова:
• група флуида, 
• стања флуида (гас, гас у течном стању, растворени гас, течност или пара), 
• радних карактеристика флуида (PS, V и PSxV) и
• врсти опреме под притиском.

Правилником је дефинисана процедура прегледа, испитивања и пуштања опреме под при-
тиском како ниског тако и високог нивоа опасности. 

Преглед и испитивање опреме под притиском ниског нивоа опасности обавља власник/корисник, 
а може ангажовати именовано тело. Временске размаке прегледа прописује произвођач опреме. 
 За опрему под притиском високог нивоа опасности произвођач подноси именованом телу 
захтев за први преглед опреме и о томе издаје меродавни документ. Именовано тело такође прописује 
Програм периодичних прегледа који може бити:

• спољашњи преглед,
• унутрашњи преглед и 
• испитивање притиском.

НЕКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ У РУКОВАЊУ ОПРЕМОМ ПОД 
ПРИТИСКОМ
Безбедно руковање опремом под притиском дато у упутству за безбедан рад од стране 

произвођача мора предвидети све могуће опасности. Пре било ког приступа опреми руковаци опреми 
морају бити стручно и безбедносно обучени за начин употребе. Посебну пажњу треба обретити на 
следеће радње:
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• при руковању опремом морају се испоштовати безбедносне методе и процедуре 
• пажљиво и постепено затварање и отварање вентила 
• при руковању опремом морају се испоштовати безбедносне методе и процедуре 
• сигурносни вентил мора се подесити тако да постепено растерети притисак у посуди да не 

би дошло до наглог растерћења притиска
• да температура спољашње површине (извор топлоте или сунчева енергија) не утиче на 

недозвољено повећање притиска флуида у посуди
• разлагање нестабилних флуида
• опрема која има уграђене ревизионе отворе мора бити опремљена аутоматским или ручним 

уређајем који кориснику омугућава њихово безбедно отварање
• ако притисак или температура флуида представљају опасност опрема мора поседовати 

уређај који спречава отварање ревизионог отвора
КРИТИЧКИ ОСВРТ
Још важећи стандард (обавезујући) у Рepублици Србији ЈУС (SRPS M.E2.151/1982.) 

„утврђује начин одређивање класе посуде (пројектне класе) под притиском на основу ризика за 
људе, економског и еколошког ризика, а у случају њеног критичког отказа“. Ниво ризика се одређује 
бројчано и класе ризика се у начелу сврставају у четири нивоа. Прва класа су најризичније посуде, 
а четврта класа најмање ризичне посуде.

Ново усвојени правилници врше класификацију посуда у четири категорије. Прва категорија 
има најмању опасност од ризика и сам произвођач врши контролу усвојене процедуре. Друга, трећа 
и четврта категорија где се суксесивно повећава ризик, а именовано тело врши контролу усвојене 
процедуре.

На ову несагласност наши произвођачи опреме под притиском мораће обратити посебну 
пажњу и у докуметацији се то морс посебно нагласити. 

ЗАКЉУЧАК
Нови приступ Европске уније обавезује национлно законодавство (усвојени поменути 

правилници), примену Директиве везано за опрему под притиском, а које је прихватила и Република 
Србија. Употреба посуде која се ставља на наше тржиште мора да испуњава захтеве поменутих 
правилника. На посуду се ставља знак усаглашености, коју прати документ „ Декларација о 
усаглашености“ и „изјава о усаглашености“ од самог произвођача о безбедном коришћењу у 
складу са предвиђеном наменом или у условима који се могу разуно предвидети. Усаглашавање 
карактеристике посуда под притиском са захтевом правилника, на првом месту ставља потребу за 
безбедан и здрав рад на радном месту и радној околини свих запослених. 

Усвајајући ове правилнике мора се обезбедити логистика за доследну и правилну примену 
захтева (детаљна техничка решења), а то се најлакше постиже усвајањем ЕN стандарда везано за 
ову област. Стандарди су многобројни и захтевају врло озбиљан рад што од заинтересованих страна 
захтева један дужи временски период. Надлежно министарство, за потребе увођења у практичну 
примену ових правилника, усвојило је прелазни период од две године. 
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ABSTRACT
This paper is one in a series of papers on construction sites risk assessment and refers to mobile sites. A 

distributive gas network was taken as an example of a mobile construction site. An attempt is made to define possible 
levels of assessment in accordance with the Decree. Also, the assessment is made regarding the impact of type of car-
ried works on the construction of facilities to the level of risk assessment on the gas network. The paper offered two 
levels of risk assessment: the level of the site – the site formation (Appendix 5) and level 3, which refers to the process 
of building the network (Appendix 4 of the Decree). For these two levels are given estimates of the state defining the 
functions of the protection that are used to calculate risk. The results will indicate whether the two levels of risk as-
sessment are sufficient for this type of site.

RISK ASSESSMENT FOR MOBILE BUILDING SITES – CONSTRUCTION OF 
DISTRIBUTIVE GAS NETWORK

Kључне речи: Покретно градилиште, процена ризика, гасна мрежа, оцена стања заштите

РЕЗИМЕ
Овај рад је један у низу радова процене ризика на градилиштима и односи се на покретна градилишта. 

Као пример покретног градилишта узета је изградња диструбутивне гасне мреже. Направљен је покушај је 
да се у складу са Уредбом (1) дефинишу могући нивои процене. Такође, извршена је процена утицаја врсте 
радова при изградњи објеката на ниво процене ризика на гасној мрежи. У раду су понуђена два нивоа процене 
ризика: на нивоу самог градилишта – формирање градилишта (прилог 5) и ниво 3 који се односи за процес 
саме изградње мреже (прилог 4 из Уредбе). За наведена два нивоа дате су оцене стања које дефинишу функције 
стања заштите и које се користе за израчунавање ризика. Резултати ће указати на то да ли су ова два нивоа 
процене ризика довољна за ову врсту градилишта.

1Promont group, Нови Сад 
2Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Ћопић Миле 1 , Николић Божо 2*

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА ПОКРЕТНA ГРАДИЛИШТA – ИЗГРАДЊА 
ДИСТРУБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ

УВОД
У раду (4) у складу са основном поставком методе предвиђено је да се процена ризика на 

градилиштима може потпуно прецизно урадити у оквиру четири новоа. Као и код свих радних 
околина било је мање или више дилема око дефинисања нивоа, нарочито јер, код градилишта 
постоји оваква дилема, чак и наглашена. Проблем је много већи зато што постоје привремена и 
покретна градилишта код којих се ови нивои различито могу препознати. Други проблем је што код 
градилишта имамо различите радове при изградњи објекта. Ти радови су: ископ, земљани радови, 
грађење, и тако даље, а у складу са прилогом 1 Уредбе. Понуђено је тринаест врста радова и треба 
очекивати да се одређени број тих радова преклапају, односно да једни друге укључују. Могуће су 
две варијанте решења овог проблема. Прво би било да за свих тринаест врста радова имамо тринаест 
различитих описа оцена стања. Други начин би био да се за све радове да јединствена оцена стања. 
У суштини оба решења једнако решавају проблем и суштинске разлике међу њима нема. 

Диструбутивна гасна мрежа, као покретно градилиште и предмет процене ризика у овом 
раду, у себи садржи различите врсте радова, и тешко би се могла категорисати као јединствена 
категорија у оквиру тринаест понуђених, у прилогу 1 ове уредбе. Прво бисмо имали монтажу и 
демонтажу мерно регулационе станице, већ произведене негде. Следећа фаза је фаза ископа, за 
полагање пластичних цеви. Затим следи постављање гасне мреже и та би се фаза могла оценити 
као монтажни радови. Ови радови су даље праћени подбушивањем, заваривањем, бетонирањем, 
и тако даље. Дакле, видљиво је да је веома тешко за овакво покретно градилиште оценити којој 
врсти радова припада и при томе понудити готов образац за оцену стања у складу са прилогом 4. 
Очигледно је, да би било који појединачан образац за оцену стања овде морао бити прилагођаван. 
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И зато идеја о јединственом листу оцене стања допуњавана увек са оценама за конкретне радове, 
вероватно води ка правом решењу. 

У даљем тексту рада ће бити понуђене две оцене стања. Једна ће се односити на четврти 
ниво оцене, при чему ће се на бази понуђених оцена стања одредити математички облик функције 
стања за градилиште у фази формирања – превентовне мере из Прилога 5. и градилиште у фази 
изградње – опште и посебне мера за безбедан рад из Прилога 4. 

МЕТОДА ПРОЦЕНЕ 
На основу процењених вредности  вероватноће догађаја, величине штете и фреквенције 

излагања, или учесталости, опасностима,  ризик се одређује према једначини ,
     R = V * H * F     (1)
Процена ризика за радну околину се одређује преко функције заштите која представља 

вероватноћу догађаја. Функција изражава степен заштите одређен на бази анализе општих и 
посебних мера заштите, при чему се пореди постојеће стање са стањем какво би оно, у складу са 
прописима и стандардима, требало бити

     R = f(x) * H * F     (2)
При чему је,
     f(x) = 16,46 * (n/N)2,7     (3)
N - укупан број оцењених величина стања
n  - број негативно оцењених величина стања.
НИВОИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
На покретном градилишту, израда дистрибутивне гасне мреже, биће извршена процена 

ризика у оквиру два нивоа процене.
Ниво први. Према плану превентивних мера (прилог 5) које се примењују пре почетка рада, 

у фази формирања градилишта. Ризик првог нивоа је:
     R1 = f(x)1 * H * F 
Ниво други. Дефинисане прилогом 4 уредбе и оценом примене општих и посебних мера.
     R2 = f(x)2 * H * F  
Ниво трећи овде не постоји а четврти, ризик радног места неће бити ни одређиван.

Функције f(x)1 и f(x)2 су функције стања заштите које ће се израчунати на основу оцене 
стања заштите на поменутим нивоима.

Одређивање функције стања f(x)1
 Први ниво се односи на  процену ризика на градилишту, и то при његовом формирању, како 

је препорученоa  планом превентивних мера из Уредбе - прилог 5. При томе ћемо користити шему 
велицина стања за једно градилиште општег карактера за изградњу  и прилагодити га врсти радова, 
овог пута покретном градилишту. Али, и покретна градилишта могу бити различита, па је за сваку 
врсту потребно уочити специфичности.

Шема градилишта или ситуациони план:
• Код дистрибутивних гасних мрежа то је ситуациони план целог насеља са уцртаним трасама 

гасовода и секцијским славинама.
• димензије
• висинске коте и нивелације
• положај грађевинског објекта, регулационе и грађевинске линије
• суседне катастарске парцеле, зграде и улице.
• Геодетски снимак постојећих инсталација  (важно због ископа,  који може бити ручни и 

машински, због што мањег оштећења  инсталација)
1. Објекат на коме се изводе радови:(уличне гасне мреже и кућни прикњучци)

• обезбеђење ивица објекта, спољних и унутрашњих, висинских и дубинских
• прелази довољне носивости и стабилности
• одржавање уредности и чистоће.

2. Радни положај опреме за рад:
• уцртан маневарски простор
• уцртан манпулативни простор
• стручни налаз 
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• оспособљеност руковаоца опреме
• обележене зоне опасност
• заштитне ограде и запреке ка зонама опасности
• ознаке за безбедност
• прилази опреми при коришћењу и одржавању.

3. Локација радних и помоћних просторија:
• просторија за одмор, гардероба, повремено загревање радника и узимање хране
• просторија за прву помоћ
• тоалет
• вода за прање и пиће
• отпадне воде
• положај просторија 
• прилази при одржавању и коришћењу
• комфор и микроклиматски услови.

4. Трасе саобраћајних површина:
• димензије саобраћајница
• чврстоћа, носивост и стабилност
• саобраћајнице за запослене
• осветљеност
• обележавање и ознаке
• веза са јавним површинама и сагласност за прикључење
• места за претовар терета
• паркирање и одржавање
• прилази 

5. Складиштење материјала, монтажних елемената и готових производа:
• формирано отворено складиште
• формирано покривено складиште
• магацин за потрошну робу
• просторија за опрему
• правилност слагања
• стабилност подлоге
• прилази

6. Складиштење опасних материја:
• формирано складиште
• правилност складиштења
• заштита од пожара
• постављене забране и упозорења
• прилази

7. Енергетски објекти и инсталације:
• стручни налаз (за агрегате који се користе за производнњу струје, за заваривање, за 

подбушивање испод пута и тд)
• прилази прикључцима радних места
• осветљеност градилишта.

8. Обезбеђење граница градилишта: ( ово је веома специфично код оваквог градилишта)
• ограђеност градилишта(иде се на обележавање рова са траком упозорења,летвама  и 

пешачким пролазима како је обрађено планом превентивних мера)
9. Остале величине стања:

• опис организације посла
• опис технологије извођења радова
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• план извођења радова
• план временских  рокова
• споразум о сарадњи свих учесника
• одређивање лица за координацију спровођења мера безбедности свих запослених
• специфичне мере у односу на индустријске активности у близини градилишта

Дакле, постији 57 оцена стања. У односу на  привремено градилиште за грађење, неке оцене 
су изостављене а неке допуњене. Један број је остао исти. Оцене могу бити и другачије. Број оцена 
ће увек бити мањи али је то привилегија процењивача да неке од горе наведених не може препознати.

Пример:
Нека је десет оцена негативно, са најнеповољнијом последицом ,,озбиљне привремене 

болести,, и са константном излагању опасностима. Онда је функција стања и процена ризика,
H=6
F=5
n=10
N=57
    f(х) = 16,46 * (n/N)2,7 0,15
    
       R = f(х) * H * F = 0,15 * 6 * 5 = 4,5
Ризик је занемарљив.
Одређивање функције стања f(x)2
Други ниво се односи на  процену ризика на градилишту, и то при извођењу радова-изградњи, 

како је препоручено  планом мера из Уредбе - прилог 4. При томе ћемо користити шему величина 
стања за једно градилиште општег карактера за изградњу  и прилагодити га врсти радова, овог пута 
покретном градилишту - извођењу дистрибутивне гасне мреже. Јер и покретна градилишта могу 
бити различита, па је за сваку врсту потребно уочити специфичности. Прилагођене оцене стања за 
дистрибутивну гасну мрежу су:

1. стабилност
• стабилност материјала
• стабилност радне поврсине
• стабилност опреме 
• стабилност потпорне конструкције

2. енергетска инсталација
• периодицни преглед и испитивање

3. саобраћајне површине
• закрченост саобраћајних површина

4. пожар
• стручно лице пре почетка заваривања
• дозвола за рад
• периодично испитивање
• доступност и обележеност опреме
• прилаз ватрогасних возила

5. микроклиматски услови
• атмосферски утицаји

6. физичке штетности
7. хемијске штетности
8. саобраћајне површине

• маневарски простор 
• манипулативни простор
• прилази, прелази, мостови, ...
• димензије
• опасне зоне, обележавање

9. радно место
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• уређене радне површине
• радно место и пролази заштићени
• од пада материјала или рушења

10. прва помоћ
• обучени број људи и возило
• опрема и просторија за прву помоћ

11. помоћне просторије
• одлагање одеће
• умиваоници за воду
• тоалети
• просторије за одмор

12. пад са висине
• ограђено радно место
• колективне заштитне мере
• преглед и контрола скела

13. опрема за дизање, уређаји и возила
• документација  
• стручни налаз
• оспособљен руковаоц
• натписи и упозорења
• одржавање

14. ископи и земљани радови
• опасност од обрушавања, пада и поплава
• довод свежег ваздуха
• евакуација из опасне зоне
• постојање подземних инсталација
• приступ ископу и
• обезбеђивања ископа, материјал ископа и возила

15. монтажни елементи, оплате и потпорне конструкције
Дакле, постији 41 оцена стања. У односу на  привремено градилиште за грађење, и овде су 

неке оцене изостављене а неке допуњене. 
Пример:
Нека је десет оцена негативно, са најнеповољнијом последицом ,,озбиљне привремене 

болести,, и са константном излагању опасностима. Онда је функција стања и процена ризика.
H=6
F=5
n=10
N=41

f(х) = 16,46 * (n/N)2,7= 0,37

    R = f(х) * H = 0,37 * 6 * 5 = 11,1

Ризик је мали али значајан и треба га смањити са неком од мера.
ЗАКЉУЧАК
У раду је дат пример процене  ризика за некога са фреквенцијом излагања опасностима  и 

штетностима сваки дан и цео дан F = 5. Ако би се рачунао ризик за некога са фреквенцијом излагања 
опасностима, рецимо, једном недељно  (Ф=1,5), тада би због промене фреквенције и ризици били 
другачији.

   R1 = f(х) * H * F= 0,15 * 6 *1,5 = 1,35

   R2= f(х) * H * F= 0,37 * 6 *1, 5 =  3,33
Осим ова два нивоа процене мора се одредити и ризик на нивоу четири, а то је ризик радног 
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места. Метода процене овог ризика је већ презентована у бројним радовима аутора. Трећи ниво 
процене овде није потребно рачунати.

Резултати процене  ризика у овом раду наговештавају и полазну дилему, како вршити процену 
ризика за различите врсте радова. Oно што се може закључити а то је да је најбоље решење поставити 
матрицу оцена стања за најопштији тип градилишта и радова, а онда ту матрицу прилагођавати 
конкретној врсти радова иградилишта.
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ABSTRACT
The paper deals with the system of precautions against fire of high-capacity storage tanks of crude oil. The 

protection utilises the scientific and technical knowledge in the field of protection against fires, in direct connection 
with the valid regulations in the field of protection against fires. The spectrum of utilised measures is aimed at the 
minimising the damages in the economy of the Slovak Republic in the field of transportation and storage of crude oil. 
The aim of the paper is the prevention of origin of an extraordinary event at the high-capacity above-ground tanks of 
crude oil and the reduction of negative consequences of such an event.

Kључне речи: резервоари великог капацитета, систем мера заштите од пожара, нафта

РЕЗИМЕ
Рад се бави системом мера заштите од пожара код складиштења сирове нафте у резервоарима великог 

капацитета. Заштита се заснива на научно-техничким сазнањима у области заштите од пожара, и у сагласности 
је са важећим прописима у овој области. Читав спектар примењених мера има за циљ смањење штете у привреди 
Републике Словачке у сфери транспорта и складиштења сирове нафте. Циљ рада је спречавање настанка 
ванредних догађаја код великих надземних резервоара сирове нафте и смањење негативних последица таквих 
догађаја.
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SYSTEM OF PRECAUTIONS AGAINST FIRE
APPLIED AT HIGH-CAPACITY STORAGE TANKS 

OF CRUDE OIL IN THE SLOVAK REPUBLIC

СИСТЕМ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРИМЕЊЕН НА 
СКЛАДИШТЕЊЕ СИРОВЕ НАФТЕ У ВЕЛИКИМ 

РЕЗЕРВОАРИМА У СЛОВАЧКОЈ

INTRODUCTION
Fire is every undesirable burning, at which there are originating damages to the property, the 

environment or in the consequence of which a natural person is killed or an animal dies. A fire is also an 
undesirable burning, at which there are endangered lives or health of natural persons, animals, property or 
the environment.

BURNING OF LIQUIDS
The burning of liquids during fires occurs in practice usually by the action of external ignition 

sources (red-hot bodies, flame, sparks). An ignition of liquids by these sources is possible only under the 
presence of a mixture of vapours of liquid with air with certain composition above their level. 

When the liquid is heated above the ignition temperature (which is specific for each liquid), then 
the ignition source brought near to the surface of liquid acts to the combustible mixture of vapours and air 
and it ignites it.The flame is quickly spreading from the source to the mixture above the surface of liquid 
and the process of burning starts. If the temperature of liquid is lower than its ignition temperature, then 
during a short-term effect of the ignition source the burning does not originate.

The burning of liquids starts with the ignition of vapours with an oxidizing agent (an oxidizer). 
From there the burning is spreading along entire free surface of the liquid.

It was established on the base of practical experience and experiments that the shape of vessel, in 
which the liquid is placed, has an effect to the liquids burning process intensity. Kalousek [1] and Orlíková 
[2] are presenting the effect of the shape of vessel to the heating of free surface of liquid as follows:

1. If a liquid burns at its free surface (for instance in a tank with big diameter), the heat transferred 
to the environs can be disregarded against Q1 (heating-up) and QV (evaporation). At the burning 
of pure components, the composition of liquid and gaseous phases is the same. At a mixture of 
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liquids there occurs the fractional distillation of components and a change of the composition of 
vapours and liquid. Thereby also the physical properties of both phases are being changed (density, 
viscosity, surface tension, temperatures of distillation and ignitionetc.). The heat transferred from 
the zone of burning to the liquid causes its heating-up. The warming-up of liquid depends on the 
size and walls of the tank. At small diameters of tank the heat is transferred to the interior of liquid 
by the laminary conduction, the liquid is heated-up into a small depth (2-5cm). The thickness of 
heated-up layer is steady and it does not change. 

2. At the burning in tanks with a big diameter there comes to an intensive convection, which depends 
on the warming-up of walls of the tank. There originates a heated-up layer, which has the same 
temperature as on the surface, so called homothermic layer. Under this layer the temperature of 
liquid decreases quickly down to the original value. The thickness of homothermic layer increases 
with time.
The rate of burning depends on: 

• The original temperature, 
• The diameter of tank, 
• The height of level, 
• The air flow (circulation). 

A higher initial temperature and rate of air flow (wind) lead to an increase of burning rate. The 
content of water at the burning can cause a boiling and splashing-out by the sudden transition of water to 
the water steam.

All the mentioned factors have impact to the way of extinguishing, the use of various extinguishing 
means and intensity of their application.

The above described course of burning of combustible liquids was presented for the liquids stored 
in a tank or in a selected transportation packing, at which there occurred the opening of the transportation 
container and thus the diffusion of molecules of air with molecules of vapours of combustible liquids, 
which will gradually form a combustible system. It is only the question of conditions, when there comes to 
the creation of an explosive concentration with such a value, that it will reach the value of lower explosion 
limit of relevant combustible liquid.

CRUDE-OIL PIPELINE SYSTEM OF THE SLOVAK REPUBLIC
The company TRANSPETROL, a.s. Bratislava manages the only crude-oil-pipeline network in the 

territory of the Slovak Republic. The crude-oil-pipeline system of the Slovak Republicrepresents an integral 
part of the crude-oil pipeline „DRUŽBA“, considered as the longest pipeline system for transportation of 
crude oil. It passes through the entire territory of the Slovak Republicand it continues to the territory of the 
Czech Republic. In the locality of the pumping-through station No. 4 in Tupáthere is the branch to Hungary 
as the part of the system,so call crude-oil pipeline „ADRIA“[3].

The company deals mainly with the transportation of crude oilfor its partners, which are the 
refineries of crude oilin the territory of the Slovak Republicand the Czech Republic. By means of the 
crude-oil pipeline ADRIA the crude oil is transported both to Hungary and from Hungary, as this section 
of the crude-oil pipeline enables the reversible pumping. In the fieldof storage, the company provides the 

storage of crude oilfor the contracting 
partners and a flexible temporary 
storage of crude oilfor its partners up 
to the amount of its free capacity. 
The crude-oil-pipeline transportation 
and storage system is formed by 
pipelines, along which at suitable 
distances there are situated main 
technological facilities, including their 
accessories, i.e. the pumping-through 
stations of crude oil in the quantity 
of 5 localities, and the handing-over 
station of crude oil directly in the 
area of company SLOVNAFT, a.s. 
Bratislava. At the pumping-through 
stations No. 1, 4 and 5, marked in the 
direction of flow of crude oil, there 
are built high-volume storage and 
handling capacities[3].

Figure. 1 Scheme of crude-oil-pipeline transportation and storage system in the SR
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Individual pumping-through stations are situated approximately in 100 kilometre distances from 
each other and are equipped with high-performance pumps, which serve for the overcoming of length 
losses, local losses and altitude differences in the route of the crude-oil pipeline so that the determined and 
required transportation capacities could be realised. 

The pumping-through stationsare the decisive component in the transportation system of crude-
oil pipelinesfrom the view of operation of the crude-oil pipelines. In these objects, in which the tanks are 
situated, the crude oil is received from the contracting partner and it is further transported to the storage and 
handling high-volume tanks of the end consumers, by means of powerful pumps and with the utilisation of 
relevant internal distributions of the area. In these objects there is concentrated the operative management of 
operation of technological devices, belonging to the section of the crude-oil pipeline system,and necessary 
capacities for the operation, inspection, repairs and maintenance of technological systems.

CHARACTERISTICS AND COMPOSITION OF CRUDE OIL
The crude oil, as light-brown up to dark-brown liquid with a fluorescence in the falling-down light, 

can be at normal temperature a dense liquid with characteristic bad smell, often with an unpleasant bad 
smell of sulphurous and nitrogenous compounds (tab. 1). 

It contains liquid and gaseous hydrocarbons and a smaller quantity of oxygen, sulphuric and 
nitrogenous organic compounds. In addition to these components, there can be present both mechanical 
liquid impurities (deposit water) and solid impurities (sand, earth, salt and other ash materials). 

Table 1. Elementary composition of crude oil [4]

Elements % share
C 84 up to 87 %
H 11 up to 14 %.
oxygen, sulphur and nitrogen from 0.5 up to 3 %

FRACTIONAL COMPOSITION OF CRUDE OIL
At the evaluation of chemical composition of a crude oil it is necessary to take into account that a 

crude oil, as a mixture of various substances, mostly hydrocarbons, does not distil at certain temperature as 
a chemical individual, but in a wide scale of temperatures. According to the temperature limits we obtain 
at first the diluted gases, than gasoline, kerosene, gas oil, viscous oil distillates and residues such as mazut 
and asphalt. 

From the view of fractional shares of crude oil we distinguish: 
• Light crude oil with a big content of light products and 
• Heavy crude oil with a big content of oil fractions and residues.

Crude oil and natural gas are hydrocarbons, organic compounds of hydrogen and carbon. The 
hydrocarbons form a scale from light gases such as methane (CH4) up to heavy solid substances such as 
asphalt or mazut. Crude oil is a mixture of heavy and light hydrocarbons and in deposits it is often found 
also with natural gas. 

The composition of crude oil can be divided as follows:
• hydrocarbons
• oxygen substances
• sulphuric substances
• nitrogenous substances
• high-molecular shares
• other substances in crude oil

PROPERTIES OF CRUDE OIL
Crude oil represents one of the most complicated combustible mixtures, which are occurring in the 

nature [5].

PHYSICAL – CHEMICAL PROPERTIES OF CRUDE OIL
From among plenty of physical properties of crude oil,following properties are used for its 

evaluation:
• Density:                             730 – 1000 kg/m3 at temperature 20°C
• Boiling temperature:          30 – 400°C   
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• Melting temperature:          23 - 60°C   
• Dissolubility in water:        very little dissoluble

FIRE – TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CRUDE OIL
The fire – technical characteristics of crude oil (tab.2),as the indicators of its behaviour, provide 

information necessary for a correct estimation of risk at handling of crude oil.
Table 2. The fire – technical characteristics of crude oil

Characteristics Experimental value Procedure of determination

Flash point - 28 °C
STN 65 6065
STN EN 22592
STN EN 22719
STN 65 6065

Flash point         - 11 °C According to STN 65 6212
Ignition point - 11°C STN 65 6212
Firing point 235°C STN 33 0371
Temperature class T3 STN 33 0371
Class of dangerousness I. Decree 96/2004 Coll.
Heating value 40.0 up to 48.0 MJ/kg STN 65 6169

Lower ignitability limit: 281.42 g/m3 at T = 100°C, P = 
99.32 kpa ASTM E681-85

Lower explosion limit: 281.42 g/m3 at T = 100°C, P = 
99.32 kPa

As it can be seen from the mentioned characteristics, crude oil is an extraordinarily combustible 
liquid with a low flash point, what predetermines its classification in first class of dangerousness. Any 
handling with crude oil therefore requires the caring for safety.

According to the Act No. 163/2001 Coll. on chemical substances and chemical preparations, crude 
oil belongs among dangerous chemical substances, with the classification – extremely combustible;at 
its transportation and processing it is necessary to proceed in accordance with the Act 261/2002 Coll. 
onindustrial accidents.

Type scenarios for stored combustible liquids were selected by specialists for serious industrial 
accidents into following variants (tab. 3):

1. a burst or an explosion is the physical event, at which it comes to a sudden, very violent release on 
energy, usually accompanied with a local increase of temperature and pressure.

2. fire– non-controlled destructive burning and spreading of flame.
3. toxicescape.

Table 3. Type scenarios for combustible liquids

Type of consequence Description

Bleve
Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion – an escape of overheated 
vapours with subsequent ignition and burning of fireball. Burning of fireball 
is in the order of seconds.

Pool fire Ignition of combustible liquid in a (non)limited pool. The burning-out of a 
pool is in the order of minutes. Till the burning-out of fuel.

Jet fire An escape of compressed combustible gases or liquids with an instant 
ignition of the escaping stream

Flash fire Burning-out of combustible vapours above liquid. The processof spreading is 
relatively slow.

Boil over Boiling-over through the edge of reservoir with the possibility of spreading to 
a bigger area

VCE Vapour cloud explosion – explosion of limited cloud of gases and vapours
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UVCE Explosion of unlimited cloud of gases and vapours

Toxic diffusion An escape of liquid, gaseous phase from a source, subsequent diffusion to the 
environs depending on conditions

The decisive technological devices were in previous period principally rebuilt in relation to ecological 
regulations, an innovation and modernizing was performed at the systems for monitoring and control of 
technological processes of operation to the level of higher quality, corresponding with present possibilities 
of technical systems, in an equilibrium with the legislative requirements and financial possibilities of the 
company, with the aim of achieving the highest possible rate of safety and reliability of the operation.

The crude-oil-pipeline network of the Slovak Republic, connected with the crude-oil-pipeline 
networksof neighbouring countries (Ukraine, Hungary and the Czech Republic),represents for the economy 
of the Slovak Republicthe non-substitutable and strategic importance, as it ensures a smooth supply of the 
national economy with the strategic raw material – crude oil. 

The fulfilment of this task requires considerable effort and means from the side of the operatorso 
that this task was fulfilled without interruption, economically, safely and ecologically,with the smallest 
possible risk for life and health of people, the environment and the property[4]. 

MEASURES FOR SECURING THE SAFETY OF STORAGE TANKS
The storage tanks in the territory of the Slovak Republicare built, operated and secured in accordance 

with the valid legal regulations in the field of protection against firesand also in accordance with the valid 
technical standards. The storage tanks of crude oilare secured by technical and organizational measures for 
prevention of an origin of fire related with an extraordinary event.

THE PRESCRIBED EQUIPMENT OF THE TANK:

• Equipment for measurement of height of level of the combustible liquid in the tank,
• Equipment against overfilling or an equipment for signalling of the highest permissible level of the 

combustible liquid,
• Ventilating pipe with an equipment against flashback of flame (flame arresters) to the tank or an 

equipment for liquidation of vapours of combustible liquid with the exception of tank with floating 
roof,

• Equipment for removal of sludge and water

EQUIPMENT OF TANK WITH FIRE-TECHNICAL DEVICES
The tanks are equipped with industrial cameras, which enable to monitor, whether a fire did not 

occuror the floating roof did not sink, at which the monitoring is performed in two independent workplaces 
– the operator of fire corps of the enterprise (hereinafter only the ZHÚ) and the operator of control system 
of technological devices.

Additionally, for the detection of fire origin, the tanks are equipped with IR indicators (infra-red 

Figure 2. High-capacity tank of crude oil Fig. 3 Pipe of Stable Extinguishing Equip



78

indicators), which are sensing the infra-red spectrum in flame, in the quantity of 6 or 9 pieces – depending 
on the diameter of the tank[6]. The signal is brought to the monitor of the operating workplace at the ZHÚ. 
The indicators can be remotely switched-off and switched-on from the operating workplace as the whole 
group. Further possibility of the detection of fires are thermally sensitive cables, which are placed along 
the circumference of floating roof, on consoles, 2 pieces next to each other in the distance approximately 
10 cm. Their position is in a close nearness of the contact of floating roof with the internal shell of tank of 
crude oil, where is the possibility of the most probable fire origin, for the access of the airborne oxygen. At 
the burning of these thermally sensitive cables by flame, the signal is sent to the operating workplace of the 
ZHÚ, where the stable extinguishing equipment of tank is automatically put in operation. Additional two 
pieces of thermally sensitive cables are located in the annular area of the protective tank and the storage 
tank. The principle of operation and the fire signalling is the same as at the thermally sensitive cables on a 
floating roof of tank.

              
         Fig. 4   IR indicator on tank of crude oil                    Fig. 5 Floating roof on tank

The high level of crude oilin tank is monitored by two independent devices –the level meters 
Sakura and Liquiphantom(the independent sensor of the emergency level). The monitoring of level of 
crude oilin tanks is equipped with the remote transfer of data to the control system, which observes the 
set parametersand in the case of their exceeding it will warn optically and acoustically the operator of the 
control system.

The low level of crude oilin the tank is monitored by the level meter Sakura and at the same time 
the shutdown of pumps is set at a low suction pressure, which will not enable to pump-out the tanks below 
the set level.

The cathodic protection of the bottom of tank is one of the most important protections for the steel 
structure of the tank. The way of protection, especially of tank bottoms, consists in the polarization of steel 
structure (protected surface) on 100 mV more negative value, than is the value of the proper stationary 
potential of the steel structure. At this process the steel will reach such an electrochemical phase, where the 
separation of electrons is practically stopped. This is in the tanks achieved by the galvanic anodes. As the 
galvanic anode there is used a metal, the stationary potential of which is more positive, than the stationary 
potential of the steel structure (protected surface). As the metal with more positive stationary potential, in 
the tanks there is used the alloy of aluminium and magnesium.

In the lower part of tank there are placed the resistance thermometers, which measure temperature 
of crude oil.

The tanks are equipped with the stable extinguishing equipment, which is put into operation 
automatically in the case, if the fire is confirmed at the same time by the thermally sensitive cables and 
EPS (electric fire signalling), or it is possible to put the stable extinguishing equipment into operation also 
manually remotely and also locally, if the operator establishes fire and the automatic activation of the stable 
extinguishing equipment fails for any reason.

The tanks are provided with stable extinguishing equipment for the cooling-down of the tank, 
which in the case of need are spraying water onto external walls of the tank and are cooling-down the 
burning tank and also the neighbouring tanks. 

The supply of electricenergyfor the supply of signalling, monitoring, control, securing and control 
systems is ensured from two independent high-voltage lines, and locally strengthened by the supply from 
independent self-contained supplementary sources. The supply of electric energy for the supply of stable 
extinguishing and cooling systems is ensured from two independent high-voltage lines. For the case of their 
failure, the functionality of the intervention system is strengthened by the independent pumping station 
with the same capacity for the supply of the fire and cooling water, with the diesel drive.
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TECHNICAL EQUIPMENT FOR SAFEGUARDING OF THE STORAGE TANKS
The tanks are periodically cleaned for removal of sludges, what eliminates an origin of pyrophoric 

compounds. The tanks are provided with the antireflexive paint for the purpose of decrease of the 
absorption of thermal radiation and the decrease of emissions production. The storage tanks are equipped 
with emergency (intercepting) tanks for the casethat there would occurr damage to the storage tank or 
its overflowing. In the case that there would occur the overflowing of the storage tank, the content of the 
emergency tank would be pumped out and remaining sludges would be cleaned, in order of preventing the 
origin of pyrophoric compounds. The storage tanks are in regular intervals visually inspected and for the 
monitoring of tightness they are equipped with an indicating system. All the monitoring, safeguarding and 
intervention systems are in the prescribed intervals reviewed and inspected.

In the interest of decreasing of emissions and decreasing the possibility of creating of combustible 
and explosive mixture, the tanks are equipped with floating roofs and with a high-quality double sealing of 
the floating roofs.

The operation of the tanks is under the continuous supervision of operators, which have at disposal - 
by means of the control system, telemetricand telemechanical systems – enough data from the technological 
processof receiving and pumping-out of crude oilto the tanks and from them,so that they can respond in 
time for the requirements of the process and perform by means of remote control the necessary corrective 
or operating –handling operations.The operatorsof tanks are observing the Operating regulation for PS4.

ACTIVE AND PASSIVE SYSTEMS OF PROTECTION OF HIGH-CAPACITY TANKS
The tanks are provided with the stable extinguishing equipment, which is put into operation 

automatically in the case, if a fire is confirmed at the same time by thermally sensitive cables and the 
electric fire signalling (EPS),or it is possible to put the stable extinguishing equipment into operation also 
manually remotely from the panel of operator and also manually at the site. The tanks are provided with 
the stable cooling equipment, which is spraying water in the case of need to the external walls of the tank 
and it cools down the burning tank and also neighbouring tanks. In the case of fire of the tank there is 
automatically activated the system of stable extinguishing equipment, the fire alarm is announced for the 
operators present at the shift, and further procedure is governed by the Emergency plan.The protectionagainst 
fires is organizationally ensured through the fire corps of the enterprise (ZHÚ) equipped also with mobile 
equipment, extinguishing substances and other materials, for the need of performance of intervention for 
the liquidation of fire for the case of failure of the stable extinguishing devices. For each tank there are 
elaborated the operative plans of extinguishing, which determine the extent of necessary forces and means 
for the liquidation of fire of the tank. The procedure at the liquidation of fire and limitation of consequences 
of an extraordinary event is according to the Emergency plan for the given pumping-through station.

At possible failure of functionality of the pumping station of fire and cooling water with electric 
drive, the operator of the operating centre of the fire corps of enterprise activates in the case of need the 
standby pumping station of fire and cooling water with the diesel drive.

The activation is possible from the control panel in the object of operating workplace of fire corps, 
or directly from the site. The activation is performed by the procedure,according to the relevant part of the 
Operating regulation for the stable extinguishing equipment and DCHZ of the high-capacity storage tanks 
in accordance with the Emergency plan of the pumping-through station (PS).

Pumping stations have following safeguarding technical and organizational measures for the 
prevention of origin of serious industrial accidents

• They are provided with cameras, which enable to monitor, where there occurred the fire, explosion 
or spilling of crude oil

• For the monitoring of fire, they are also equipped with IR fire indicators (electric fire signalling – 
hereinafter only the EPS) 

• The operation of pumping stations is controlled and monitored by the control system, which has 
also the built-in inspection functions from the view of safety of operation of the pumping station 
and the emergency shutdown of the pumping process

• The pumping stations have built-in following criteria for the emergency shutdown of pumps: 
  - high pressure at the discharge
  - low pressure of lubricating oil
  - low pressure at the suction of pumps
  - high temperature of windings of electric motors
  - high temperature of bearings
  - high current consumption of pumps



80

  - high concentration of crude oilin atmosphere (above 50 % L.E.L) 
  - high temperature of explosion closure

• The operation of pumping stations is regularly visually monitored by the machine operator and the 
shift foreman

• Operators of the pumping station are observing the Operating regulation of the PS.
Pumping stations have following safeguarding technical and organizational measures for the 
liquidation and limitation of consequences of an extraordinary event:

• In the case of fire of pumping station, the fire corps of enterprise is called for its liquidation
• An operative card of extinguishing is elaborated for each pumping station, and it is obeyed by the 

fire corps of enterprise 
• Decisive pumping stations are equipped with stable extinguishing equipment
• At the liquidation and limitation of consequences of an extraordinary event, the actions are taken 

according to the Emergency plan for the pumping-through station (PS).
In addition to the realisation of basic activities, i.e. the transportation and storage of crude oil, not 

less important aim is also the realisation of the mentioned protective measures against fires at the concurrent 
endeavour for achievement of the highest possible rate of safety of operation for ensuring that there would 
not come to an origin of extraordinary events, which could have as their consequence a damage to life and 
health of people, environment and property. This endeavour is reflected into the real life especially through 
the realisation of following measures for the safeguarding of safety of the crude-oil-pipeline system, namely 
by technical, monitoring, signalling and detection, diagnostic, operating, inspection and organizational 
measures.

CONCLUSION
At present and also in the future, the protection of high-capacity tanks is ensured by the prevention 

aimed at continuous quality improvement of the performance of all activities and for the highest possible 
utilisation of available capacities in all fields. 

The continuous monitoring of research and development enables to use the results of this activity 
in the operating practice, especially by the use of the most modern methods of the status diagnostics of 
technological devices, in the interest of the prevention against the origin of undesirable extraordinary events, 
which can have negative consequences for life and health of people, for the environmentand the property.
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ABSTRACT
This paper presentthe analysis of negative impacts of mechanical vibrations to workers health. We presented 

and compared the actual legislation of this issue, in Serbia and EU. A special attention has been dedicated to the tech-
nological and organizational measures. The main goals of these measures are achievement of reduction or complete 
elimination of exposure to vibration of workers. Generally, this paper is an attempt to introduce and to define the 
minimum of requirements regarding health and safety of workers who are exposed to risks during operation due to 
vibration effects in Serbia.

RISK AND РROTECTION FROM WHOLE BODY VIBRATIONS  

Kључне речи: вибрације телог тела, ризик, процена и вредновање опасности

РЕЗИМЕ
Рад указује на негативне утицаје, по здравље радника, од вибрација које се преносе на цело тело. 

Дата је законска и правна регулатива, везана за ову проблематику, у ЕУ и нашој земљи. Посебан акценат је 
дат технолошким и организационим мерама које доприносе смањењу или потпуном отклањању изложености 
радника вибрацијама. Рад је покушај да се, у нашој земљи, уведу минимални захтеви у погледу здравља и 
сигурности радника који су током рада изложени ризицима због деловања вибрација. 

1Висока техничка школа струковних студија у Нишу
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ОПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ВИБРАЦИЈА 
КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ НА ЦЕЛО ТЕЛО 

УВОД
При теренским радовима (грађевински радови, радови у каменолому, пољопривреди...), као 

и у унутрашњем и спољном транспорту, производњи и конструкцији, тела радника су изложена 
вибрацијама од многих машина, тешке опреме и моћних ручних алата (булдожери, виљушкари, 
кранови, пнеуматски чекићи, брусилице, дампери, трактори, камиони, локомотиве итд.). Постоје 
две врсте ових вибрација које се јављају при раду: сегментне вибрације и  вибрације целог тела [1]. 
Сегментне вибрације се преносе кроз руке и рамена и узрокују специфичне ефекте по здравље познате 
као Рејнодов синдром. У литератури се ове вибрације називају шака-рука вибрације (енг. hand-arm 
vibrations HAV). Вибрације целог тела (енг. whole-body vibrations WBV) узроковане су вибрацијама 
пренесеним са машина, уређаја и возила, путем седишта или стопала, при чему вибрацијама нису 
изложени само радници који при раду седе, као што су возачи, већ и они који радне задатке обављају 
стојећи, нпр. рад на платформама које вибрирају.

Истраживање Wоrkplace еxposure to vibrations in Еurope: аn еxpert review [2]  (сачинила  
Еuropean Аgency for Safety and Health at Work) указује да су радници, изложени вибрацијама, 
претежно мушкарци и то возачи мобилних машина, оператори ручног алата или људи који раде у 
близини стационарних машина. Удео радне снаге, изложене вибрацијама, варира међу земљама и 
креће се између  14% и 34%. Од европских земаља највећи проценат радника изложених вибрацијама, 
најмање четвртину радног времена, има Мађарска (35%), Естонија (33%), Португал (32%), Летонија, 
Литванија и Пољска (31%), Немачка и Словенија (29%) итд. (слика 1.). 

Исто истраживање показује да је највећа изложеност радника је у сектору изградње где је 
чак 63% радника изложено вибрацијама, у рударству и тешкој индустрији  44%, пољопривреди и 
рибарству  38%, транспорт и комуникације 23% итд. 

Према финском истраживању  Wоrk аnd health [3], око 21% радника мушког пола и око 
3% женског пола, је, у већој или мањој мери, изложено вибрацијама при раду, док је белгијски  
Wоrkability Моnitor [4] дао следеће податке: 26,4% мушкараца и 5,4% жена су цело или скоро цело 
радно време били изложени вибрацијама. Разлог оволикој разлици у процентима између мушке и 
женске популације радника налази се у томе што су у занимањима и економским активностима, где 
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се вибрације често појављују (пољопривреда, шумарство, изградња, тешка индустрија, транспорт...), 
и даље мушкарци доминантни.

Слика 1. Проценат радника изложених вибрацијама најмање 
четвртину радног времена (подаци за ЕУ 27) 

Интересантан је податак Galson laboratories [5] да је, само у Сједињеним Америчким 
Државама, између 8 и 10 милиона људи, свакодневно, константно, при раду, изложено вибрацијама. 

Као и у случају звука, код механичких вибрација су познати бројни утицаји на људско здравље. 
Дуготрајна и учестала изложеност високим нивоима ових вибрација представља здравствени ризик 
и може довести до поремећаја психомоторног, физиолошког и психолошког система радника. 

Овај рад има за циљ да, широј популацији, укаже на опасности по здравље од вибрација које 
се јављају при раду, а преносе се на цело тело радника. Такође, у раду ће се дати конкретне мере за 
потпуно отклањање или смањење изложености радника вибрацијама целог тела.  

ВИБРАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ НА ЦЕЛО ТЕЛО
Вибрације целог тела су механичке вибрације које се преносе на тело преко доњег дела леђа, 

у случају седећег радног положаја, или преко стопала у случају рада који се изводи стојећи (слика 
2.). 

   
Слика 2. Вибрације целог тела

Процена нивоа вибрација врши се  двема методама:
• одређивање нивоа дневне изложености, А(8) – континуирана еквивалентно убрзање 

(акцелерација), нормирано с обзиром на 8-сатно радно време,
• вредност вибрацијске дозе (енг. vibration dose value - VDV), која представља кумулативну 

дозу. 
У случају дневне изложености вибрацијама које се преносе на цело тело, наведене су 

дневна гранична вредност изложености (енг. еxposure limit value) која не сме бити прекорачена у 
професионалним условима и износи 1,15m/s2, те дневна упозоравајућа вредност изложености (енг.
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еxposure аction value) изнад које су послодавци дужни контролисати ризике произашле из вибрација 
и износи 0,5m/s2. Националне регулативе могу имати и строже захтеве. 

За вибрације које се преносе на цело тело важнима се сматрају фреквенције у распону од 
0,5Hz до 80Hz. Будући да ризик од оштећења здравља није једнак при свим фреквенцијама, за процену 
вероватноће оштећења, које може настати током излагања вибрацијама различитих фреквенција, 
користи се вредновање с обзиром на фреквенцију, при чему се тако добијени нивои вибрација множе 
одговарајућим мултипликацијским фактором. Када је реч о убрзањима измереним у двема управним 
осама (x и  y), вредности убрзања множе се са фактором 1,4. Када је реч о вредностима измереним у 
вертикалној, z оси, овај фактор увећања износи 1,0 (1,4 аwx, 1,4 аwy или аwз) (слика 3).
       Када су у погону, све врсте возила могу бити 

извор вибрација које се преносе на цело тело 
возача. Ризик оштећења здравља повећава се код 
људи који су редовно и дуготрајно изложени 
вибрацијама високих нивоа.
Неки примери нивоа вибрација целог тела које 
производе често коришћена возила, машине и 
уређаји, приказани су на слици 4. 
Подаци су утемељени на резултатима мерења 
ових вибрација, које су, у периоду од 1997. до 
2005.год. извршиле француски INRS (Institut 
National de Recherche et de Securite - National 
institute for research and safety), амерички RMS 
(Robotics and neuro-mechanical system laboratory) 
и британски HSL (Health and safety laboratory). 
Тачке означене као 25% и 75 % показују ниво 
вибрација постигнут у 25%, односно 75% 
узорака.     
ПРАВНА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

У Европској Унији, правно регулисање 
спровођења превентивних мера које се односе на изложеност радника ризицима деловања физикалних 
штетности (вибрацијама) темељи се на Директиви 2002/44/ЕЦ (Directive 2002/44/EC of the European 
parliament and of the council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding 
the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) [6]. Ова директива (која се 
често зове и Директива о вибрацијама) има циљ да уведе минималне захтеве у погледу здравља и 
сигурности радника који су, током рада, изложени ризицима због деловања вибрација. 

У њој су, такође, ближе наведене обавезе послодавца у погледу утврђивања и процене 
ризика, утврђене мере за смањење или избегавање ризичне изложености и образложени начини 
информисања и обуке радника. У случају вибрација целог тела (WBV)  ове одредбе су у комбинацији 
са међународним стандардом ISO 2631: Mechanical vibration and shock -- Evaluation of human exposure 
to whole-body vibration и европским стандардом ЕН 14253 Mechanical vibration — Measurement 
and calculation of occupational exposure to whole-body vibration with reference to health — Practical 
guidance. Када су у питању вибрације рука-шака (HАV), користи се међународни  стандард ISO 
5349 - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration. Сви ови стандарди 
садрже најсавременија сазнања о мерењима и процени вибрација на радном месту.

Стандард ISO 2631 је данас, вероватно, најприхватљивији документ који покрива 
општу проблематику вибрација. Регулативе појединих земаља представљају углавном незнатне 
модификације овог документа. Овај стандард се првенствено односи на проблематику вибрација 
које се преносе преко ослањајућих површина, на човека који стоји, седи или лежи. Оваквим 
вибрацијама човек је свакодневно изложен, а типичне су за проблематику вибрација насталих од 
путног саобраћаја.

Поред Директиве о вибрацијама и стандарда 2631 и 5349, у практичној употреби је и читав 
низ додатних стандарда, правилника и упутстава који се баве овом проблематиком, као што су: EN 
1032 Mechanical vibration — Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission 
value, EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values, CEN/
TR 15172-1 Whole-body vibration – Guidelines for vibration hazards reduction – Part 1: Engineering 
methods by design of machinery, CEN/TR 15172-2 Whole-body vibration – Guidelines for vibration 
hazards reduction – Part 2: Management measures at the workplace итд.

Већина европских држава има своје националне регулативе у погледу дозвољених вибрација. 
Према подацима Института за стандардизацију Србије [7], у Републици Србији, постоји неколико 

Сл. 3. Осе у којима се мере вибрације 
које се преносе на цело тело
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стандарда који се тичу вибрација. Најзначајнији је SRPS ЕN 12096:2008 Механичке вибрациј 
е- Декларација и верификација вредности емисије вибрација који је идентичан са  европским 
стандардом ЕN 12096 и CEN/ТR 231.

Сл. 4. Нивои вибрација целог тела за најчешће коришћене машине и уређаје
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ПОСЛЕДИЦЕ ВИБРАЦИЈА ЦЕЛОГ ТЕЛА НА ЉУДСКИ ОРГАНИЗАМ 
Опасности по здравље зависе од интензитета вибрација, фреквенцији и дужини изложености.  

Краткотрајна изложеност вибрацијама у опсегу 2-20Hz и убрзањем 1m/s2 може изазвати у људском 
организму [1]:

• осећање нелагодности бол у стомаку и грудима,
• недостатак даха, мучнина и губитак равнотеже,
• смањене перформансе у задацима прецизне манипулације итд.

Дуготрајна изложеност може изазвати озбиљне здравствене проблеме, посебно са кичмом. 
Поједине студије [8], указују на директну повезаност деловања вибрација целог тела и болова у 
доњем делу кичме (слика 5.), али и у подручју врата и рамена,  при чему се болови осећају након 
око 5 година константног излагања вибрацијама. Примери из праксе показују да руковаоци машина, 
који сваки дан управљају багером или утоваривачем, после 20 година рада, морају одустати од посла 
на том радном месту  јер бол у леђима постаје неподношљив. Један од начина да се ове  ситуације 
избегну јесте да се користе модерна,  добро дизајнирана, подесива седишта или да је извршена 
ротација људи на радним местима где постоји изложеност вибрацијама.  

Иначе, повреде леђа се сматрају најзначајнијим несмртоносним повредама које утичу на 
раднике у САД.

Сл. 5. Последице дуготрајне изложености вибрацијама целог тела

Ризик којем је појединац изложен зависи од: 
• интензитета вибрација
• фреквенцији
• трајању изложености
• начину рада
• врсти активности

Осећај појединца при излагању вибрацијама зависи од здравственог стања и врсти активности 
која се изводи.

СМАЊЕЊЕ ИЛИ ПОТПУНО ОТКЛАЊАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ TEЛA 
ВИБРАЦИЈАМА
Да би се изложеност целог тела вибрацијама могла смањити, мора се развити стратегија 

контроле ризика, укључујући и приоритетне активности које ће се у ту сврху подузети [9].  Проценом 
ризика могуће је, у раној фази, препознати и смањити изложеност.  

Разумевање начина на који су радници изложени вибрацијама помоћи ће усвајању метода за 
смањење или потпуно уклањање изложености. Важне фазе овог процеса су: 

1. Одређивање опасности: препознавање главних извора вибрација и оцењивање њиховог 
учешћа у укупном ризику, 

2. Процена и вредновање опасности: вредновање могућих решења с обзиром на могућност 
спровођења и цену коштања (постављање реалних циљева), 

3. Смањење опасности и предузимање мера: одређивање приоритета и редоследа деловања 
и примена, надзор и вредновање примењених мера. 
Одређивање опасности
На основу Директиве o вибрацијама (пренесене у национални пропис) послодавац је дужан 

оценити услове радног места. Препознавање опасности од вибрација може се остварити коришћењем 
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података од произвођача машина, с обзиром да су произвођачи у обевези да осигурају податке о 
вибрацијама које стварају машине и уређаји, а који су добијени мерењима  у условима испитивања.

Процена и вредновање опасности
Процена изложености вибрацијама може се вршити на основу упутстава произвођача 

машина, каталога, база података, емпиријских образаца или мерења. Европска „Директива о 
машинама” (Директива 98/37/ЕЦ) дефинише основне здравствене и сигурносне захтеве за машине 
који се испоручују на тржиште Европске Уније, укључујући и захтеве који се тичу вибрација. 
Мерења, по правилу, захтевају скупе уређаје и стручно знање и покушавају се заменити другим 
методама укључујући и податке који се могу добити од осигуравајућих друштава. Интернет нуди 
бројне базе података које се могу употребити за одређивање изложености вибрацијама (нпр.
база података КАRLA - Katalog  Repräsentativer  Lärm - und Vibrationsdaten am Arbeitsplatz), као и 
практични програми за израчунавање вредности параметара (слика 6.). 

Сл. 6. Програм за израчунавање величина вибрација целог тела

Параметри за одређивање изложености су вредности убрзања у три осе, вредноване с 
обзиром на фреквенцију. 

Након извршене анализе, уколико су дозвољене вредности премашене, осим предузимања 
одговарајућих мера за смањење вибрација, обавезно је и информисање радника о ризику због 
изложености вибрацијама, као и осигурање права радницима на превентивне здравствене прегледе.

Смањење ризика и предузимање мера 
Како је законом предвиђено, послодавац је обавезан применити одговарајуће  корективне 

мере када су премашене упозоравајуће и граничне вредности изложености. Ове мере обухватају 
[10]: 

• замена другим методама рада - алтернативне радне процесе,
• технолошка решења – одабир  одговарајућих алата, материјала и машина 
• организационе мере – ограничавање трајања изложености вибрацијама јаког интензитета
• лична заштитна средства

Понекад је могуће пронаћи алтернативних метода рада, којима се изложеност вибрацијама 
отклања или смањује, као нпр. прелаз на транспорт материјала средствима непрекидног транспорта 
уместо покретним машинама. 

Извођење радних задатака неприлагођеном опремом резултираће, поред осталог, и дужом 
изложеношћу вибрацијама. Зато је потребно одабрати машине и возила чије су кабине и седишта 
осмишљене на начин да особа, којима њима управља, може заузети удобан усправан положај. Само 
тестирана седишта треба да буду уграђена у возилима (слика 7).   

Изложеност вибрацијама може се контролисати смањити и различитим организационим 
мерама као што су смањивање раздаљина које треба при раду прећи, побољшањем услова на путу 
(поправак неравнина, избочина и рупа) и ограничавањем брзине возила.

Технолошка решења за смањење вибрација имају предност над организацијским мерама. 
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Сл. 7. Атестирана седишта

ЗАКЉУЧАК
Штетно деловање вибрирајућих алата, машина и уређаја је познато, али још увек често 

потцењено. Изложеност вибрацијама може утицати на раднике на различите начине, од обичних 
сметњи до смањења радног учинка, а  у неким случајевима и оштећења здравља.  

Вибрације које се преносе на цело тело настају на покретним машинама и уређајима као 
што су камиони, багери, утоваривачи, трактори, гусеничари, виљушкари на неравном терену, војна 
возила итд. Ове вибрације, такође, могу настати на стационарним радним местима уз тешке машине, 
као што су платформе компресора и преса.

Да би се изложеност целог тела вибрацијама могла смањити, мора се развити стратегија 
контроле ризика, укључујући и приоритетне активности које ће се у ту сврху подузети. Проценом 
ризика могуће је, у раној фази, препознати и смањити изложеност. 
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РЕЗИМЕ
У раду је дата детаљна анализа стања безбедности и здравља на раду за радна места у вешерају 

једног конкретног здравственог центра. На основу описа технолошког радног процеса и опреме, опасности 
и штетности су идентификоване и груписане, процењен је ризик и утврђене су мере за његово спречавање, 
смањење или отклањање.

THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN 
THE LAUNDRY OF THE HEALTH CENTRE IN NEGOTIN

Kључне речи: здравствени центар, вешерај, радно место, ризик, превенција

ABSTRACT
The paper gives a detailed analysis of occupational safety and health for workplaces in the laundry of a 

concrete health centre. On the basis of the description of the technological work process and equipment, hazards 
and harms have been identified and grouped, risk assessed and measures for its prevention, reduction or elimination 
determined.

Key words: health centre, laundry, workplace, risk, prevention

* Контакт електронска адреса: nikola98@live.de              

Здравствени центар Неготин

Ђорђиески Ацо 1 *

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ВЕШЕРАЈУ
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА НЕГОТИН

УВОД 
Здрава радна средина је она чија је култура,клима и организација таква да ствара окружење 

код запослених које осигурава ментално и физичко здрав-ље,продуктивност и ефикасност.Шаин 
анализира унапређење програма промоције здравља на раду и каже да здравље ће бити ефикасно 
само под усло-вима који подстичу посао запосленог и његово задовољство радом.

Основни законски прописи из области безбедности и здравља на раду су:
• закон о безбедности и здрављу на раду и
• правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини. 

Закон о безбедности и здрављу на раду прописује да се пројектовање,израда,коришћење и 
одржавање опреме за рад изводи тако да се у току употребе те опреме спречава повређивање или 
оштећење здравља запосленог.

Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини утврђује 
начин и поступке процене ризика за настанак повреда на раду и оштећења здравља или обољења 
запосленог на радном месту,као и начин и мере за њихово отклањање.

Ураду су дати ризици од повреда и мере заштите на раду у вешерају ЗЦ Неготин.
Опис технолошког радног процеса
Радник у вешерају обавља следеће активности: 

• врши пријем,задуживање и уписивање прљавог веша
• врши послове прања,центрифугирања и сушења веша
• врши паковање чистог веша
• брине о хигијени и дезинфекцији радних просторија
• води евиденције опраног веша
• врши пеглање опраног веша
• врши пеглање радних униформи
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• ради и остале послове,по налогу непосредног руководиоца
Опрема за рад у вешерају
У опрему спада:машина за прање веша,машина за сушење веша,рол пегла,ручна пегла и 

колица за превоз веша.
Утврђене мере за спречавање,смањење или отклањање ризика:

• оспособљавање или упознавање са материјом безбедности и здравља на раду
• обучавање из материје заштите од пожара,провера и обука у складу са законом о заштити 

од пожара
• преглед и испитивање електричне инсталације (перио-дично и годишње)
• периодични санитари прегледи
• периодични преглед и испитивање услова радне околине у просторијама вешераја сходно 

Правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за рад бр.94 (06) на три године
• редовно одржавање и сервисирање опреме за рад према упутству произвођача

Утврђене мере за спречавање,смањење или отклањање ризика
• одређено коришћење личних средстава:капа или марама, радна сукња или панталоне и 

блуза памучне,беле боје,ципеле од коже или платна,са ребрастим гуменим ђоном,гумене 
чизме,заштитне водоотпорне кецеље,гумене рукавице и заштитне наочаре са непропусним 
оквиром.
Прегледи и испитивање машина и уређеја у одређеним временским интервалима су: дневни 

,недељни ,месечни, тромесечни,шестомесечни и годишњи.
Дневни преглед подразумева визуелни преглед који врши радник пре почетка и у току рада.
Недељни преглед представља визуелни преглед и проверу исправности машина и уређаја од 

стране непосредног руководиоца.
Месечни,тромесечни,шестомесечни и годишњи прегледи и испитивања врше стручна лица 

задужена за одржавање,уз повремено учешће одговорног лица за безбедност и здравље на раду.
У склопу дневних и недељних прегледа врши се контрола:

• приступачности радном месту
• стања пода (клизавост,оштећења)
• обезбеђење правилне осветљености општим осветљењем
• ниво уља и подмазаности клизних површина
• функционисање механичких команди за укључење и искључење машина
• механичка заштита напојног електричног кабла
• функционалност локалног осветљења

Месечни прегледи и испитивања подразумевају:
• проверу функционалности светлосне сигнализације
• стање заштитних направа око преносника снаге ротирајућих и других покретних елемената
• функционалност система за локално одсисавање

Тромесечни прегледи и испитивања обухватају:
• функционалност команди (за укључивање и искључивање)
• функционалност граничника са микропрекидачима за помоћно кретање
• стање и исправан рад механичких елемената за промену брзине кретања
• стање и исправан рад система за дозирање расхладне течности
• подмазаност клизних површина и нивоа уља у систему за подмазивање
• стање механичке заштите напојног кабла

Годишњи преглед и испитивања обухвата: 
• контролу заштите од опасног напона
• контролу постављања машине за подлогу
• проверу нивелације

За време провера и испитивања машине морају бити ван погона. Делови машина који су 
оштећени,истрошени или дотрајали морају се расходовати и заменити новим.

Актом о процени ризика из 2010. године анализирано је постојеће стање безбедности и 
здравља на раду радника у вешерају.Утврђене су опасности и оне су груписане у три категорије:

1. механичке опасности које се појављују коришћењем опреме за рад;
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2. опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места:
•  рад у скученом,ограниченом или опасном простору,између две или више фиксирана дела
•  рад у затвореном простору који је недовољно осветљен и проветраван
•  могућност клизања и спотицања услед мокрих и клизавих подних површина
•  друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама радног места и начином 

рада ( коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду која оптерећује запосленог);
3. опасности које се појављују коришћењем електричне енергије: 

• опасност од директног додира са деловима електричне инсталаци-је и опреме под напоном
• опасност од индиректног додира
• опасност од топлотног дејства које развијају електрична опрема и инсталација (прегревање, 

пожар, екплозија, електрични лук или варничење).
Истим актом о процени ризика из 2010. године утврђене су штет-ности и извршено је њихово 

груписање:
1. штетности које настају или се појављују у процесу рада:

• хемијске штетности:пара,прашина и димови (удисање,гушење,ун-ошење у организам,продор 
у тело кроз кожу,опекотине,тровање и друго)

• физичке штетности (бука и вибрације)
• биолошке штетности(инфекције,излагање микроорганизмима и алергенима)
• штетни утицаји микроклиме услед високе температуре
• недовољна осветљеност;

2. штетности које проистичу из пхсихичких и психофизичких напора који се узрочно везују 
за радно место и послове које запослени обавља:

• напори или телесно напрезање услед ручног преношења терета,гу-рања или вучења терета 
и разне дуготрајне повећане телесне активности

• нефизиолошки положај тела(дуготрајно стајање,седење,чучање и клечење)
• одговорност у примању и преношењу информација,коришћење одгововарајућег знања 

и способности,одговорност у правилима понашања,одговорност за брзе измене радних 
процедура,интезитет у раду,просторна условљеност радног места,конфликтне ситуације, 
недовљна мотивација за рад,одговорност у руковођењу и слично;

3. штетности везане за организацију рада-рад у сменама:
Препознавањем и груписањем опасности и штетности у вешерају ЗЦ Неготин установљене 

су: очекиване повреде,оштећења здравља и болести,вероватноћа њиховог настанка (В) и могућа 
тежина (Т).

На основу тога се ради процена ризика (Р).
Р=В x T

(вероватноћа x могућа тежина)
Очекиване повреде и оштећења здравља су:нагњечења,подеротине,оп-екотине,падови 

са могућим преломима руку,ногу или са привременим осећајем нелагодности,премор,обољења 
коштано-мишићног система, напори за нервни систем и поремећајем здравља.

Вероватноћа (В) њиховог настанка је МАЛА(1) а могућа тежина Т је СРЕДЊА(2).
Р=1x2=2=>НИЗАК РИЗИК

Процењен је низак ризик за рад у вешерају за све опасности и штетости,осим заштите од 
директног и индиректног напона додира на електричну инсталацију и опреми за рад где је ризик 
УМЕРЕН (Р=3).

Предложени су приоритети у отклањању ризика:
• елиминација или смањење ризика;
• замена мање опасним супстанцама;
• техничке мере заштите;
• организационе мере заштите;
• лична заштитна средства.

Које смо ми мере предузели да бисмо смањили,отклонили или спречили ризик:
• поштовање техничко-технолошке дисциплине
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• примена упутства за коришћење хемијских препарата од стране произвођача
• коришћење личне заштитне опреме(рукавице отпорне на раствараче,заштитне наочаре са 

непропусним оквиром)
• рад са пуном пажњом при улагању веша у уређај за пеглање-рол пеглу
• правилна организација радног места
• обележени транспортни путеви и одржавање
• редовно чишћење и одржавање подова и газишта
• обезбеђени услови радне средине:обезбедити довољну количину измене 

ваздуха,укључивањем локалне вентилације
• за теже терете од 20кг обезбеђено групно преношење и помоћна колица
• одобрити активан одмор у току рада
• прегледана и испитана електрична инсталација од овлашћене уст-анове
• обезбеђене исправне прикључнице и продужни каблови.

ЗАКЉУЧАК
Мере које се морају предузети у циљу смањења повреда на раду и оштећења здравља намећу 

се из самих узрока.Организација радне околине мора бити таква да њени физички и психолошки 
фактори не доприносе настанку повреда.Важне мере превенције повреда на раду јесте евиденција 
сваке,па и најмање незгоде и истраживање узрока који је до ње довео,да би се елиминисали сви 
предуслови настанка повреда на раду.
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ABSTRACT
By the risk assessment act of PD TENT 177workplaces were said to be places including working at height 

(1168 employees). By respecting the requirements at these workplaces which are agreed and regulated by line of work, 
a total of 230 employees could not meet the requirements because of their health conditions (most commonly because 
of visual  impairments, cardiovascular and endocrine diseases). However, when it comes to practice, nearly 90 % of 
people unable to work at height, for now successfully doing their jobs. By analyzing the highlighted medical require-
ments, health abilities and offered legal possibilities, we came to the following conclusions: аll the workplaces which 
are said to be workplaces at height are not workplaces at height, so the revision of the previous assessment has been 
started. Having this in mind, medical requirements for the majority of these workplaces do not have to be so strict. So, 
the  examined employees’ ability to work is greatly preserved. For a number of employees who have certain limita-
tions, a partial working ability must be offered by the Regulations, so the employer would have the possibility to use 
the employee for the part  of his work where the employee has no limitations, and by this we would avoid complete 
disability for the current workplace.

RISK ASSESSMENT FOR THE WORK ON HEIGHT
– PRACTICAL PROBLEMS –

Kључне речи: процена ризика, висина, здравствени захтеви

РЕЗИМЕ
Актом о процени ризика у ПД ТЕНТ 177 радних места су проглашена радним местима са радом на 

висини (1168 запослених). Поштујући струком договорене и прописане захтеве код оваквих радних места, 
укупно 230 запослених ( око 20%) својим здравственим стањем није могло да одговори овом захтеву (најчешће 
због оштећења вида, кардиоваскуларних и ендокринолошких обољења). Међутим , у пракси, готово 90% 
онесопособљених за рад на висини, потпуно успешно до сада обавља свој посао. Анализирајући процењене 
ризике, истакнуте здравствене захтеве, добијене здравствене способности, понуђене законске могућности, 
наметнули су се следећи закључци: сва радна места проглашена радним местима са висином- то нису, па 
је ревизија претходне процене и започета, самим тим, здравствени захтеви за већину ових радних места не 
морају бити тако строги. Дакле, и радна способност прегледаних за иста та места је у највећој мери очувана. За 
један број запослених који имају извесна ограничења, морала би се Правилником понудити делимична радна 
способност, како би послодавцу било могуће коришћење запосленог за онај део његовог посла за који нема 
ограничења, чиме би се избегло потпуно онеспособљавање за актуелно радно место.

Key words: risk assessment, height, medical requirements 

1Дом здравља Обреновац
2ПД ТЕ “Никола Тесла”, Обреновац

Домић М.1 *, Будимировић М.1, Васковић Ј.2, Ивановић Б.2

ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА РАД НА ВИСИНИ
– ПРОБЛЕМИ У ПРАКСИ –

Привредно друштво ТЕ”Никола Тесла”, саставни део ЈП ЕПС, формирано је најпре 1991.
године као ЈП ТЕНТ, са задатком да производи електричну и топлотну енергију у комбинованим 
процесима. У састав Привредног друштва су ушле: ТЕ”Никола Тесла”Обреновац,ТЕ”Колубара” 
Велики Црљени, ТЕ “Морава” Свилајнац, ТЕ-ТО “Колубара–Б”(у изградњи). Данас у свом 
саставу има четири електране (ТЕ “Никола Тесла” “А” и “Б”, ТЕ “Колубара” и ТЕ “Морава”) и 
Железнички транспорт. Његова производна историја знатно је дужа и протеже се кроз богато 
наслеђе свих ових делова: тродеценијско ТЕНТ-ово (што је одавно одомаћен назив наших највећих 
термоелектрана, чије име и седиште је ова компанија наследила) и Термоелектране “Морава” или 
чак четрдесетседмогодишње Термоелектране “Колубара”.У саставу ПД ТЕНТ је највећа електрана 
у Србији, ТЕ “Никола Тесла А”, са шест блокова укупне инсталисане снаге 1.650 мегавата. 
Смештена је на десној обали Саве, у близини Обреновца. Она је и највећи прјединачни лроизвођач 
електричне енергије у српском електро-енергетском систему. Два блока ТЕ “Никола Тесла Б”, 
изграђена 50 километара узводно од Београда, на обали Саве, појединачне снаге 620 МW, највеће 
су електроенергетске јединице на Балкану, па и у Европи на нискокалорични лигнит. У погону 
су од 1983. односно 1985. године и власници су готово свих југословенских рекорда у погледу 
производње, дужине непрекидног рада, сатног искоришћења и основних показатеља ефикасности 
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и економичности експлоатације. Железнички транспорт од 1969. године обавља превоз угља из ЈП 
РБ “Колубара” за ТЕНТ “А” и “Б” (пругом 1435 мм), за ТЕ “Колубара-А” (пругом 900 мм) и за ТЕ 
“Морава” (пругама СЖ). Железнички транспорт ПД ТЕНТ је најфреквентнија мрежа железничког 
саобраћаја у нашој земљи. Грађани Обреновца добијају топлотну енергију за грејање станова из 
најближе термоелектране - “Никола Тесла А”. Тиме је угашено на хиљаде огњишта у домаћинствима 
и постигнут двоструки ефекат: јефтино грејање и чистија атмосфера.

У стогодишњој историји развоја Електропривреде Србије, термоелектране у саставу ПД 
ТЕНТ су, више од четири деценије, најзначајнији капацитети у производњи електричне енергије. 
Како се предвиђа наставак градње ТЕНТ-а и санација и реконсрукција постојећих система, то се у 
првим деценијама овог века очекује да електране овог Привредног друштва буду и даљe један од 
најзначајнијих произвођача електричне енергије у југоисточном делу Европе.

Данас ово привредно друштво има око 2500 радника, а у сваком тренутку на његовим 
електранама ради и преко 2000 радника извођачких фирми. Готово половина радника укључена је 
у сменски рад везан за процес производње.Више од две трећине запослених ради на местима са 
повећаним ризиком. Да би овакав систем функционисао, између осталог, неопходна је и здрава и 
способна радна снага, односно улагање у систем безбедности и здравља на раду

Доношење Акта, требало је, дакле, да пружи реалнију слику о условима рада запослених, а 
самим тим и бољу заштиту запослених од повреда и болести. 

У идентификацији опасности у радној околини Друштва, коришћена је методологија 1996-
2006 Европске Агенције за безбедност и здравље на раду ) која је усаглашена са захтевима ИСО 
18000.

У циљу детаљног испитивања и валидности добијених података коришћене су анкете 
и чек листе направљене за услове који се односе искључиво на специфичност послова за ПД 
ТЕНТ на основу методологије Европске Агенције за Безбедност и Здравље на Раду. Дате листе су 
класификоване према врсти посла који се обавља, односно карактеристикама радног места. 

Процена ризика се врши према следећим критеријумима:
• вероватноћа појављивања – критеријум I
• утицај на здравље и безбедност људи – критеријум II
• утицај на односе са окружењем – критеријум III

Процена ризика се врши тако што се утицај сваког од наведених критеријума вреднује 
додељивањем одговарајуће оцене. Укупан ризик добија се тако што се прва два критеријума множе, 
а њихов производ се сабира са вредностима трећег критеријума (Р = I x II, УКУПНА ОЦЕНА = Р+III 
), што се уписује у Табелу процене ризика. Међутим, ризик скор би требало користити само као 
основу за образложење пресуде о ризику. Потребно је све тумачити са опрезом, јер постоје извесна 
ограничења. На пример, није могуће описати комплексност људског понашања нумеричким путем. 
На основу добијене укупне вредности, ризику се додељује описна оцена, која указује на нужни ниво 
активности које треба предузети у циљу елиминације или снижавања нивоа ризика.

Сложени систем ПД ТЕНТ д.о.о. броји преко 900 радних места. Последњом систематизацијом, 
различита радна места, која су у претходном периоду била раздвојена као посебна, са посебном 
шифром и описом послова, па и са сопственим ризицима, у циљу што веће покретљивости запослених 
у оквиру ПД, добила су исти назив, исту шифру, исти опис посла, значи, и исте ризике. За потребе 
израде Акта извршено је груписање радних места у ПД ТЕНТ, тако да је добијено 304 групе радних 
места, за која се сматрало да су изложена истим, односно сличним ризицима.Ово груписање радних 
места по сличности даље је компликовало ситуацију направљену не баш срећном систематизацијом. 
Процењивач је морао за дату групу радних места поћи од оног са највећим ризицима, тако да су 
здравствени захтеви за радна места из групе прописивани, наравно, према најзахтевнијем радном 
месту.

Како су се након почетка примене Акта у пракси појавиле неке дилеме и практични 
проблеми,нарочито код процене за рад на висини, то се указала потреба за детаљнијим анализирањима 
извршене процене.Статистике и код нас и у ЕУ показују да су повреде које настају при раду на 
висини један од најчешћих узрока смрти на радном месту, и један од најчешћих узрока великог 
броја тешких повреда.Од изузетног је значаја што квалитетније проценити ризике оних радних 
места за која се сматра да спадају у радна места са радом на висини. Неопходно је пуно способности 
и умећа да се оптимално групишу просторни услови и услови радне околине ( који обухватају и 
све послове, активности које запослени извршавају) и да се тек онда за тако утврђена радна места 
изврши адекватан поступак процене ризика.Треба истаћи и то да правила дефинишу шта је рад на 
висини, а не шта је радно место на висини.

Према важећем Правилнику, радом на висини се сматра рад који радник обавља, користећи 
ослонац, на висини 3 м и више од чврсте подлоге, при чему радни простор није заштићен од пада са 
висине. Овако дефинисан рад на висини искључује опције незаштићене и заштићене висине. Дакле, 
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код процене ризика, а стриктно поштујући Правилником прописану дефиницију (Члан 52. став 1.), 
радним местима са захтевом за рад на висини морала би се сматрати само она која испуњавају 
горенаведени услов. 

Рад на висини могу обављати радници:
• Који су оспособљени за рад на висини,
• Који су стручно оспособљени за употребу личних заштитних средстава за заштиту од пада,
• Радници за које је на претходном (периодичном) лекарском прегледу утврђено да су 

способни за рад на висини.
Актом о процени ризика у ПД ТЕНТ 177 радних места проглашено је радним местима 

са радом на висини, односно 1168 запослених би требало да раде на висини.Ово је скоро 55% од 
укупног броја оних који раде на радним местима са повећаним ризиком. Великом броју запослених, 
којима до Акта није било захтева за радом на висини, након Акта, висина је истакнута као захтев 
чиме су доведени у потпуно нову позицију. 

Дакле, са једне стране имамо прилично круту и искључиву дефиницију рада на висини, а са 
друге прилично неуобичајено повећање броја оних чије би радно ангажовање требало да подржи 
ту дефиницију. Даље, такође, са једне стране постоји прилично искључиво дефинисан облик оцене 
процењене радне спобности, а са друге изразито високи здравствени захтеви. 

Сви послови који су Актом процењени као послови са повећаним ризиком, сврстани су 
према здравственим захтевима које треба да испуњавају запослени који их обављају, у 20 група. 
Полазећи од свих опасности и штетности, односно завршене процене ризика,процењивач је сваку 
групу послова коју је процењивао сместио у одговарајућу групу за периодичне,односно претходне 
прегледе. Свака од 20 група има истакнуте опасности и штетности, на основу којих је процењена 
као она са повећаним ризиком, и на основу које се одређује и обим и врста и суштина здравственог 
прегледа. Овако завршено груписање и систематизовање претходне процене, свакако би требало 
да олакша и Послодавцу упућивање запослених на прегледе и Служби медицине рада да тражене 
прегледе обави и да да своје стручно мишљење о радној способности прегледаних. Међутим, 
током и након извршених прегледа, било је јасно да наилазимо на проблеме, како практичне,тако и 
формално – правне.

Поштујући, свакако, струком договорене и прописане захтеве код оваквих радних места, 
дошло се након извршених периодичних преглед, до једног броја од укупно 230 запослених ( око 
20%), који својим здравственим стањем нису могли да одговоре овом захтеву. 

Радна популација је прилично стара, са просеком година 45,5. Ово за собом повлачи 
многобројна ограничења, која физиолошки наступају у одређеном животном добу.Осим тога, код 
запослених који годинама раде у тешким условима какви неминовно постоје у овој радној средини, 
свакако je значајна преваленца различитих хроничних обољења са сталном употребом лекова који 
утичу на радну способност, значајно је смањена видна и слушна способност и бројне су копликације 
које то прате,тако дамноги од запослених не могу да прођу ригорозну процедуру за рад на висини. 
Међутим, у пракси наилазимо на апсурдну ситуацију, да готово 90% онесопособљених за рад на 
висини, потпуно успешно до сада обавља свој посао.

Ту су се отворила и наметнула многа питања у вези са проценом ризика на тим радним 
местима, на која се покушало одговорити на најбољи могући начин, који ће послужити за покретање 
конструктивне критике донесених процена и ревизије истих, са покушајем што реалнијег сагледавања 
врста и нивоа ризика. Питања која су се поставила пред Пословодством: Да ли сви ти запослени заиста 
раде на висини? Шта је са онима који су на мало мање од 3 метра, а имају евидентне могућности да 
падну и повреде се? Да ли су одређени послови сврстани у праве групе здравствених захтева? Да 
ли и поред примењених мера постоје околности које могу да угрозе безбедност и здравље радника 
и на неким другим радним местима? Како формално правно решити питање оних који на све друге 
захтеве могу да одговоре и није обавезно да баш они морају да иду на висину у оквиру своје радне 
групације?

У процени ризика код рада на висини у ПД ТЕНТ, имамо неколико различитих ситуација, које 
се саме по себи намећу као теме за дискусију. Најпре, од 177 радних места која су проглашена радним 
местима са радом на висини, 103 при процењивању ризика имају онај услов, дат Правилником, да 
се рад обавља на висини незаштићеној од пада. Међутим, спровођењем предложених мера, према 
Акту, ризик код 97 радних места остаје умерено повећан, а код њих 6 са умерено повећаног сведен 
је на допустив ( нпр. радно место : ватрогасац I, II).

Три радна места од оних 177 су од самог почетка процењивања са обезбеђеном висином ( што 
по Правилнику и није”висина”), при чему је скор који говори о ризику пре спроведених мера умерено 
повећан ризик, али и након спроведених мера, иако је висина обезбеђена од самог почетка – ризик 
остаје умерен. Овде се, ваљда, процењивач руководио оним да није могуће описати комплексност 
људског понашања нумеричким путем, односно ризик скор би требало користити само као основу 
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за образложење пресуде о ризику. 
Трећа врста радних места са висином су, такође, радна места са висином у старту обезбеђеном 

( њих 38 ) од којих је 21, након спроведених мера, од умереног ризика сведено на допустив. Али, шта 
је са оних 17 радних места која су са обезбеђеном висином и ризиком допустивим од самог почетка? 
Има ли, ипак, неки разлог који би објаснио њихово сврставање у групу прегледа за рад на висини? 
Ако су после примењених мера околности које могу да угрозе здравље и безбедност запослених 
сведене на допустив ниво, чему онда повећан ризик таквог радног места? 

Следећа група радних места која су сврстана у оне за здравствене прегледе за рад на висини, 
броји 33 радна места, којима у опасностима при процрњивању ризика није наведена висина ни у 
ком облику.Зашто су сврстана у групу са здравственим захтевима за рад на висини? Са друге стране, 
имамо послове вариоца или булдожеристе, који према истоименом Акту приликом процене ризика 
имају истакнути умерени ниво ризика при раду на необезбеђеној висини, али нигде немају захтев за 
прегледом за рад на висини.

Чему онда израчунавање ризика? Да ли само вероватноћа појављивања, или само утицај на 
здравствено стање, опредељује процењивача да нешто има одређени здравствени захтев? Али није 
ни то, јер многа радна места имају исти распоред чинилаца у једначини, а као производ - различит 
здравствени захтев? 

При свему овоме, тврде упућени, мора се истаћи и да није, заправо, битно ради ли неко 
један минут или стално на висини (исто је) - преглед за висину мора да има. Ово се односи и на 
оне запослене чија радна места нису проглашена радним местима са повећаним ризиком, а који 
повремено одлазе на висину преко 3м и стоје или пролазе по необезбеђеном ослонцу. Зашто, онда 
немају повећан ризик? Друго, хоће ли бити неспособни за обављање свог посла ако не могу да иду 
на висину? Или ово може да буде основ за поделу радних места на више радних места?

Увек се може расправљати и о дефиницији висине, јер нека европска законодавства не наводе 
удаљеност од чврсте подлоге, већ истичу могућност пада и повређивања, па Радом на висини сматрају 
рад на било ком месту где, ако мере предострожности нису предузете, особа може пасти и повредити 
се. Некима је опет, то висина од 1 метра. Да ли су баш та три метра граница која опредељује хоће ли 
неко имати значајно другачије услове и запошљавања и даљег третмана при раду?

Како постојећи Правилник о претходним и периодичним прегледима не познаје делимичну 
радну способност, већ је неко или способан или неспособан, доведени смо у ситуацију да прогласимо 
неспособним за рад велики број запослених. Покушали смо да нађемо решење, које се у основи коси 
са Правилником, али које би Послодавцу дало неку могућност за привремено функционисање у 
пракси, тиме што смо такве запослене, проглашавали способним за рад, осим за рад на висини. Јасно 
је да постојећу систематизацију треба прилагодити реалној ситуацији и пракси, као и да је неминовно 
преиспитати процене. Могуће да су направљени пропусти, и од процењивача и од оних који су 
морали на време реаговати и уочити их. Чиме иначе објаснити потпуно успешно функционисање 
највећег броја запослених на својим радним местима, већ годинама? Мало је вероватно да је свима 
њима погрешно процењена радна способност. Постоје и мишљења, иначе компетентних људи 
пословодства, да заправо, након примењених мера не постоје околности које могу да угрозе здравље 
и безбедност запослених, односно да према важећој дефиницији, готово ниједан запослени ПД 
ТЕНТ и не ради на висини. Како нам искуство говори, иза овога не стоји жеља да се запосленима 
ускрате било каква права, већ, заиста покушај да се ствари рационализују.

 Ово је све предочено и онима који тренутно врше ревизију процене ових радних места, 
али, дилеме многе остају, и сва је прилика да неће бити тако лако разрешене.Заиста се мора следити 
програм који, да би био успешан, треба да правилно идентификује могућност пада са висине, 
предвиди начине за спречавање пада, припреми процедуре за случај пада, укључујући и спасавање, 
континуирани тренинг и одржавање опреме за рад, као и прописане лекарске прегледе. На тај начин 
би требало да буду испуњени услови у којима човек може безбедно да ради на свом радном месту. Са 
друге стране, нереална процена опасности, присуства и висине ризика, знатно може искомпликовати 
и отежати посао и запосленима, и пословодству и службама медицине рада које оцењују здравствену 
способност. 
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ABSTRACT
The paper gives an overview of existing fire protection computer systems and the design procedure of the 

control systems for fire-fighting based on programmable logic controller. In the design the inputs and outputs of 
control system, data flow diagram and state diagram, on which is established control program, are given. Reliable 
and flexible fire alarm system is obtained, with the capabilities of simple modifications, extensions and adaptation to 
different needs.

FIRE PROTECTION COMPUTER SYSTEMS

Kључне речи: противпожарни систем, постојећи системи, програмабилни логички контролер,
                        пројектовање
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РЕЗИМЕ
У раду је дат приказ постојећих противпожарних рачунарских система и поступак пројектовања 

система за управљање гашењем пожара на бази програмабилног логичког контролера. У оквиру пројектовања 
дати су улази и излази система управљања, дијаграм тока података и дијаграм стања, на основу чега је 
формиран програм управљања. Добијен је поуздан и флексибилан противпожарни систем, са могућностима 
једноставних измена, проширења и прилагођавања различитим потребама.

Висока пословно-техничка школа Ужице

Дрндаревић Д.1 *, Миливојевић М.1, Панић С.1

ПРОТИВПОЖАРНИ РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

УВОД
Опасност од појаве пожара, којој могу бити изложени људи и материјална средства, захтева 

да он буде што раније откривен, да се дају прописана упозорења и да се у што краћем временском 
року приступи његовом гашењу. За то се користе системи за аутоматско откривање, јављање и гашење 
пожара. Законом о заштити од пожара је прописано је да је у објектима у којима се производе, 
прерађују, користе и складиште запаљиве, експлозивне и друге опасне материје, као и већим јавним 
објектима, обавезна уградња уређаја који омогућавају благовремено гашење пожара. 

Системи за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара омогућују откривање пожара у 
његовој најранијој фази, док још није достигао већи обим, као и обавештавање, односно алармирање. 
Ови системи такође дају прецизну локацију места настанка пожара, укључују и контролишу средства 
за гашење, а могу управљати делом производног процеса (искључивање појединих функција или 
целог процеса, искључивање напајања), противпожарним вратима, клапнама, вентилацијом и др. 
у циљу смањења брзине и обима ширења пожара. Може се закључити да се аутоматски системи за 
гашење пожара постављају у објектима где је велика вероватноћа појаве пожара, где је потребна 
брза реакција због велике брзине ширења пожара, где је велика вредност угрожених материјалних 
средстава и где је потребан стални надзор због одсуства људи у објекту.

Постоји велики број изведених комерцијалних решења система за откривање, јављање и 
гашење пожара [1,2,3]. Управљање код већине тих система је базирано на микропроцесору.

У раду је дато решење управљања које се заснива на програмабилном логичком контролеру – 
PLC-у (Programmable Logical Controler), као врло флексибилном и погодном систему за дате захтеве 
управљања. Приказана је намена, карактеристике и елементи PLC-а, као и поступак пројектовања 
система управљања (постављање задатка управљања и синтеза управљачког система).

ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕР
PLC [4] (сл. 1) је врста индустријског рачунара који се користи за управљање различитих врста 

машина и процеса. Базиран је на микропроцесору и има програмабилну меморију у коју се уноси 
програм управљања. Имплементација нових или измена постојећих задатака управљања омогућена 
је брзо и једноставно репрограмирањем PLC-а помоћу PC рачунара или ручног програматора. 
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Примењује се на самом објекту управљања, где на основу прикупљања (аквизиције) улазних сигнала 
са улазних уређаја (сензори, прекидачи и сл.) и на основу логике уграђене у програм, формира излазне 
сигнале, које шаље на излазне уређаје објекта управљања (мотори, контактори, електромагнетни 
вентили, операторски панели, светлосна и звучна сигнализација и сл.). За управљање сложеним 
процесима могуће је повезати више PLC-ова преко посебно развијених комуникационих модула у 
мрежу и са централним рачунаром.

Главне карактеристике PLC -а су:
• Компактност, односно релативно мале димензије, што захтева мали простор за уградњу и 

интегрисаност свих компоненти у једну целину,
• заштита од утицаја околине (прашина, влага, вибрације, висока температура, 

електромагнетно дејство и сл.),
• велики број функција, као што су рад са дигиталним и аналогним сигналима, тајмирање и 

бројање, математичке функције, управљање позицијом, ПИД регулација и др.,
• Једноставно програмирање помоћу одговарајућих програмских језика са PC рачунаром и 

ручним програматором (текст дисплејом)
Елементи PLC-а (сл. 2) су:

• централни процесорски модул – састоји се од три дела: 
процесора, меморије и система напајања и врши обраду 
података према корисничком програму и комуникацију са 
меморијом,
• улазни и излазни модули – служе за комуникацију са објектом 
управљања, односно пријем улазних и слање излазних сигнала 
и могу бити, зависно од врсте сигнала, дигитални и аналогни,
• специјални У/И модули служе за посебне функције: 
комуникацију са корачним моторима, мерним летвама, за 
ПИД управљање и сл.,
• модул напајања
• комуникациони модули обезбеђују спрегу са 
комуникационом опремом преко које се размењују подаци са 
другим рачунарским уређајима у мрежи. 

Слика 2. Елементи PLC-а

Слика 1. Програмабилни 
логички контролер
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Рад PLC-а изводи се у циклусима (сл. 3). Један циклус се састоји из три корака:
• у првом кораку врши се скенирање (очитавање) улаза и смештање у меморију,
• други корак представља обраду скенираних улаза и одређивање вредности излаза,
• у трећем кораку се на основу вредности излаза одређених у предходном кораку врши 

ажурирање, односно укључивање одговарајућих излаза.

Слика 3. Рад PLC -а

Програмирање PLC -а изводи се по стандарду IEC 1131-3:спецификација 5, помоћу пет 
програмских језика:

• Секвенцијални функцијски ток ( SFC ),
• Функционални блок дијаграм ( FDB ),
• Лествичасти (релејни) дијаграм ( LD ),
• Инструкциона листа ( IL ),
• Структуирани текст ( ST ).

Најчешће се користи језик лествичастих (релејних) дијаграма (LD), који је развијен на 
принципу релејних шема. Наредбе језика лествичастих дијаграма састоје се из низа графичких 
симбола. Једна наредба представљена је такозваним релејним редом (сл. 4). Графички симболи на 
левој страни релејног реда односе се на физичке улазе PLC-а, а графички симбол на десној страни 
релејног реда односи се на физички излаз. У свим случајевима графички симбол је једнозначно 
одређен адресом промењиве на коју се односи. Ради лакшег формирања програма, свакој адреси 
може се придружити симболичко име контакта. Низ релејних редова чини кориснички програм 
PLC-а. 

Слика 4. Пример програмског реда у језику лествичастих (релејних) дијаграма

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
Захтеви који се постављају пред систем управљања за заштиту од пожара су:

• брза детекција пожара,
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• минимизација појаве лажног аларма,
• поуздан рад система,
• погодност одржавања система,
• могућност обновљивости и надоградње система.

Систем управљања (сл. 5) се састоји од улазног дела у коме се информације са детектора 
пожара, ручних јављача, давача кварова система доводе на PLC, који врши обраду примљених 
сигнала према задатом програму и шаље излазне сигнале у облику локалног и општег аларма, 
укључивања система за гашење и др.

Слика 5. Улази и излази система управљања

Улази система управљања:
• детектори пожара – термички, димни и детектори пламена. Избор и распоред детектора 

пожара врши се у зависности од објекта и очекиваних пожарних величина које се могу 
јавити у фази настајања пожара, 

• ручни јављачи – користе се за коначно одређивање места пожара као и потврду истог,
• давачи квара у систему – повезани су са детекторима пожара, ручним јављачима, 

електричним напајањем, примарним водовима и др., 
• ресет система – за искључење интервентног стања система и довођење у почетно, нормално 

стање.
Излази система управљања:

• локални аларм – служи за проверу присутности и начина реаговања дежурног лица у 
централи на обавештење о пожару,

• општи аларм – служи за обавештавање ватрогасне службе о настанку пожара и може бити 
звучни, светлосни и даљински,

• укључивање система за гашење, зависно од врсте пожара, објекта и др., 
• укључивање затварања противпожарних врата, клапни, вентилационих канала и 

климатизације,
• искључивање технолошког процеса који је угрожен пожаром,
• звучна и светлосна сигнализација за евакуацију људи и опреме угрожене пожаром,
• контролни систем – сигнализација квара, добијена од улазних давача,
• информације за панел (ситуациону таблу) о месту, односно зони настанка пожара. На 

панелу је дата шема објекта који се штити од пожара и он је подељен на дојавне зоне, које су 
покривене детекторима пожара.
Дијаграм тока података (сл. 6) [5] дефинише целокупну организацију и редослед поступака 

при појави пожара и његовом гашењу, чиме се повећава поузданост система. Циљ овог плана је да 
се избегну последице услед давања погрешних информација, чији узроци могу бити кварови опреме 
и грешке човека. Да би се то постигло, поред аутоматских детектора користе се и ручни јављачи 
пожара. Такође се изводе две провере: провера присутности дежурног лица у централи помоћу 
локалног аларма и провера извиђањем, која представља наставак прве провере и у којој дежурно 
лице извиђањем у одређеном времену утврђује постојање, место настанка и обим пожара и гаси га 
сам или активирањем ручног јављача даје општи аларм, што је детаљно приказано у дијаграму тока 
података.
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Слика 6. Дијаграм тока података

Дијаграм стања (сл. 7) формиран је за дате улазе и излазе према дијаграму тока података. На 
дијаграму стања дата су два основна пута алармирања: помоћу аутоматског детектора пожара, који 
даје аларм у централи и помоћу ручног јављача, који даје општи аларм. На основу дијаграма стања 
формиран је програм управљања за PLC. Део тог програма који даје општи аларм и симболичка 
табела дати су на сл. 8.

Сл. 7. Дијаграм стања
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Слика 8. Део програма за PLC

ЗАКЉУЧАК
Систем управљања за алармирање и гашење пожара, који је овде изложен, базиран је на 

посебној врсти индустријског рачунара – PLC-у, који је често у примени у системима управљања. Дате 
су карактеристике PLC-а, његови елементи, функционалне могућности, као и начин програмирања 
и програмски језици. У оквиру пројектовања управљања система за гашење пожара дат је цео 
поступак, од анализе захтева, улаза и излаза система, дијаграма тока процеса, провере и утврђивања 
места пожара, алармирања и гашења. Програмирање је извршено на бази дијаграма тока и коришћен 
је језик релејних дијаграма. 

Предност коришћења PLC-а у систему управљања за заштиту од пожара је флексибилност, 
која се огледа у великом броју функција и могућности једноставне надоградње, проширења и 
измена. Овај систем такође испуњава све постављене захтеве у погледу ефикасног и рационалног 
управљања откривањем, јављањем и гашењем пожара.
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ABSTRACT
On the basis of records injury’s lists made an analysis of work injuries in 2010 year, according to their weight, 

the number of injuries, , index injurie per employee, days of injury, the injured parts and causes of injury. Then, mea-
sures are given which would be taken and to be undertaken in future work to eliminate, reduce or prevent risks.

Kључне речи: Повреда на раду, узроци повређивања,тежина повреда,место повређивања,безбедност 
и здравље на раду.

РЕЗИМЕ
На основу евиденција повредних листи извршена је анализа повреда на раду у 2010. години, по 

њиховој тежини, броју повреда, индексу повреда по запосленом, данима повређивања, повређеним деловима 
тела и узроцима повређивања. Затим, дате су мере које се предузимају и које ће се предузети у даљем раду за 
отклањање, смањење или спречавање ризика.
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SAFETY AND HEALTH AT WORK IN COPPER MILL AD SEVOJNO IN 2010 YEAR

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ВАЉАОНИЦИ БАКРА АД СЕВОЈНО 
У 2010. ГОДИНИ

УВОД

Безбедност и здравље на раду је веома значајан сегмент рада код сваког послодавца без 
обзира на врсту делатности којом се он бави. На то га директно обавезује, поред осталог, Закон о 
безбедности и здравља на раду („Сл.гл. РС“ бр. 101/2005). Ступањем на снагу овог Закона, престао је 
да важи Закон о заштити на раду из 1991. год. Суштинска разлика између ова два закона је у томе што 
се претходни закон бавио заштитом радника, дакле последицама, а не узроцима настанка повреда. 
Актуелни Закон је усклађен са европским прописима и стандардима и основна карактеристика 
је прилагођавање и припремање радног окружења за побољшање безбедности здравља на раду. 
Безбедност и здравље на раду, „јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој 
могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који 
претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених“ 
(Закон о безбедности и здрављу на раду, члан 4).[1] Овим Законом се промовише принцип превенције 
професионалних ризика на радном месту. Поред тога, њиме се установљава обавеза послодавца да 
у писаној форми донесе Акт о процени ризика за свако радно место у својој организацији. Циљ 
тих активности је смањење повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, 
односно подизање нивоа безбедности и здравља на раду. 

Практично нема делатности где не постоји потенцијална опасност од повреда и обољења.
План заштите на раду треба да буде базиран на анализи повреда на раду, ради откривања 

узрока и других околности које имају удела у повређивању. Узрок повреда на раду је најчешће 
скуп дејства више фактора, субјективних и објективних, који су у интеграцији, а који за последицу 
имају настанак повреде на раду. Предмет овог рада су повреде на раду у „Ваљаоници бакра Севојно 
АД“ у 2010 год. по месту настанка, по њиховој тежини, индексу повреда по запосленом, данима 
повређивања, повређеним деловима тела и узроцима повређивања.

УКУПАН БРОЈ ПОВРЕДА ПО СЕКТОРИМА И СТОПЕ ПОВРЕЂИВАЊА 

У Ваљаоници бакра Севојно АД извршена је приватизација привредног друштва 2004.год., 
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тако да се број запослених смањивао из године у годину. Поменуто привредно друштво је усвојило 
Акт о процени ризика 01.07.2007.год. и донело мере за смањивање ризика. На основу повредних 
листа, врши се анализа података о броју, тежини и узроку настанка повреда као и предузимање 
корективних мера заштите. 

Као што се види из приказане табеле, у 2010 години повређено је 80 радника запослених у 
Друштву или 9.32 % од укупног броја запослених, од тога 76 у Друштву и 4 повреде ван Друштва 
(долазак и одлазак са посла). Укупно је било 12 тежих повреда на раду, остале повреде су лакше 
природе. Највише повреда на раду запослених догодило се у три највећа погона у Друштву и то: 
Ливници, 21 повреда на раду или 17,21 %, Пресаоници, 33 повреде на раду или 11,45 % и Ваљаоници 
15 или 7,53. У ова три погона се налази највише запослених радника (скоро две трећине), при чему 
су послови у поменутим погонима најкомплекснији, а велики број радних места је са повећаним 
ризиком (Акт о процени ризика). Најмањи број повреда забележен је у секторима у којима се не 
обавља сам процес производње: финансијски сектор, планирање и развој, инжењерски тим. 

Табела 1. Повреде на раду у 2010.год. по погонима и тежини повреде

Према класификацији [3], разликујемо следеће стопе повређивања из области безбедности 
и здравља на раду: 

• Ниску стопу повређивања – до 2% повређених радника.
• Умерену стопу повређивања – од 2,1% до 4% повређених радника.
• Високу стопу повређивања – од 4,1% до 6%повређених радника.
• Изразито високу стопу повређивања радника – већа од 6,1% повређених радника.

На основу података добијених из привредног друштва Ваљаоница бакра АД, и поменутој 
класификацији, просечна стопа повређивања запослених радника у посматраном периоду је изразито 
висока. 

БРОЈ ПОВРЕДА ПО ДАНИМА У СЕДМИЦИ

У табели 2. дат је преглед повреда по данима у седмици где се може видети да се највећи број 
незгода на раду током седмице, дешавао понедељком - 21, а најмање, суботом и недељом по шест (6). 
Претпоставка је да су запослени радници понедељком, недовољно сконцентрисани на постављене 
радне задатке након проведеног викенда. Обављање послова ван радног времена (кућни послови, 
рад на сопственом имању, рад код другог послодавца...) значајно умањује радну способност, доводи 
до замора и повреда на радном месту. Монотони послови такође, су обично праћени чешћим 
повређивањем радника. Суботом и недељом, привредно друштво не ради пуним капацитетом те је и 
број повреда мањи.
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Табела 2. Повреде по данима у седмици

НАСТАНАК ПОВРЕДА ПО РАДНИМ САТИМА И ДЕЛОВИМА ТЕЛА

Настанак повреда може да се прати и по сменама и по сату у смени. Код досадашњих 
истраживања у овом привредном друштву се највише повреда дешавало у првој смени. Сва 
проучавања у овој области показују да би највећи број повреда требало, и да се углавном дешава 
при крају рада. То се у одређеној мери, а на основу истраживања може сматрати законитошћу. Као 
узрок томе наводе се умор и пад концентрације.

Табела 3. Број повреда по радним сатима у сменама и повреде по деловима тела

У анализираној 2010. години, како је у табели 3. приказано, види се да је највећи број повреда 
настао у другој смени- 35, у првој смени тридесет док се у трећој смени догодило 15 повреда. 

У првој смени најкритичније време настанка повреда је око 11 и око 13 часова, што говори 
да се пажња запослених смањује у два интервала и то око средине и при крају радног времена. У 
другој смени, пажња запослених опада у трећем сату рада (запослени не долазе одморни на посао) 
и пред крај радног времена. Трећа смена је карактеристична, јер се повреде догађају циклично, што 
зависи од много фактора, али највише од умора и пада концентрације. Број запослених радника је, 
такође, смањен у трећој смени.

Према деловима тела у највећем броју страдају руке, што је и разумљиво, јер се највише и 
ради са рукама у процесу производње, затим следе ноге, а мање повреда на глави и телу. 

Брине податак да се и даље догађају повреде на глави и поред коришћења ЛЗС, што доводи 
до закључка да се ова средства нису у потпуности користила.

БРОЈ ПОВРЕДА ПРЕМА ГОДИНАМА СТАРОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Године старости радника су значајан фактор који утиче на повређивање. По својим 
психофизиолошким карактеристикама млађи радници су најспособнији, па би се, уколико имају 



106

знање и искуство за одређени посао могло очекивати да буду најуспешнији радници. Међутим, 
одређене психолошке карактеристике овог доба (непромишљеност, необузданост, нестабилност, 
теже прилагођавање одређеним нормама) их доводе у критичне ситуације. Најмлађи радници се у 
свим гранама индустрије најчешће повређују, а што су старији повреде су ређе. Код млађих радника 
се ради о чешћим и лакшим повредама, док се код страијих радника ради о ређим а понекад и тежим 
повредама. 

Радно искуство и увежбаност је услов за успешно и безбедно обављање сваког посла. 
Радници са већим радним искуством се мање повређују. Увежбани радници елиминишу некорисне и 
штетне покрете, спорије се замарају, њихови покрети су бржи и тачнији због чега се мање повређују 
на радном месту. 

Према достављеним подацима, примећује се да повреда нема до 19 година старости, што се 
поклапа са чињеницом да нема запослених у овој старосној доби. Највећи број повреда догађа се 
запосленим у старосној доби од 35-54 године. Код запослених старијих од 55 година, број повреда се 
смањује како због веће пажње тј. увежбаности, тако и због повећаног радног искуства.

Табела 4. Број повреда према годинама старости запослених

УЗРОЦИ ПОВРЕЂИВАЊА НА РАДУ

Повређивање уопште, а посебно повреде на раду, за сваку земљу, па и нашу, представља 
озбиљан медицински, социјални и економски проблем. Оне су чест узрок инвалидности, 
одсуствовања са посла и нажалост смрти. Бројни су фактори који суделују у настајању повреда на 
раду, а најчешће истовремено делује више њих. Без обзира на велики број фактора повређивања, они 
се грубо могу поделити на две велике групе: а.) људске факторе и б.) факторе који потичу из радне 
и животне средине. 

У настанку повреда уопште и повреда на раду, сматра се да је људски фактор најзначајнији. 
На основу бројних анализа повреда на раду, уочени су извесни фактори који имају значаја при 
повређивању. То су: године старости, дужина радног стажа (искуство), адаптација нових радника 
или старих радника на нове послове, акутне и хроничне болести, стрес, телесне карактеристике, 
различити физички недостаци, мотивација за рад и сл.

Испитивања су показала да је 60%- 90% повреда обично проузроковано субјективним 
факторима тј. утицајем људских фактора.

Фактори који суделују у настајању повреда на раду, а потичу из радне околине су: стање 
машина, уређаја, алата и подова, неповољни услови рада (осветљење, бука, микроклима, итд), 
организација рада, неадекватне мере заштите, итд.

Стање машина, уређаја и алата, услови под којима се послови обављају и мере заштите на 
раду значајно утичу на повређивање радника.Техничка неисправност уређаја, машина или алата 
је узрок повређивања у око 5% случајева. За техничку неисправност је одговоран човек, што опет 
потенцира улогу људског фактора у трауматизму. Посебну опасност представљају тзв. отворени 
алати, незаштићени покретни делови машина, шиљати и оштри делови машина и алата, неправилно 
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распоређени уређаји. Повређивању може да допринесе закрченост радне средине и прилаза 
различитим сировинама, међупродуктима, клизави подови, неуредност радних места.

Материјални узрочници повреда су ради лакшег праћења, анализе и упоређивања сврстани 
у следеће групе:

• машине,
• средства за транспорт,
• остала средства (судови под притиском, расхладни уређаји, пећи),
• материјал, супстанце и радијација,
• радна средина,
• остало.

У табели 5. приказани су узроци повреда у 2010 години.
Из ове табеле може се закључити да су најчешћи узроци повреда на раду:

• Непажња запосленог што према резултатима ове анализе износи 27 повреда на раду или 
33,75% од укупног броја повреда. 

• На другом месту је прскање лива 12 повреде на раду или 15,00% од укупног броја повређених.
• На трећем месту је неправилан начин рада 11 повреда или 13,75%. 
• На четвртом месту је оклизнуће, клизав и нераван под, 8 повреда или 10,00%.

Остали узроци повређивања су :
• Неисправно оруђе за рад (6 повреда).
• Долазак на посао, пад (4 повреде).
• Недовољна обученост за обављање послова (2 повреде).
• Закрчен радни простор (2 повреде)
• Недостатак заштитних уређаја (2 повреде).
• Не ношење личних заштитних средстава (1 повреда) итд.

Табела 5. Узроци повреда

Када се погледа анализа повреда на раду може се закључити да су главни узроци повређивања: 
непажња повређених радника, прскање лива (масна или мокра шаржа), неправилан начин рада. 
Отклањањем ових неправилности у наредном периоду, број повреда ће се смањити.

Мере које је неопходно предузети у циљу смањења повреда на раду су:
• редовна обука радника код заснивања радног односа и код промене радног места или 

промене технологије рада,
• контрола рада запослених, посебно оних радника који мењају радно место у току редовног 

процеса рада,
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• контрола рада запослених код промене технолошког процеса и 
• већа дисциплина у коришћењу личних заштитних средстава, посебно за заштиту шаке руку 

и доњег дела ногу, као и средстава за заштиту главе и очију. Неопходно је да лична заштитна 
средства одговарају намени, да се одржавају и контролишу.
За повреде на раду које су настале у вези са условима радне средине, исте се могу спречити 

или умањити на следећи начин:
• Бољим одржавањем и чишћењем подова и степеништа. 
• Заштитом отвора у подовима.
• Заштитом радних платформи. 
• Правилним складиштењем материјала, посебно складиштење секундарног отпада у 

ливници за прераду без садржаја снега или воде, као и бољим осветљењем радних и 
помоћних просторија.

• Постављањем знакова упозорења за процењене ризике на одређеним радним местима.
• Обележавањем транспортних путева по халама Друштва.
• Бољим одржавањем оруђа за рад, електро инсталација, инсталација флуида, опреме и 

објеката.
• На оруђима за рад постављање механичке заштите према важећим стандардима и њихово 

правилно одржавање; сва оруђа за рад морају имати потребну техничку документацију на 
српском језику и упутства за безбедан рад.

• Употребом исправног ручног алата.
• Правилним руковањем средствима унутрашњег транспорта; забраном њиховог 

преоптерећења и забраном
управљања од стране запослених који су необучени да истим рукују. 

• Правилном употребом привремене електро инсталације за прикључак машина и уређаја 
(незаштићени каблови по поду).

• Микроклиму, буку, вибрације, осветлење и др. свести у дозвољене границе, вредности и 
концетрације.

• Ангажовањем радника да раде послове за које су обучени и квалификовани.
• Стално праћење, евидентирање, анализа података који се односе на повреде на раду. Вођење 

регистра повреда и изналажење узрока повреда. 

Примена превентивних мера у побољшању безбедности и здравља на раду подразумева 
примену савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних организационих мера 
ради отклањања ризика од повреда на раду и оштећења здравља запослених или њихово свођење на 
најмању могућу меру. При томе се морају поштовати законски прописи, стандарди, директиве ЕУ, 
нормативна акта Друштва.

Организација рада, технологија и природа посла у „ Ваљаоници бакра Севојно АД“ својствен 
је организацијама и технологијама металопрерађивачке делатности, које се одликују високим 
степеном повређивања радника. И поред свих предузетих мера за спречавање и смањење броја 
повреда које предузима послодавац немогуће је у потпуности елиминисати могућност повређивања 
радника. Једино заједничким деловањем радника, непосредних руководилаца сектора и менаџмента, 
доследним придржавањем прописа и закона могуће је одржати број повреда радника на нижем 
нивоу.Ваљаоница бакра Севојно АД је добар пример за то.

ЗАКЉУЧАК 

Да би се повреде на раду смањиле радници се морају распоређивати на она радна места за 
која су квалификовани, обучени, теоретски и практично. Организатори процеса рада морају строго 
водити рачуна при распоређивању радника, како би радници радили на радним местима за која су 
обучени.

На основу чл.23 Закона о безбедности и здравља на раду, послодавац је дужан да запосленима 
да на употребу средства и опрему за личну заштиту на раду и да обезбеди контролу употребе у 
складу са наменом. Одредбе овог члана у потпуности се поштују у делу обезбеђења и набавке 
ЛЗС, али коришћење истих није у потпуности спроведено у делу коришћења заштитних шлемова, 
заштитних наочара, радних одела, ципела итд. Треба нагласити да није довољно да опрема за рад има 
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важећи стручни налаз, већ да је много важније да се она редовно одржава у исправном стању према 
упутствима произвођача и/или организовањем дневних, недељних, месечних, годишњих и ванредних 
прегледа исправности. Циљ примене прописа у области БЗР је да се омогући да запослени раде на 
безбедним и здравим радним местима, а то се између осталог може остварити одржавањем опреме 
за рад у исправном стању. Применом свих предложених мера, отклањањем уочених недостатака, 
поштовањем прописаних процедура, као и коришћењем ЛЗС сигурно ће се смањити број повреда на 
раду. Овде још једном мора да се нагласи да непосредни руководилац не сме дозволити почетак рада 
запослених без коришћења прописаних ЛЗС.
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UVOD
Proizvodnja paleta obuhvaća skladište sirovina, liniju piljenja, liniju dužinskog krojenja, liniju 

širinskog krojenja te liniju sastavljanja paleta. Trupci se u skladište dopremaju kamionima a odatlen u 
proizvodnu halu pomoću viličara. Rezanjem trupaca na tračnoj pili (slika 1) dobiva se piljenica koja se 
transporterom doprema do poprečnog podstolnog prerezivača (slika 2) gdje se reže na određenu dužinu a 
zatim i na određenu širinu pomoću višelisne pile (slika 3).

         Slika 1 Tračna pila (brenta)                       Slika 2 Hidraulična klatna pila – podstolna, tzv. „štucer“

* Контакт електронска адреса: mirjana.fuduric-jelaca@vss.hr, info@vss.hr

Key words: pallet production, risk, noise

ABSTRACT
Pallet production is a part of the wood-processing industry. Workers employed in the treatment and process-

ing of wood are exposed to various hazards during their work, including physical and chemical, which can severely 
affect their health and thereby their work ability over the years. This is why this paper will portray the processing of 
logs and cutting them to a specific length as a part of pallet production. Band saw, circular saw and a hydraulic pendu-
lum saw are used in this process, and a pneumatic hammer is used for pallet assembly. During the

course of work, noise occurs, which presents a potential health hazard to workers. In order to prevent any 
potentially harmful health effects, the noise level in the work environment will be analyzed and the results of

noise testing will be evaluated according to the Book of regulations on the protection of workers from noise 
exposure at work (NN 46/08); EN ISO 9612:2009 (Acoustics- Determining noise exposure at work); HRN ISO

 1999;2000 (Acoustics- Determining noise exposure at work and estimating noise-induced hearing damage). 
The level of noise reduction in the Peltor H4 hearing protector will be determined using octave analysis and calcula-
tions and theremaining health risk will be established.

ANALYSIS OF RISK CAUSED BY NOISE IN PALETT PRODUCTION

Kључне речи: proizvodnja paleta, rizik,buka

РЕЗИМЕ
Proizvodnja paleta pripada drvoprerađivačkoj industriji. Radnici koji rade u preradi i obradi drveta izloženi 

su pri radu raznim štetnostima, fizikalnim i kemijskim, koje mogu tijekom višegodišnjeg rada ozbiljno utjecati na nji-
hovo zdravlje, a time i na njihovu radnu sposobnost. Zato će se u radu prikazati rezanja trupaca i obrada na određenu 
dužinu pri proizvodnji paleta pri čemu se koristi tračna pila, višelisna pila i hidraulična klatna pila „štucer“ te sastavl-
janje paleta pneumatskim čekićem. Tijekom rada pojavljuje se buka koja može imati štetan utjecaj na zdravlje radnika. 
Da bi se spriječio mogući štetan utjecaj na zdravlje analizirat će se razina buke u radnom okolišu i ocijeniti rezultati 
ispitivanja buke prema „Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu“ (NN 46/08); EN ISO 9612:2009 
(Akustika-Određivanje izloženosti buci pri radu); HRN ISO 1999;2000 (Akustika - Određivanje izloženosti buci pri 
radu i procjena oštećenja sluha izazvanog bukom). Oktavnom analizom i izračunom provjerit će se razina prigušenja 
buke štitnika za zaštitu sluha  Peltor  H4 i utvrditi preostali rizik po zdravlje.

1Visoka škola za sigurnost, Zagreb, Petrokemija d.d., Kutina

Fudurić Jelača M. 1 *, Vinicki D. 2, Bašić D. 1

ANALIZA RIZIKA UZROKOVANOG DJELOVANJEM BUKE PRI 
PROIZVODNJI PALETA
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        Slika 3. Višelisna pila    Slika 4. Sastavljanje paleta

Pripremljeni elementi (daščice i “kocke”) sastavljaju se na stolovima (slika 4) sa pripremljenim 
šablonama za određeni tip palete.

Pri proizvodnji paleta uz mehaničke opasnosti koje mogu rezultirati ozljedama prisutne su i razne 
štetnosti[1 od kojih je najznačajnija buka. Izloženost buci uglavnom je vezana uz strojeve i transportna 
sredstva koja se koriste tijekom rada. Zakonom o zaštiti na radu RH [2] propisano je obavezno ispitivanje 
buke u svim radnim prostorijama i prostorima u kojima tijekom rada nastaje buka. Pravilnikom o zaštiti 
radnika od izloženosti buci na radu [3] koji se temelji na Direktivi 2003/10/EC utvrđena je granična 
vrijednost izloženosti te gornja i donja upozoravajuća vrijednost izloženosti buci. Granična vrijednost 
izloženosti buci (GVI) je LEX,8h = 87 dB (A) odnosno razina vršne vrijednosti zvučnog tlaka, Lppeak= 
140 dB (C). Gornja upozoravajuća vrijednost izloženosti je LEX;8h = 85 dB (A) odnosno razina vršne 
vrijednosti zvučnog tlaka Lppeak=137 dB(C). Donja upozoravajuća vrijednost izloženosti je LEX,8h = 80 
dB (A) odnosno razina vršne vrijednosti zvučnog tlaka Lppeak= 135 dB (C). Ukoliko buka prelazi graničnu 
vrijednost izloženosti pri svakodnevnom radu može doći do oštećenja sluha. Da bi se to izbjeglo važno je 
utvrditi razinu buke, kao i stvarno vrijeme izloženosti radnika buci te analizirati osobnu zaštitnu opremu 
koju radnik koristi.

REZULTATI ISPITIVANJA 
Mjerna mjesta
Mjerena je ekvivalentna razina buke LAeq i vrša vrijednost zvučnog tlaka (Lppeak) na sljedećim 

mjernim mjestima: 
mjerno mjesto 1- tračna pila
mjerno mjesto 2 – poprečni prerezivač (višelisna pila)
mjerno mjesto 3 – štucer (hidraulička klatna pila)
mjerno mjesto 4 – zakucavanje paleta (pneumatski čekič)
Mjerenje je obavljeno u visini slušnih organa radnika kod svakog radnog stroja[4] sukladno HRN 

ISO [5]. Za svako radno mjesto ekvivalentna razina buke mjerena je po pet minuta s tim da su napravljena 
po tri mjerenja. Ako je razlika između mjerenja bila veća od 3 dB dodatno su obavljena po tri mjerenja. Na 
osnovi izmjerenih vrijednosti za pojedino radno mjesto i vremena izloženosti izračunata je normalizirana 
dnevna izloženost buci.

Mjerni instrument korišten za ispitivanje
Za ispitivanje razine zvučnog tlaka korišten je 

integrirajući zvukomjer klase 1 CESVA, tip SC 310, br. 
T229758; mikrofon C-130 br. 9957 (sukladno standardima IEC 
- International Electrotehnical Commission 6167; IEC 60651; 
IEC 60804, ANSI (American National Standards Institute) 
S 1.4 ANSI S 143. Zvukomjer analizira podatke u realnom 
vremenu u mjernom području 1/1 i 1/3 oktave.

Simultano mjeri sve funkcije potrebne za vrednovanje 
osnovnih parametara buke: funkcija mjerenja sporo (eng. 
slow), brzo (eng. fast), impulsna (impulse); ekvivalentni nivoi, 
postotci L1-L99, vršni nivoi, nivoi izloženosti, kratke funkcije.

Svi parametri simultano mjere frekvencijskim filtrom 
A,C,Z

Ocjena rezultata ispitivanja napravljena je prema 
“Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu“ [3] i 
standardima HRN ISO [6]

Slika 5. Integrirajući zvukomjer CESVA SC-310
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Rezultati mjerenja buke
Rezultati mjerenja buke prikazani su u tabelama 1,2,3, i 4 i slikama 6,7 i 8.

Tabela 1. Mjerno mjesto 1 – tračna pila

Ekvivalentna razina buke LAeq

Izmjerena vrijednost Granična vrijednost 
izloženosti (GVI)[3]

99,4 dB(A) 87 dB (A)

Vršna vrijednost zvučnog tlaka Lppeak 118,8 dB (C) 140 dB (C)

Osnovna razina zvučnog tlaka L95 97,4 dB(A)

Srednja vrijednost najviših razina Li 101,9 dB (A)

Rezultati oktavne analize buke za mjerno mjesto 1 – tračna pila prikazani su na slici 6

Slika 6. Rezultati oktavne analize buke na mjernom mjestu 1 – tračna pila

Tabela 2. Mjerno mjesto 2 – poprečni prerezivač

Ekvivalentna razina buke LAeq

Izmjerena vrijednost Granična vrijednost 
izloženosti (GVI) [3]

97,9dB(A) 87 dB (A)

Vršna vrijednost zvučnog tlaka Lppeak 115,1 dB (C) 140 dB (C)

Osnovna razina zvučnog tlaka L95 94,2 dB(A)

Srednja vrijednost najviših razina Li 103,9 dB (A)
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Rezultati oktavne analize buke na radnom mjestu 2 prikazani su na slici 7.

Slika 7. Rezultati oktavne analize buke za radno mjesto 2 – poprečni prerezivač

Tabela 3. Mjerno mjesto 3 – štucer

Ekvivalentna razina buke LAeq

Izmjerena vrijednost Granična vrijednost 
izloženosti (GVI) [3]

98 dB(A) 87 dB (A)

Vršna vrijednost zvučnog tlaka Lppeak 126,1 dB (C) 140 dB (C)

Osnovna razina zvučnog tlaka L95 92,2 dB(A)

Srednja vrijednost najviših razina Li 108,9 dB (A)

Rezultati provedene oktavne analize buke za radno mjesto 3 – štucer prikazani su na slici 8

Slika 8. Rezultati oktavne analize buke za radno mjesto 3 - štucer
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Tabela 4. Radno mjesto 4 – zakucavanje paleta /rad s pneumatskim čekićem

Ekvivalentna razina buke LAeq

Izmjerena vrijednost Granična vrijednost 
izloženosti (GVI) [3]

93,9 dB(A) 87 dB (A)

Vršna vrijednost zvučnog tlaka Lppeak 121,4 dB (C) 140 dB (C)

Osnovna razina zvučnog tlaka L95 85,1 dB(A)

Srednja vrijednost najviših razina Li 104,5 dB (A)

ANALIZA REZULTATA MJERENJA
Mjerno mjesto 1- tračna pila
Izmjerena ekvivalentna razina buke iznosi 99,4 dB (A) pa prelazi graničnu vrijednost izloženosti 

od 97 dB(A).
Osnovna razina buke L95 (95% vremena trajanja mjerenja) iznosi 97,4 dB(A), a srednja vrijednost 

najviših razina L1 iznosi 101,9 dB(A).
Na slici 6 (područje označeno krugom) vidljivo je izrazito povećanje razine buke pri frekvenciji od 

50 Hz, Lp je u tom području 100-102 dB(A).
Mjerno mjesto 2 – poprečni prerezivač (višelisna pila)
Izmjerena ekvivalentna razina buke iznosi 97,9 dB (A) pa prelazi graničnu vrijednost izloženosti 

od 97 dB(A).
Osnovna razina buke L95 (95% vremena trajanja mjerenja) iznosi 94,2 dB(A), a srednja vrijednost 

najviših razina L1 iznosi 103,9 dB(A). Iz slike 7 vidljivo je da je na frekvencijama 1,25 i 5 kHz razina buke 
značajno iznad 80 dB(A). U području između tih frekvencijama je uho najosjetljivije. Vodoravna linija 
predstavlja razinu od 80 dB. 

Mjerno mjesto 3 – štucer (hidraulična klatna pila)
Dnevna razina izloženosti je visoka (95,6 dB(A)) iz razloga što radnici na štuceru u 8 sati rada rade 

oko 400 minuta. Osnovna razina buke L95 (95% vremena trajanja mjerenja) iznosi 92,2 dB(A), a srednja 
vrijednost najviših razina L1 iznosi 108,9 dB(A) iz čega je vidljivo da su visoke vršne vrijednosti, pa se buka 
može okarakterizirati i kao impulsna. Na slici 8 vidljiv je ponavljajući oblik stošca, koji nastaje prilikom 
svakog prerezivanja fosne na željenu mjeru, ovisno o vrsti palete. Proces rezanja traje 2-3 sekunde po 
rezanju i ima vršnu razinu od 84-95 dB(A) u području frekvencija 1 - 5 kHz, koje je za sluh najosjetljivije. 

Mjerno mjesto 4 - zakucavanje paleta (rad s pneumatskim čekićem)
Izmjerena ekvivalentna razina buke LAeq iznosi 93,9dB(A) i prelazi graničnu vrijednost izloženosti 

od 87 dB(A).
Osnovna razina buke L95 (95% vremena trajanja mjerenja) iznosi 85,1 dB(A), a srednja vrijednost 

najviših razina L1 iznosi 104,5 dB(A). Razina impulsne buke iznosi LAItt = 102,2 dB(A). Razinom dominira 
impulsna buka (slika 9) koja nastaje u trenutku ispaljivanja čavla iz zračnog pištolja u dasku palete.

Slika 9. Grafički prikaz razine buke LAF(zeleno) i impulsne buke LAIT(plavo) i LAItt(crveno)za mjerno mjesto 4
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Na svim mjernim mjestima izmjerena ekvivalentna razina buke prelazi graničnu vrijednost 
izloženosti (87 dB(A)). Najveća ekvivalentna razina buke izmjerena je na mjernom mjestu broj 1 – 
tračna pila a najniža na mjernom mjestu 4 – zakucavanje paleta. S obzirom da na svim mjernim mjestima 
ekvivalentna razina buke prelazi graničnu vrijednost izloženosti (GVI) izračunate su stvarne dnevne razine 
izloženosti (tablela 5) budući da radnici na navedenim radnim mjestima ne rade puno radno vrijeme. 

Tabela 5. Dnevna razina izloženosti buci

Radno mjesto Vrijeme rada Dnevna razina izloženosti LEX,8h dB(A) GVI dB(A)

Radno mjesto 1 250 – 300 min 96,5

87
Radno mjesto 2 oko 400 min 95,5

Radno mjesto 3 250-300 min 95,6

Radno mjesto 4 oko 400 min 93,3

Vršna vrijednost zvučnog tlaka na svim mjernim mjestima bila je niža od dozvoljenih graničnih 
vrijednosti izloženosti.

Rezultati mjerenja razine buke u pogonu proizvodnje paleta pokazuju da je dnevna razina izloženosti 
buci veća od dozvoljenog. Da bi se spriječilo oštećenje sluha radnika predložena je uporaba osobne zaštitne 
opreme[7] za zaštitu sluha. Odabrani su ušni štitnici Peltor H4 (slika 10).

Slika 10. Ušni štitnici za zaštitu sluha od buke Peltor H4, proizvođač Peltor (USA)

Vrijednosti prigušenja za ušne štitnike po oktavama dane su u deklaraciji proizvođača (tabela 6)
Tabela 6. Prikaz oktavne, HML i SNR vrijednosti prigušenja za ušne štitnike - Peltor H4[8]

Vrijednost masa 
(g) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H 

(dB)
M 
(dB)

L 
(dB)

SNR 
(dB)

Prosj.
prigušenje 130 9.6 12.5 25.3 33.4 33.3 37 33.7 31 21 12 24

Stand. dev 130 3.1 3.7 4.3 1.5 2.5 3.4 4.9 31 21 12 24

Procjenjena 
razina zaštite 130 6.5 8.8 21 32 30.8 33.6 28.8 31 21 12 24

Na temelju provedene oktavne analize i izračuna sukladno normi HRN EN ISO [9] izračunat je 
nivo razine buke na uhu (tabela 7).
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Tabela 7: Nivo razine buke na uhu

Mjerno 
mjesto

Izračunata razina buke na 
uhu prema 
 HRN EN ISO 4869-2:2001 
(α=1)

Preporučeno 
dodavanje kao faktor 
stvarnih uvjeta

Nivo razine buke 
na uhu
 

Mjerno 
mjesto 1 67 dB

4 dB

71 dB

Mjerno 
mjesto 2 68 dB 72 dB

Mjerno 
mjesto 3 68 dB 72 dB

Mjerno 
mjesto 4 64 dB 68 dB

ZAKLJUČAK
Ekvivalentna razina buke na svim mjernim mjestima prelazi ganičnu vrijednost izloženosti od 87 

dB(A). Izračunata dnevna razina izloženosti buci, s obzirom da radnici ne rade svakodnevno punih 8 sati, 
također na svim mjernim mjestima prelazi GVI pa se može zaključiti da u takvim radnim uvjetima postoji 
izuzetno velik rizik oštećenja sluha kod zaposlenih radnika. Prema Pravilniku o poslovima s posebnim 
uvjetima rada [10] poslovi pri proizvodnji paleta pripadaju poslovima s posebnim uvjetima rada. Pri 
zapošljavanju novih radnika obavezna je kontrola sluha. Radnici sa oštećenim sluhom ne mogu raditi na 
poslovima proizvodnje paleta. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu [3] u takvim uvjetima 
rada obvezuje radnika nošenje osobne zaštitne opreme za zaštitu sluha. Zato radnici pri radu moraju 
koristiti štitnike za zaštitu sluha od buke, redovito se upućivati na liječnički pregled sluha (audiometrijsko 
ispitivanje sluha). Odabrana osobna zaštitna oprema snizuje razinu buke na uhu na vrijednosti koje su 
ispod donje upozoravajuće vrijednosti izloženosti što znači da pruža adekvatnu zaštitu sluha. Buka kojoj su 
radnici izloženi pri korištenju osobne zaštitne opreme može imati isključivo neauditivne učinke.
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ABSTRACT
A loading dock is a separate part of a building or a facility that is used for loading or unloading of trucks 

and trailers. The aim of this paper is to present the hazards present on loading docks in a systematic and comprehen-
sive way and to show possible safety measures. The paper provides basic principles for determination of effective 
preventive and corrective measures for reducing the risk at loading docks, with an emphasis on risks stemming from 
mechanical hazards.

SAFE WORK ON LOADING DOCKS

Key words: loading dock, preventive measures

Kључне речи: претоварни док, превентивне мере

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
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РЕЗИМЕ
Претоварни док је одвојени део зграде или постројења у коме се обавља утовар или истовар терета 

у теретна возила. Циљ рада је да систематизовано и свеобухватно прикаже разне опасности присутне на 
претоварним доковима и да укаже на широк дијапазон могућих мера безбедности. Рад даје основне принципе 
одређивања ефикасних превентивних и корективних мера за смањење ризика на претоварном доку, са 
нагласком на ризике услед механичких опасности.

БЕЗБЕДАН РАД НА ПРЕТОВАРНОМ ДОКУ

ПРЕТОВАРНИ ДОКОВИ
Претоварни докови су посебна места у оквиру предузећа где долази до повезивања 

спољашњег и унутрашњег транспорта, односно до утовара или истовара теретних моторних возила 
применом различитих врста виљушкара.

Већина претоварних процеса у Републици Србији одвија се негде у кругу предузећа, где су 
и теретно возило и средство унутрашњег транспорта на нивоу тла, слика 1. Поједина предузећа, а 
нарочито логистички центри трговачких ланаца имају издигнуте претоварне докове. Већина радника 
нема већих искустава о опасностима специфичним за претоварне докове, поготово када приколица 
остаје сама на претоварном доку, док вучни део камиона превози другу приколицу. Циљ овог рада 
је да укаже на специфичне механичке опасности и на најчешће мере безбедности на претоварним 
доковима. 

Слика 1 – Претовар робе на нивоу тла [1]

Претоварни док је одвојени део зграде/објекта или постројења у коме се обавља утовар или 
истовар терета у теретна возила. Обично се налазе у комерцијалним и индустријским зградама, а 
нарочито у складиштима [2]. Типично, претоварни докови су издигнути за 1,2 m изнад висине пода/
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подлоге по коме се крећу теретна возила, тако да су у равни са подом камионске приколице. 
Постоји пет типова претоварног дока и то, [3] : 

• претоварни докови у равни са објектом - вертикална ивица дока је у равни са спољним 
зидом зграде. Главни недостатак је изложеност атмосферским утицајима, што се може 
решити гумираном завесом која се поставља око задње стране приколице, након паркирања 
у позицију.

Слика 2 – Претоварни док у равни са објектом

• затворени претоварни докови - користе се када су неопходни климатизација (због природе 
робе), заштита робе од атмосферских прилика, повећана безбедност и/или мостна дизалица. 
Недостаци су везани за високу цену конструкције и проблеме вентилације издувних гасова.

Слика 3 – Затворени претоварни док

• отворени претоварни докови - не препоручују због изложености атмосферским утицајима 
и крађи. Уколико се примењују, треба инсталирати покретни кров или тенду, довољно 
високу и дугачку.

 
Слика 4 – Отворени претоварни док

• укопани претоварни докови - имају прилаз под нагибом, најчешће зато што оригинална 
конструкција зграде није предвидела издигнути претоварни док. Недостаци су везани за 
нагиб прилаза – задња страна приколице није у вертикалној равни односно није паралелна 
згради; под приколице није хоризонталан (опасност од превртања високих терета); повећана 
је и опасност од клизања при залеђеној подлози.

Слика 5 – Укопани претоварни док

• назубљени докови - користе се када је ограничена прилазна површина. Ефикасно решење за 
повећани обим претовара, али се смањује површина самог претоварног дока.

 
Слика 6 – Назубљени претоварни док



119

Претоварни док може бити веома опасно радно окружење због високе фреквенције промета 
средстава унутрашњег транспорта, заузетости дока, закрчености, лоше организације, неадекватног 
осветљења, високог нивоа буке, отежане комуникације, као и изложености временским условима. 
Посебну опасност представља пад преко ивице, јер су докови издигнути 1,2 m изнад висине пода по 
коме се крећу радници и теретна возила.

У САД у току 2004. године на претоварним доковима 21 радник је изгубио живот укључујући 
и пет возача виљушкара, а више од 14,600 радника је било повређено. Амерички Савет за Безбедност 
(The National Safety Council) процењује да се сваке године 10-25% свих повреда на радном месту 
деси на претоварним доковима [4]. 

ТИПИЧНЕ ОПАСНОСТИ ПРИ РАДУ НА ПРЕТОВАРНОМ ДОКУ
Акциденти/несреће на претоварном доку могу повредити или усмртити радника и имати 

озбиљне последице по предузеће. Озбиљне повреде се дешавају брзо и ненадано, те се догађају чак 
и најискуснијим радницима.

Опште и специфичне опасности при раду на претоварном доку
На претоварним доковима се могу препознати следеће потенцијалне опасности, [5,7]:

• судари - колизија пешака и виљушкара, удар возила унутрашњег транспорта о конструкцију 
или судар са другим возилом, 

• клизање виљушкара и радника проузроковано влажним или масним подовима,
• спотицање возила или пешака о неприкладно одложену робу, 
• падови виљушкара или пешака са ивице празног претоварног дока, 
• повреде услед непажљивог рада са опремом за руковање материјалом,
• падови проузроковани необезбеђеним претоварним мостовима и рампама који повезују 

претоварни док и приколицу, 
• падови услед нежељеног удаљавања (померања) приколице од претоварног дока, 
• пропад виљушкара кроз под или пад кроз страницу приколице, 
• излагање угљен-моноксиду који производи камион и механизована опрема за руковање 

материјалом, 
• повреде леђа услед неправилног ручног подизања или преношења терета,
• повреда главе и очију од падајућих предмета, и
• оштећење чула слуха услед бучног окружења.

На претоварном доку отвореног типа (слика 7) треба водити рачуна о следећем [6]: 
• проверити причвршћеност претоварне рампе/моста (позиција 1),
• подметнути клинасте подметаче под точкове приколице (позиција 2),
• пазити на пешаке (позиција 3),
• избегавати клизава места (позиција 4) и
• пазити на ивицу претоварног дока – падови могу бити фатални (позиција 5).

Слика 7 – Основе безбедног рад на претоварном доку

Само једна грешка може довести до озбиљног акцидента који 
може бити истовремено трагичан у људском смислу и скуп 
по предузеће у економском смислу. Приликом планирања или 
проучавања рада на претоварном доку треба увек узимати 
у обзир могуће последице акцидента као што су: повреде 
радника, накнаде радницима (трошкови лечења), оштећења 
виљушкара, возила/приколице и робе, губитак робе и 
повећање премије осигурања [7].
Механичке опасности - пад виљушкара са ивице дока 
У овом раду ће се детаљније разматрати само опасне ситуације 
које могу настати када се користи виљушкар. Најозбиљније 
опасности у овом случају су пад виљушкара са ивице празног 
а необезбеђеног претоварног дока на тло (слика 7.а), пад 
услед одвајања приколице од претоварног дока (слика 7.б) 
и пад услед превременог померања приколице. Ови падови 
могу довести до тешких повреда возача виљушкара, али и 
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                        а) пад са ивице празног дока           б) пад због померања приколице 

Слика 8 – Примери падова и превртања виљушкара преко ивице претоварног дока [8]

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПАДА СА ПРЕТОВАРНОГ ДОКА
Опште мере које се требају применити обухватају: правилан распоред претоварног дока с 

обзиром на обим протока робе, број прилаза и број виљушкара; организација рада дока; ефикасан 
рад менаџера истовара (ако постоји), обука виљушкариста, осталих радника на доку, возача камиона 
и осталих који се могу затећи у близини претоварног дока; означавање транспортних путева возила 
и пешака; упозоравање о правилима рада и начина коришћења опреме, итд.

Спречавање пада са ивице празног дока
Постоје разни начини за ову сврху и, зависно од типа дока, од комплексности и диспозиције 

дока и од обима претовара, могу се применити једна или неколико мера заједно. Најчешће мере су 
инжењерског и административног типа: 

• инсталирање заштитне ограде или рампе (слика 12, позиција 1) пре ивице дока тј. испред 
металних рол транспортних врата у унутрашњем делу дока,

• блокада подизања рол-врата дока, тако да се врата могу отворити само ако је приколица 
правилно позиционирана, 

• инсталирање граничника стазе кретања за навођење камиона/приколице у прописану 
позицију на претоварном доку,

• употреба светлосно сигналне комуникације (слика 12, позиција 2),
• обука виљушкариста о правилном реаговању у случају превртања виљушкара и
• обавезна употреба прописаних личних заштитних средстава, поготово флуоресцентни 

прслук.
Спречавање померања приколице 
Мере безбедности за спречавање померања теретног возила када се на њих пењу виљушкари 

на претоварном доку су:
• ручна паркирна кочница возила и приколице мора бити активирана,
• обавезно је постављање клинастих подметача под задње точкове [9], у свим случајевима, 

слика 9. 
 

Слика 9 – Клинасти подметач

других радника који се затекну у близини, поготово у празном паркирном пољу приколице. 
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• постављање натписа упозорења у зони претоварног дока, слика 10 и слика 12 позиција 3. 

 
Слика 10 – Натписи упозорења [10]

• постављање учвршћивача теретног возила/приколице, за претоварни док, слика 11 и слика 
12, позиција 4. На многим доковима користе се гумени или метални клинасти подметачи 
да држе приколице на месту током утовара и истовара, али они нису толико ефикасни јер 
приколица може да се помери и тако одвоји од претоварног дока, формирајући размак код 
улазних врата. Много безбеднији су учвршћивачи монтирани на зид или на под, који се 
механички спрежу са задњом шипком приколице. Учвршћивачи могу да издрже силе које 
ствара виљушкар приликом улаза и излаза из приколице и тако у свим условима чврсто 
држе крај приколице уз ивицу претоварног дока. Учвршћивачи приколице / возила могу 
бити аутоматски - хидраулични или полу-аутоматски – механички. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Слика 11 – Учвршћивач приколице за претоварни док [11]

• коришћење претоварних мостова и рампи (слика 12, позиција 5), који чврсто повезују док са 
приколицом и могу да компензују разлику у висини дока/приколице. Правилно постављање 
рампе је од пресудног значаја и обезбеђује се како обуком радника тако и натписима за 
правилну употребу, слика 12. 
Мере безбедности на издигнутом претоварном доку које омогућавају безбедност виљушкара, 

претоварног дока и возила/приколице приказане су на слици 11.

Слика 12 – Мере безбедности на претоварном доку, [12]



122

ЗАКЉУЧАК
У раду су приказане неке опасности на претоварним доковима, који се у Републици Србији 

још увек ретко користе за претовар робе. Најозбиљније опасности су везане за виљушкаре и њихов 
пад са ивице дока, које се могу релативно лако елиминисати инжењерским мерама за смањење 
ризика. Ефикасност и применљивост одређеног решења зависи од врсте претоварног дока и типа 
теретне приколице. У комбинацији са обукама свих радника на доку и административним мерама, 
може се постићи висок ниво безбедности на раду на претоварним доковима.
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УВОД
Управљање ризиком подразумева низ уређених, логички повезаних активности, које су 

усмерене на достизање постављеног циља. Циљ управљања ризиком је да се на основу извршене 
процене ризика, одреде и успоставе мере на смањењу ризика, обезбеди стално праћење и унапређење 
безбедности и заштите здравља на раду.

Посебна пажња мора бити посвећена самој процени ризика, која обухвата идентификацију 
опасности, вероватноћу појаве хазардне ситуације, анализу обима и нивоа нежељених догађаја, 
начину одвијања могућих ситуација, а истовремено и утврђивање низа и редоследа поступака и мера 
које треба да се примене у циљу елиминације или смањења ризика на задовољавајући ниво, односно 
на ниво који може да се контролише.

Израда Акта о процени ризика је почетни и базни корак у процесу управљања ризицима на 
радном месту и у радној околини. Ово је обавеза на основу Закона о БЗР и на основу Правилника о 
начину и поступку процене ризика у Радној околини. [3]

Увођење стандарда ОХСАС 18001:2007, у организацију, омогућава управљање безбедношћу 
и здрављем на раду.

OHSAS 18001 - МОТИВАЦИЈА И КОРИСТ
OHSAS 18001 је индустријски стандард за имплементацију и сертификацију система за 

управљање сигурношћу и здрављем особља, настао услед потребе за осигуравањем безбедности у 
радној средини.

Сертификат ОХСАС 18001 штити фирму од непотребних надокнада, омогућује повољније 
уговоре са осигуравајућим друштвима, побољшава односе са државним органима, повећава 

Key words: OHSAS, risk reduction, applied measures

ABSTRACT
Introduction of OHSAS 18001:2007 standards in the organization enables compliance with international 

standards of safety and health at work (OSH). Maintaining and improving of safety and health enables the quality of 
life and material well-being of employees in the organization.

This paper presents research results that include the impact of the implemented quality system ISO 9001 and 
OHSAS standards on the current state of OSH in the company, the implementation of measures prescribed for elimina-
tion or reduction of risk and review of the effectiveness of implemented measures.

The aim of this paper is a contribution towards forming a better OSH system in our country  through the 
implementation of quality standards.

IMPROVING SAFETY AND HEALTH AT WORK USING 
STANDARD OHSAS 18001:2007

Kључне речи: ОХСАС, смањење ризика, примењене мере

РЕЗИМЕ
Увођење стандарда OHSAS 18001:2007 у организацију омогућава усклађивање са међународним 

стандардима из области безбедности и здравља на раду (БЗР). Очување и унапређење безбедности и здравља 
на раду омогућава квалитетан живот и материјално благостање запослених у организацији.

У раду су пруказани резултати истраживања које обухвата утицај имплементираног система квалитета  
ISO-9001 и  стандарда OHSAS-a на тренутно стање БЗР у предузећу, примену мера прописаних за елиминацију 
или смањење ризика и проверу ефикасности примењених мера.

Циљ рада је допринос у формирању бољег система  БЗР у нашој земљи применом стандарда  квалитета.
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СТАНДАРДА OHSAS 18001:2007
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продуктивност радника тако што смањује повреде, а самим тим и боловања.
Приликом сертификације посебна пажња се придаје одређивању степена опасности на 

радном месту и успостављању заштитних мера ради смањења или елиминисања истих.
OHSAS 18001 се успешно имплементира у свим гранама индустрије, како техничким 

компанијама, хотелима и туристичким организацијама, поморским компанијама, тако и у свим 
компанијама из области услужних делатности. Стандард OHSAS 18001садржи критеријуме за 
оцену система менаџмента сигурношћу на раду за сва предузећа, независно од врсте делатности и 
величине предузећа. [4]

Предузеће сертификовано у складу са стандардом OHSAS 18001буди велико поверење код 
клијената, добављача, запослених, државних институција и инвеститора. Сертификацијом у складу 
са стандардом OHSAS 18001предузеће истовремено испуњава и критеријуме ЕКАС смернице 6508. 
Елементи стандарда OHSAS 18001 се могу комбиновати/интегрисати са стандардима ISO 9001:2008 
и ISO 14001:2005 и структурисати као свеобухватан систем менаџмента, тј.стандард OHSAS 
18001треба да буде примењен као стандард који кореспондира са стандардом ISO 9001:2008.

ПРОЦЕНА РИЗИКА – ДЕО СИСТЕМА OH&S УПРАВЉАЊА 
Сви захтеви OHSAS-а 18001 спецификације су пројектовани да буду уграђени у било 

који систем OH&S управљања и путем дефинисаних процедура одржавају препоручене мере 
за успостављање и спровођење неопходних мера предложеним у процени ризика. На тај начин 
стандард представља организациони оквир који треба стално да прати и периодично преиспитује и 
побољшава да би се обезбедило ефикасно управљање активностима везаним за заштиту здравља и 
безбедност на раду. [2]

Према подацима Привредне коморе Републике Србије од децембра 2011-е године 147 
предузећа има сертификован стандард ОХСАС 18001. Ово није коначан број сертификованих 
предузећа пошто нека сертификациона тела не достављају потребне податке да би преглед њихових 
клијената/сртификата ушао у преглед. ИСО 9001 према истом извору у РСрбији поседује 1331 
предузећа. Стандарда ИСО 14000 у РСрбији има сертификовано 243 предузећа. 

Делатности и месту из ког су предузећа која су сертификовала стандард ОХСАС 18001 
приказан је у табели1.

Табела 1. Делатности и месту из ког су предузећа која су сертификовала OHSAS 18001[6]

Делатност
Број 

сертификованих 
предузећа

Грађевинарство 52
Образовање 1
Остала прерађивачка индустрија 2
Пољопривреда 0
Послови с некретнинама 1
Прехрамбена производња, храна пића, дуванска индустрија 10
Прерада дрвета и производи од дрвета 2
Производња ел.енергије, гаса, воде 8
Производња електричних и оптичких уређаја 7
Производња хемијских производа и влакана 4
Производња метала и металних производа 4
Производња осталих машина и уређаја 7
Производња папира, издавање, штампање 3
Производња производа од гуме и пластике 2
Производња производа од осталих минерала 4
Производња саобраћајних средстава 1
Производња текстила и производа од текстила 1
Саобраћај, складиштење, везе 4
Трговина на велико и мало 16
Здравствени и социјални рад 3
Остале делатности 14
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Делатности као што су: комуналне и друге друштвене услуге, угоститељство, производња 
кокса и деривата нафте, вађење енергетских сировина и осталих сировина и материјала, рибарство, 
водопривреда и шумарство немају ни једно сертификовано предузеће.

Увођење стандарда ОХСАС 18001:2007 у организацију омогућава усклађивање постојеће 
добре праксе са међународним стандардима из области безбедности и здравља на раду. 

Очување и унапређење безбедности и здравља омогућава квалитетан живот и материјално 
благостање запослених у организацији и свих осталих заинтересованих страна.

Очекивања највишег руководства и свих запослених уводећи и примењујући ОХСАС 
стандард усмерено је на:

• смањење броја и тежине повреда на раду и у вези рада
• смањење броја оболелих, а тиме скраћењу изгубљеног времена
• смањење трошкова за болничко и друго лечење смањење премија осигурања и реосигурања
• повећању задовољства запослених и чланова њихових породица.

Система менаџмента заштите здравља и безбедности на раду ОХСАС 18001 предстваља скуп 
норми којима су обухваћена следећа подручја организације: 

• управљање ризицима кроз планирање мера, спровођење истих и проактивно деловање 
• законски и остали захтеви
• мере заштите и ХТЗ опрема
• људски потенцијали, улоге, задаци, одговорности и овлашћења 
• оспособљеност, стручност и свест о значају заштите 
• тимски рад (комуникација, учествовање и саветовање)
• радна контрола
• спремност за реаговање у хитним случајевима 
• мерење резултата, снимање стања и побољшања. [4]

СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ
За потребе рада извршено је истраживање акуелних стања БЗР у Р. Србији на одабраном 

узорку. 
Методе које су кориштене за потребе истраживања су:

• анализа постојеће праксе,
• дескриптивна метода,
• обсервационе методе (индивидуални интервју), и
• статистичка обрада података.

Уочени су следећи проблеми:
1. У малом броју предузећа, која су у периоду од 2007. год. израдила Акт о процени ризика 

на радном месту и у радној околини, у међувремену је урађена ревизија Акта.
Процену ризика на раду треба поновити увек када се појави било каква промена која може 

утицати на запажање опасности (Смернице ЕУ) [3].
Подзаконским прописима утврђена је обавеза послодаваца да изврше делимичну измену и 

допуну акта о процени ризика, у колико је процена ризика извршена тако да нису евидентирани 
и процењени сви фактори ризика који настају нпр. при ручном преношењу терета, при излагању 
хемијским материјама, при коришћењу опреме за рад са екраном итд., са циљем да се утврде начин 
и мере за отклањање или смањење тих ризика, узимајући у обзир додатни и/или комбиновани ефекат 
утврђених ризика. 

Предпоставка да су послодавци актом већ извршили процењивање ризика, доношењем 
нових прописа о превентивним мерама за безбедан и здрав рад, послодавци имају обавезу да своје 
пословање, односно да своја акта о процени ризика измене у складу са новим захтевима из напред 
наведених прописа, односно допуне са елементима који приликом процене нису били узети у обзир. 

Време до ког су послодавци дужни да ускладе своје пословање, односно да изврше измене и 
допуне акта о процени ризика и обезбеде његову примену, утврђено је појединачно сваким прописом.

2. Недовољна примена мера за смањење ризика на радном месту које су прописане при 
изради Аката о процени ризика. 
Набројани проблеми се имплементацијом стандарда квалитета ОХСАС 18001, могу успешно 

превазићи и омогућити квалитетније решавање израде и ревизије Акта о процени ризика (тачка 4.3.1 
стандарда) [4,5]
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ПОДАЦИ О УЗОРКУ
У оквиру предметног истраживања извршено је истраживање акуелног стања безбедности и 

здравља на раду у Републици Србији на одабраним, релевантним узорцима. 
Карактеристике узорка истраживања
Популацију у овом истраживању чине 86 предузећа из РСрбије.
У генерални узорак истраживања, улазе производна и непроизводна предузећа из разних 

области делатности.
Истраживање је обухватило укупно 86 предузећа (односно 86 испитаника – лица за БЗР из 

тих предузећа) што чини експерименталну група) и 100 представника контролне групе.
Подела узорка
Узорак је обухватио:

•  86 предузећа из разних делатности - узорак и (узорак на коме је извршено истраживање у 
смислу интервјуа са лицима за БЗР у тим предузећима) и 

•  контролни узорак који представља велико јавно предузеће које на територији РСрбије има 
шест подручних јединица и више од 1300 запослених (на контролном узорку истраживања 
на бази Интервјуа обухватило је 100 испитаника који представљају лица за безбедност и 
здравље на раду, друга стручна лица – руководиоце сектора и сл., пословође, предраднике 
по подручним јединицама), који су са аспекта БЗР одговорни директно или индиректно за 
мањи или већи број запослених у свом делокругу рада. [1]
ОПИС И УЗОРКА
При избору предузећа која сачињавају експерименталну групу водило се рачуна о подједнакој 

заступљености предузећа по врсти делатности (производна/непроизводна), као и о укључености у 
узорак предузећа из свих делатности и различитих величина предузећа (мала, средња и велика). 

У табели 2 приказана је структура узорка I.
Посматрана предузећа која сачињавају узорак I разврстана су према сертификованим 

стандардима квалитета.
Предузећа из узорка I подељена су у три подгрупе:
I групу представљају предузећа која имају сертификован стандард квалитета ISO 9001 и/или 

ISO 14001 и/или OHSAS.
II групу представљају предузећа која имају неки други стандард квалитета сертификован 

(у посматраном узорку то су стандарди: ISO 12647 –критеријуми везани за графичку индустрију 
и технике штампе, ISO 17025 - Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање 
и лабораторија за еталонирање, СРПС ЕН 45011:1990 - Општи критеријуми за организације за 
атестирању производа, HACCP систем – Систем анализе ризика и управљања процесима у критично 
контролним тачкама и III групу представљају предузећа која немају ни један сертификован стандард 
квалитета.

Табела 2. Структура узорака

РБ Делатност Број предузећа 
 1  Јавна предузећа (комунална, топлане, електро, ПТТ, железнице) 15
2  Култура (културни центри, позоришта, библиотеке, телевизија) 8
3  Здравство 5
4  Образовање 8
5  Угоститељство 4
6  Услуге (банке, консалтинг, обезбеђење) 5
7  Трговина и заступништво 6
8  Пољопривреда 7
9  Графичка предузећа (штампарије) 5
10  Прерада меса и коже 5
11  Грађевина 5
12  Електро и машинство (услуге и производња) 8
13  Гас, НИС (производња, прерада и дистрбуција) 6

Укупно предузећа 87
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Методе и технике истраживања
Истраживање је изведено у периоду од априла 2010. год. до маја 2011. године. 
Врста истраживања - спроведено истраживање је оперативно. Истраживање је усмерено ка 

изучавању стања у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији.
Методе истраживања
У раду су кориштене следеће методе истраживања:

• Метода анализе постојеће праксе – која је кориштена за анализу постојећег стања у области 
БЗР и дешавања у периоду 2005. до маја 2011. године;

• Метода теоријске анализе – проучавање досадашњих теоријских сазнања области 
безбедности и здравља на раду у Републици Србији; 

• Дескриптивна метода – прикупљање података о стању БЗР, прикупљање ставова испитаника 
о стању БЗР у њиховим предузећима;

• Методе обраде података - У статистичкој обради и анализи прикупљених података у 
фази дескриптивне статистике употребљене су мере просека (централне тенденције) 
и одговарајуће мере варијабилности (дисперзије): аритметичка средина и стандардна 
девијација, медијана, модус.
Технике истраживања
У истраживању су примењене следеће технике (поступци): 

•  систематско посматрање – посматрање стања у области БЗР у период од 2005. год. до маја 
2011. год. у РСрбији 

•  анкетирање – прибављање мишљења лица за БЗР као представника својих предузећа и 
репрезент из ове области; које је спроведено у период маја 2010. године до краја априла 2011. 
године.
Основне методе за прикупљање података које су коришћене су: испитивање, посматрање 

и рад на терену, методом прикупљања емпиријских података посредством исказа, првенствено 
писмених, али и усмених, које дају испитаници. 

Алати истраживања
Анкета је спроведена путем писменог прикупљања података о ставовима и мишљењима на 

репрезентативном узорку испитаника помоћу упитника. 
За тестирање хипотеза коришћени су:

•  параметријски статистички тест - т-тест (Студентов т-тест) и 
•  непараметарски тестови χ2 ТЕСТ (Пеарсон-ов χ2 тест) тест за утврђивање статистички 

значајне разлике резултата контролне и експерименталне групе. 
Подаци су обрађени статистичким програмом СПСС 8.5. [1]
Дескриптивни резултати истраживања
Табеларно и графички су у даљем делу приказани добијени резултати за Узорак I и контролни 

узорак. 
На постављена питања: 
Да ли је Акт о процени ризика на РМ И РО израђен? 
Одговори су приказани у табели 3. 

Табела 3. Одговори узорка и на питање: Да ли је Акт о процени ризика урађен?

Да ли је Акт о процени ризика урађен?
Проценат Број предузећа

Урађен 80% 68
Није урађен 20% 17
Нема одговора 1

Када је Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини израђен?
Одговори су приказани у табели 4. 
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Табела 4. Одговор на питање: Када је Акт о процени ризика на РМ и у РО израђен?

Када је Акт о процени ризика на РМ и у РО израђен?
 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Број предузећа 3 13 29 12 6 1
Учешће (%) 4.7 20.3 45.3 18.7 9.4 1.6

На питање: Ко је урадио процену ризика? – одговори су приказани на слици 2.

Слика 2. Одговори на питање - Ко је урадио процену ризика – за узорак I

Одговори на питање: Да ли је акт ревидиран? – за Узорак I, приказани су на слици 3.

Слика 3. Одговори на питање: Да ли је Акт ревидиран – за узорак I?

Прва ревизија је извршена у мају 2009., те године је било укупно 2 ревизије Акта о процени 
ризика на РМ и РО, 2010. год. је било 7 ревизија и последња ревизија Акта о процени ризика на РМ 
и РО је извршена у фебруару 2011. (4 ревизије у 2011. години до маја месеца 2011. год.).

Одговори на питање: Да ли се примењују мере прописане Актом о процени ризика?, приказана 
је у табели 5. [1]

Табела 5. Одговори на питање: Да ли се примењују прописане мере, за узорак I и контролни узорак

Да ли се примењују прописане мере?
Узорак I Контролни узорак

Број предузећа % ц %
Да 25 35.7 50 61
Не 4 5.7

Делимично 41 58.6 32 39

Одговори на питање: Да ли се проверава ефикасност примењених мера?, приказани су у 
табели 6
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Табела 6. Одговори на питање: Да ли се проверава ефикасност примењених мера?

Да ли се проверава ефикасност примењених мера?
Узорак I Контролни узорак

Број 
предузећа %

Број 
предузећа %

Да 20 28.6   
Не 17 24.3   

Повремено 33 47.1  100

Статистичка обрада и анализа података
У табели 7. и на слици 4. приказани су добијени резултати применом статистичке анализе 

критеријума χ2-квадрат тест. Критеријум провере је провера ефикасности примењених мера 
за смањење ризика. Н – степени слободе је 2 (одговори које су испитаницима понуђени су да –
(параметар) 1, не-2 и повремено-3, односно Н=3-1).

Табела 7. Резултати добијени статистичком анализом критеријума χ2- квадрат тест

Провера ефикасноси Вредност Степени слободе Ниво значајности
Пеарсон-ов χ2 тест 8,496 2 0,014

Добијена вредност тест статистика износи 8,466, као и одговарајући ниво значајности који 
износи 0,014 (мањи од 0.05, сматрамо да је вероватноћа - повезност добијена случајно прихватљиво 
мала - повезност у популацији вероватно постоји).

Слика 4. Резултати добијени статистичком анализом критеријума χ2- тест

Из тога следи закључак да предузећа која имају сертификоване стандард квалитета већи 
значај придају ефикасности примењених мера за смањење ризика. 

Стандарди квалитета ISO 9001, ISO 14001 И OHSAS наводе да је потребно стално 
унапређивати, преиспитивати И проверавати ефикасност система – што је овим и потврђено.

У табели 8. и на слици 5. приказани су добијени резултати применом статистичке анализе 
критеријума Хи-квадрат тест. Критеријум провере је Примене мера за смањење ризика које су 
прописане Актом о процени ризика на РМ и РО.

Табела 8. Резултати добијени статистичком анализом критеријума χ2- квадрат тест

Примењивање мера Вредност Степени слободе Ниво значајности
Пеарсон-ов χ2 тест 3,892 1 0,049
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Добијена вредност тест статистика износи 3,892, као и одговарајући ниво значајности који 
износи 0,049 (повезност добијена случајно прихватљиво мала те да повезност у популацији вероватно 
постоји), односно добијени резултати су резултати који су маргинално значајни, што значи да би на 
већем узорку вероватно били значајни. [1]

Слика 5. Резултати добијени статистичком анализом критеријума χ2-тест [1]

ЗАКЉУЧАК
Заштита највреднијег ресурса – запослених је императив организације, а посебно његова 

заштита са аспекта здравља и безбедности на радном месту. Динамика пословања захтева проактиван 
приступ заштити здравља и безбедности запослених у току рада, који ће идентификовати ризике, 
отклонити их или превентивним деловањем смањити вероватноћу њихове појаве на прихватљив 
ниво. 

Стандард OHSAS 18001промивише безбедну и здраву радну средину и јасним дефинисањем 
техничких норми које дефинишу оквир помаже организацијама да у складу са законском 
регулативом,управљају ризицима по здравље и безбедност запослених, уклањајући их или смањујићи 
на прихватљив ниво.
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ABSTRACT
Anybody, of any age, anywhere and at any time in the near future will be able to access the entire knowledge 

and sources of knowledge with computers. Having in mind that the accessability of information is in expansion, that 
information has been «the most expensive goods» for quite some time, that there is a saying «Who owns an informa-
tion, owns the world», that the real dangers have occured because of the possibility of revealing confidential data, a 
perfectly logical question has occured: «Which information resources to protect, how to protect them and who are 
their potential attackers?»

The issue of security must be approached with great caution, especially when defining the tools, procedures, 
policies and solutions for defending the computer systems from breaking in. First of all, it is necessary to get ac-
quainted with and to appropriately define the concepts of possible attacks, the risk, the threat, the vulnerability of a 
system and the value of assets. Further on, while projecting and implementing the information systems, it is necessary 
to take into consideration all the measures of increasing the security and maintenance which need to be set on accept-
able level of risk.

This paper deals with explaining the nature of attack on the security of information-communication systems 
and draws attention of system administrators to potential attackers, types and structure of attacks used in the area of 
high technological crime, i.e. points out the possibilities that need to be used in order to decrease the risk of computer 
crime.

CONTEMPORARY CONCEPTS OF ATTACKING THE INFORMATION-
COMMUNICATION SYSTEMS AND POSSIBLE WAYS OF PROTECTION

Kључне речи: ризик, претња, напад, информационо комуникациони систем

РЕЗИМЕ
Свако, било ког узраста, било где и било када биће у блиској будућности у стању да уз помоћ рачунара 

приступи комплетном знању и изворима знања. Полазећи од чињеница да је доступност информација у 
експанзији, да је информација већ одавно постала «најскупља роба», односно од свима већ познате крилатице 
«Ко поседује информацију, поседује свет», да постоје реалне опасности које се јављају због могућности 
отицања поверљивих података, поставља се сасвим логично питање «Које информационе ресурсе заштитити, 
како их заштитити и ко су потенцијали нападачи на информационе ресурсе?»

Проблему безбедности мора се прићи са пуно опреза, поготово приликом дефинисања алата, 
процедура, политика и решења за одбрану од провала у друге рачунарске системе. Потребно је пре свега 
упознати и правилно дефинисати концепте могућих напада, ризик, претњу, рањивост система, као и вредност 
имовине. Затим, током пројектовања и имплементације информационих система нужно је узети у обзир све 
мере за повећање безбедности и одржавања које треба свести на прихватљив ниво ризика.

Овај рад се бави појашњењем напада на безбедност информационo-комуникационих система и скреће 
пажњу администраторима мрежа на потенцијалне нападаче, врсте и структуру напада који се користе у сфери 
високотехнолошког криминала, односно указује на могућности које треба искористити ради смањења ризика 
од рачунарског криминала.

Key words: risks, threat, attack, information-communication system

1Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, 2Технички факултет „Михајло Пупин“  Зрењанин
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САВРЕМЕНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ НАПАДА НА ИНФОРМАЦИОНО- 
КОМУНИКАЦИОНЕ СИСТЕМЕ И МОГУЋЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

НАПАДИ НА ИНФОРМАЦИОНИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ СИСТЕМЕ

Нападачи на информационо-комуникационе системе (ИКС)
На питање „Ко су потенцијални нападачи на ИКС“? тешко је прецизно одговорити. Оно 

што је заједничко за све нападаче је то да сви имају неки мотив за напад. Упркос чињеници да се 
нападачи разликују по старосној доби, образовању, информатичкој и информационој писмености и 
мотивима, ипак се може направити генерална подела нападача на:

1. почетнике (енгл. Newbies – Script Kiddies)
2. интернет панкере (енгл. Cyber-punks) 
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3. нападаче изнутра (енгл. Insiders) 
4. нападаче програмере (енгл. Coders)
5. професионалце (енгл. Proffessionals)

Почетници (енгл. Newbies – Script Kiddies)
то су углавном малолетници са слабом информатичком и информационом писменошћу. 

Опасност од ове популације произилази из чињенице да се бројчано увећава скоро експоненцијалном 
брзином. Мотив им је доказивање пред вршњацима, а од алата користе оне до којих долазе путем 
Интернета разним каналима (irc, chat, icq, www, ftp,news, итд.). Видови напада који користе су напад 
типа укидања сервиса DoS (енгл. Denial-of-Service) или DDoS (енгл. Distributed Denial of Service).

Интернет панкери (енгл. Cyber-punks)
у ову популацију спадају нападачи са нешто већом информатичком и информационом 

писменошћу и ограниченим знањем програмирања. Од алата користе C, C++, Visual Basic и Perl. 
Мотиви за напад су им медијска пажња са циљем уништавања података, рушења система, коришћење 
генератора бројева кредитних картица и слично.

 Нападачи изнутра (енгл. Insiders) 
сигурно најбројнија нападачка популација. Према истраживањима 70 до 80% напада који се 

дешавају се догађа изнутра уз помоћ неког инсајдера који има приступ информационим ресурсима. 
Ови нападачи су информатички и информационо писмени, поседују добро програмерско знање, 
познају инфраструктуру информационог система, а понекад се деси да су то администратори 
система. Мотиве за напад проналазе у личном незадовољству положајем у установи, отказу од 
стране послодавца или у стицању имовинске користи продајом информација којима имају приступ. 
Посебан проблем са овим нападачима је то што се веома тешко откривају.

Нападачи програмери (енгл. Coders)
поседују одличну информатичку и информациону писменост и одлично програмерско 

знање. Од алата користе C, C++, Assembler, Perl, shell scripting, а пишу и сопствене програме за 
нападе. Нешто од написаног објављују и на Интернету у облику тројанских коња, скрипти и вируса. 
Нападач програмер је често нападач изнура, тако да их је веома тешко открити. Мотиве проналазе у 
сфери личног доказивања у њима блиском информатичком окружењу. 

Нападачи професионалци (енгл. Proffessionals)
о овој популацији нападача се најмање зна. Оно што се зна је то да је широк спектар занимања 

присутан у овим круговима, почевши од криминалца и лопова до војних индустријских обавештајаца. 
Професионалци су поред cyber-терориста најопаснија група нападача. Изузетно информатички, 
инфпрмационо, теннолошки и телекомуникационо писмени. Мотив за нападе је најчешће новац, па 
их сматрају „плаћеницима“. На Интеренету, готово и да их нема, али су присутни у комуникацијским 
каналима где прикупљају информација, а затим праве алате само за себе и нигде их не публикују. 
Сфера у којој се најчешће појављују је војна, индустријска и економска шпијунажа. Изузетно се 
тешко откривају јер се нигде не појављују и избегавају сваки облик медијске присутности. 

Појам и врсте напада на ИКС
Да би се успешно заштитили од могућих нападача и напада, поред поштовања принципа 

безбедности, било би добро да можемо да предвидимо могуће нападе тј. врсте напада. Ако разумемо 
врсте напада и начине на које су они дошли, можемо лакше пратити и контролисати ризик, односно 
одржавати ниво прихватљивог ризика безбедности. 

Једна од прихваћених дефиниција напада је да су напади акције које угрожаваку сигурност 
информација, рачунарских система и мрежа.

Постоје различите врсте напада, али се они генерално могу класификовати у четири основне 
категорије:

1. пресретање или прислушкивање
2. пресецање или прекидање
3. измена или промена садржаја
4. измишљање или фабриковање

Пресретање или прислушкивање
(енгл. interception) представља напад на поверљивост (енгл. confidentiality). Пресретање 

или прислушкивање може бити у пракси спроведено као прикупљање информација и мониторинг, 
односно увид у осетљииве информације. Као пасиван напад, тешко се открива јер не утиче на 
унутрашње функционисање система. Овакав тип напада је често припремна фаза за неку другу 
врсту напада (слика 1.1).
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ПРЕСРЕТАЊЕ 

 Слика 1.1 Пресретање

Пресецање или прекидање
(енгл. interruption) представља напад на расположивост (енгл. availability). Овај напад је 

активан и прекида ток информација, тј. онемогућава се пружање неке услуге или функционисање 
неког система. (слика 1.2)

 Слика 1.2 Пресрецање

Измена или промена садржаја
(енгл.modification), представља напад на интегритет (енгл.integrity). Ова врста напада спада 

у категорију активних напада. Напад може бити извршен и у оквиру самог рачунарског система – 
мењањем података, приступних права, начина функционисања. Дешава се да једно време остане 
непримећен јер се користе врло сложене техике приликом напада.(слика 1.3)
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информација 
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ток 

Одредиште 
информација 

 
 ИЗМЕНА 

 Слика 1.3 Измена

Измишљање или фабриковање
(енгл. fabrication), представља напад на аутентичност (енгл.authenticity). Напад се изводи 

генерисањем лажних података, лажним саобраћајем или задавањем неовлашћених команди. Један 
од чешће коришћених напада, такође активан напад. (слика 1.4)
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ФАБРИКОВАЊЕ 

 Слика 1.4 Фабриковање

Најчешћи видови напада на ИКС су:
1. прислушкивање – неовлашћено приступање подацима у отвореном облику и лозинкама,
2. лажно представљање – неауторизовани приступ подацима или креирање неауторизованих 

података,
3. напад типа укидања сервиса (енгл. Denial-of-Service) – онемогућавање функционисања 
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ПРЕСЕЦАЊЕ 
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мрежних сервиса и ресурса,
4. понављање послатих порука – неовлашћена контрола комуникације субјеката и понављање, 

измена или спречавање преноса података,
5.  погађање лозинке – неовлашћени приступ подацима уз помоћ откривене лозинке,
6. криптоанализа – откривање тајних кључева – откривање података у отвореном облику на 

бази шифрата и откривеног тајног кључа,
7. напади типа тројанског коња – дистрибуција злонамерних програма на радне станице, 

мењају функцију или понашање оргиналног програма
8. вируси – врло деструктивни, тешко се уклањају, један од главних проблема при коришћењу 

рачунара.
Методе нападача на ИКС
Разумевањем основних принципа који нападачи користе да освоје неки систем лакше ћемо 

да предузмемо мере заштите јер ћемо знати шта је примењено и против чега. Нападачи приликом 
напада настоје да дођу до потребних информација које би им омогућиле неопажен приступ систему. 
Када приступе систему они настоје да остваре што веће привилегије да би остварили своје мотиве и 
циљеве. Неким нападачима је циљ да администратору само ставе до знања да су нарушили систем 
безбедности ИКС, па након добијања привилегија завршавају напад. По добијању потребних 
привилегија нападачи спроводе своје циљеве, а потом прикривају трагове које су оставили у току 
присуства у систему.

Постоји више метода које нападач користи да би угрозио безбедност ИКС као што су 
инфилтрација у систем, суплантација, мењање података у току комуникације, прислушкивање, 
одбијање сервиса... Између неких од ових метода постоји међусобна зависност, па је тешко описати 
сваки од њих појединачно. Међутим, могу се издвојити најчешће коришћене методе:

1. Снимање система (енг. footprinting)
2. Скенирање IP адреса (енг. scanning)
3. Пописивање (енг. enumeration)
4. Разбијање шифре
5. Повећање привилегија
6. Прикривање трагова
7. Одбијање услуга 

Успешне провале у рачунаре обично су пажљиво планиране и доследно грађене на сваком 
кораку из кога се састоји горе наведена методогија.

Снимање система (eng. footprinting)
Овај корак би се могао и назвати „посматрање жртве“. Као и код сваког другог напада, тако 

и код напада на рачунарске системе, пре почетка напада потребне су одређене информације о мети. 
То су на пример имена домена, TCP и UDP услуге које се користе, врста оперативног система који 
се користи, активни корисници на систему, IP адресе рачунара и слично. Нападачи при сакупљању 
информација најчешће полази од web странице мете, која садржи информације о адресама, 
телефонским бројевима, именима и електронским адресама запослених, правилима за заштиту 
приватности и безбедности, везама ка другим серверима на основу којх нападач закључује о ком 
систему заштите се ради. Ова фаза се спроводи по унапред задатом алгоритму и предтавља дуготрајан 
процес. У току снимања нападач долази до података о регистрованим доменима, њиховој физичкој 
локацији, IP адреса, података о интранет мрежи и сл. Од алата нападачи најчешће користе оне које 
долазе са дистрибуцијом Linuxa, whois (открива домене), nslookup (открива IP адресе система), 
traceroute (утврђује топологију и потенцијалне путеве приступања, користи се и за Windows). [1] 

Скенирање IP адреса (енг. scanning)
Након снимања рачунарског система и добијања информација о IP адресема система, 

нападачи прелазе на следећи корак, односно откривају која је од поменутих IP адреса доступна на 
Интернету. У ту сврху се најчешће врши аутоматско скенирање IP адреса сигналом ping. Од програма 
које нападачи користе појављују се fping, али најкоришћенији програм је nmap (www.insecure.org/
nmap/) за који кажу да га је написао хакер под именом Fyodor. [1]

Пописивање (енг. enumeration)
је једна од могућности да нападач пријављивањем на систем као „анониман корисник“ 

дође до откривања важећих корисничких налога или слабо заштићених дељених ресурса. Наиме, 
пописивањем треба да се, од стране нападача, открију мрежни ресурси, дељени ресурси корисници 
и групе, апликације и заглавља. Практично, кад нападач открије важеће налоге, тј. кад сазна 
корисничко име остаје му само да разбије шифру. Након остваривања анонимне везе са системом, 
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нападачи користе алате као што су telnet, nslookup, nbtstat, enum и познати nmap. Важна напомена у 
вези пописивања је може да буде забележено или на други начин запажено. [2] 

Разбијање шифре 
Постоји више начина за разбијање шифре: „социјално инжењерство“(енг. social engineering), 

погађање, „пецање“(eng. fishing) или напади помоћу речника.
„Социјално инжењерство“ је термин који се користи када нападач злоупотребљава људско 

поверење и на различите начине сазнаје шифре или лозинке непосредно од корисника.
Погађање је могуће у случајевима када кориници користе шифре као што су датум рођења, 

имена деце, имена кућних љубимца и слично. Компанија SplashData је објавила списак 25 најгорих 
лозинки на Интернету у 2011. години. 

(http://www.splashdata.com/press/PR111121.htm)
Кориштење речника у пробијању шифре обавља се кориштењем одговоарајућег алата, 

односно програма. Претпоставимо, на пример, да је нападач сазнао IP адресу FTP сервера своје мете. 
Уношењем те адресе у у browser добија се прозор где треба унети корисничко име и шифру. Пошто 
нападач не зна шифру, он покреће програм за разбијање шифре (нпр. Brutus), у одређена поља уноси 
IP адресу FTP сервера, одређује протокол који се користи за пренос података на серверу, убаци у 
програм текстуалну датотеку која садржи најчешће коришћена корисничка имена и шифре и чека да 
програм заврши посао. Честе су и варијанте када се шифра разбија насумце. То је дуготрајан процес, 
али се понекад исплати нападачу. На пример, ако нападач програму зада да користи само мала слова 
енглеског алфабета, са максималном дужином шифре од 6 слова, програм ће морати да преврти 
321, 272,407 комбинација да би погодио шифру. Брзина ове операције директно зависи од рачунара 
и комплексности шифре. Међутим, ако нападач зна само један податак, нпр. правила дефинисање 
шифре на неком серверу у смислу минималног броја слова у шифри, то ће му већ олакшати посао и 
скратити време проведено на разбијању шифре.

Повећање привилегија (енгл. escalate privileges) 
Након откривања идентитета корисника, нападач добија и корисникова овлашћења (права и 

привилегије). Да би остварио своје намере нападач добијена права мора проширује како би могао 
да несметано користи информационе ресурсе. Зарад тога нападач ради следеће: прегледа садржаја 
рачунара, интервенише у програмима како би заобишао поступак идентификације и ауторизације 
(back doors – поступак заобилажења који је направио нападач, trap doors - поступак заобилажења који 
је оставо програмер), користи се програмима за анализу и надзор рада система, односно програмима 
који администратору омогућавају налажење слабости у систему заштите, користи се програмима 
за заобилажење сигурности система, тј. програмима који администратору омогућава заобилажење 
свих сигурносних система ради спровођења брже интервенције на систему.

Прикривање трагова
Да би прикрио трагове нападач брише дневничке датотеке тј. log fajlove и сaкрива своје 

алатe. Због тога дневничке датотеке треба добро осигурати и редовно их анализирати јер се њиховом 
анализом могу открити покушаји упада пре него што настане штета.

Одбијање услуга (енгл. Denial of Service attack, DoS) 
DoS су напади предузети од стране злонамерних корисника са циљем онемогућавања 

исправног функционисања различитих рачунарских или мрежних ресурса чиме одређене услуге 
постају недоступне. Нападачи нападе извршавају првенствено да би се међусобно доказали или 
да би нанели штету нападнутим организацијама. Из тих напада они немају никакву финансијску 
корист, али нападнуте организације често могу имати велике штете. Штете се мере у финансијским 
бројкама као резултат немогућности пословања и потребе за улагањем у сигурносну заштиту, али 
и у нефинансијским мерама при чему се првенствено мисли на губитак угледа међу клијентима и 
партнерима. Ову врсту напада најчешће примењују нападачи који не успевају да приступе систему 
или рачунарској мрежи. 

ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ
Информациона безбедности се може дефинисати као заштита информационих система 

против неауторизованог приступа или модификација информација било у складиштењу, обради 
или преносу и против лишавања услуга ауторизованих корисника, укључујући неопходне мере 
детекције, документовања и отклањања таквих претњи. [3] 

Једна од, такође прихваћених дефиниција безбедности је да је безбедност процес одржавања 
нивоа прихватљивог ризика, где ризик представља акумулацију могућности губитка, неизвесности 
или могућност било ког исхода који није очекиван. Обзиром да се безбедност и заштита ИКС мора 
посматрати као процес, то значи да се мора планирати и систематски прати стање система и могуће 
претње које долазе споља. Безбедност ИКС не можемо једноставно купити као готов производ. 
Можемо купити неки од софтвера за заштиту, али да би се што боље заштитили од нападача, морамо 
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дефинисати и процедуре и правила. Но, опет све то само по себи није довољно. Оно што је важно, 
што морамо увек имати на уму, је то да не постоји апсолутна безбедност, да не можемо са сигурношћу 
тврдити да је систем у потпуности заштићен. Одржавање безбедности система је процес који има 
своју динамику и зато се мора улагати у правилну и благовремену обуку овлашћених лица задужених 
за безбедност ИКС. Улагање у обуку особља, набавку софтвера и услуга, процедуре и правила је 
много профитабилније од плаћања последица штете која може да се деси упадом нападача у ИКС.

Полазне основе тога улагања базирале су се на основним принципима безбедности :
1. Поверљивост (тајност) – спречавање немерног, неовлашћеног откривања података; подаци 

доступни само ауторизованим корисницима
2. Интегритет – спречавање неовлашћење измене података (убацивање, брисање, замена); 

детекција неауторизоване промене података
3. Доступност - нико не може да блокира легитимни и правовремени приступ информацијама

Слика 2. Три основна принципа безбедности информација

(C.I.A triangle - confidentiality, integrity, and availability) 

Појавом социјалних мрежа, електронског пословања и електронске трговине, које су 
отвориле врата многим злоупотребама и рачунарском криминалу у сврху крађе информација, новца, 
добара, и рачунарских ресурса појавила се потреба за:

• дефинисањем начина на који се прикупљају, чувају и користе информације о индивидуалним 
лицима у види дигиталног записа

• идентификацијом корисника и аутентификацијом идентитета, 
• дефинисањем ауторизације и нивоа овлашћења
• одговорношћу корисника и непорецивошћу информација, 

тако да чувени троугао (поверљивост, интегритет и доступност), гледајући са аспекта 
безбедности ИКС, мора бити проширен са следећим принципима:

4. Приватност – приватност је основно право свих људи, а особе од којих се прикупљају 
подаци морају о томе бити обавештене и за то дати добровољн пристанак, или се подаци 
могу прикупљати уз услове предвиђене законом.; такође, особе од којих се прикупљају 
подаци морају бити упознате са тим ко прави дигитални запис о њима, ко га одржава, 
шта је садржано у дигиталном запису, која је сврха израде дигиталног записа, ко све има 
право приступа таквом дигиталном запису, где и колико временски ће се дигитални запис 
чувати; организација или установа која прикупља податке има обавезу да дигиталне записе 
архивира на тај начин да им се може приступити, руковати њима или их размењивати само 
у легитимне (законите) сврхе. 

5. Идентификација – представља процес у коме се помоћу одређеног броја јединствених 
(дистиктивних) података утврђује идентитет одређене особе (тј. ко је та особа).

6. Аутентификација (потврда аутентичности) – представља процес одређивања да ли неки 
корисник може или не може приступити одређеном систему, односно да ли је неко заиста 
онај за ког се представља; процес провере у коме се долази до степена сигурности да је 
конкретна особа управо та за коју тврди да јесте. Потврда аутентичности се може извршити 
на више начина: PIN код, лозинка, својеручни потпис, идентификациони документ са 
одговарајућим подацима, биометрија. 

7. Ауторизација - следи аутентификацију и одређује чему је могуће приступити; важно је 
напоменути разлику између аутентификације и ауторизације у контексту коришћења 



137

рачунарског система – аутентификације предтсвља „пријављивање“ на систем, а ауторизација 
представља ниво овлашћења које корисник има после пријављивања; ауторизација је процес 
одређивања да ли је идентификованом кориснику или процесу дозвољен приступ ресурсу 
и ниво приступа за тог корисника; власник ресурса, или неко коме је додељена дозвола, 
одређује да ли је корисник члан унапред одређене групе или поседује одређени ниво 
приступа; подешавањем дозвола на ресурсу, власник ресурса контролише који корисници и 
групе на мрежи могу приступати том ресурсу. 

8. Одговорност и непорецивост - одговорност представља гаранцију да се, кроз праћење 
историје активности, свака од предузетих активности од стране корисника информационог 
система може приписати имену особе и да та особа сноси одговорност за своје поступке; 
непорецивост обезбеђује потврду да су и примаоц и пошаљилац података заиста те особе 
које су послале, односно примиле податке. Као и осигурање да неки уговор склопљен преко 
Интернета не може касније бити оповргнут од било које стране.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НАПАДА
Стратегија безбедности обухвата пројектовање правила и процедура, додељивање улога и 

одговорности као и обуку особља. Ради што боље зашите препоручује се заштита у више нивоа 
или слојева. Слојевита заштита се заснива на формирању прстенова заштите како би се обезбедила 
комбинација заштитних мера на више нивоа, као рецимо:

• заштита на спољашњем слоју, тј. слоју који раздваја спољну околину и информациони 
систем (на пример интернет и појединачни ИС),

• затим слоју унутрашње мреже ИС-а,
• слоју појединих радних станица и
• слоју који обухвата саме податке који се обрађују, настају и чувају у информационом 

систему[4]
Ради повећања безбедности и спречавања напада на ИКС најчешће се примењује шест 

категорија безбедносних мера. Које ће се од мера користити превасходно зависи од потребног нивоа 
безбедности. То су следеће безбедносне мере:

1. опште безбедносне полисе и процедуре, 
2. софтвер за заштиту од вируса, 
3. дигитални потпис, 
4. шифровање, 
5.  заштитни зид 
6. proxy сервер.

Као што је већ речено, 70 до 80% напада који се дешавају се догађа изнутра уз помоћ неког 
инсајдера који има приступ информационим ресурсима. Из тог разлога, приоритет приликом избора 
категорије безбедности треба дати општим безбедносним полисама и процедурама. Наравно, да то 
не значи да остале безбедносне мере не треба користити. Опште безбедносне полисе и процедуре 
подразумевају:

• честу промену шифри - од корисника захтевати да приликом сваког покушаја приступа 
систему у њега уносе своје личне идентификационе кодове

• ограничавање употребе система - корисницима не дозволити пун приступ систему него 
омогућити приступ само неопходно потребним функцијама система

• ограничавање приступа подацима - корисницима дозволити приступ само оним подацима 
који су им неопходни за извршавање послова из њихове надлежности

• успостављање контроле физичког приступа - инсистирати на увођењу приступних картица 
и биометријских уређаја који препознају глас, отисак прста или длана, око или потпис 

• подела одговорности - приликом обраде података који имају високи ризик или велику 
вредност, обраду треба на одговарајући начин раздвојити како би у извршавање обраде 
података било укључено више особа, а администраторима доделити одвојене одговорности 
по питању контроле приступа систему

• шифровање (енкрипција) података - мењати изглед података, путем њиховог скрембловања 
и кодирања, чиме се отежава њихова злоупотреба, чак и од стране нападача који успе да им 
приступи

• успостављање процедуралне контроле - стриктним придржавањем јасно дефинисаних 
процедура опасност од нарушавања безбедности биће знатно мања
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• спровођење едукативних програма - корисницима увек истицати опасност од напада, 
објаснити методе које користе нападачи и дати јасна упутства о томе како треба реаговати 
приликом откривања напада

• инспекција активност унутар система - ангажовати независне стручњаке да детаљно 
прегледају активности везане за обраду података како би анализирали њихово порекло и 
утицај на систем у циљу потврде да су све активности претходно одобрене и извршене од 
стране овлашћених лица

• бележење свих трансакција и активности корисника - стално пратити и бележити све 
активности унутар система, као и идентитет особа које су те активности извршавале
ЗАКЉУЧАК
Постојећи и новонастајући напади на безбедност ИКС постају све бројнији и опаснији, 

јер су нападачи увелико постали свесни моћи информационих алата и информационог оружја. 
Овогодишњи резултати истраживања у САД, извршени од стране CSI (Computer Security Institute), 
садрже информације о циљаним нападима и злонамерним инсајдерима. Истраживање показује да је 
од укупно 351 испитаних корпорација, владиних агенција, финансијских институција, образовних 
институција, здравствених установа њих 45,6 % доживело барем један озбиљан инцидент у току 
прошле године, односно били су бар једном мета нападача. Безбедност ИКС и њихова заштита од 
злоупотреба су од суштинске важности, како за државну администрацију, тако и за све институције 
и предузећа, једном речју за целокупно друштво.

Како се заштитити и одбранити од напада? Свесни чињенице да апсолутна безбедност 
ИКС не постоји, можда, поред горе наведених мера заштите, решења заштите треба тражити у 
интелигентним системима за рано откривање упада, смарт картицама, вештачкој интелигенцији у 
биометрици (ДНК профилима) и рачунарима са способношћу самооздрављења.
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ABSTRACT
The problems of flammability test methods for textile materials, concerning the versatility of their usage, is 

discussed. Principles of measuring flame resistance of a materials are described, and three methods most widely used 
are presented. These are: horizontal method, 45° angle method and  the instrumental method LOI. It is usually used in 
research, but always compared with the measurements  performed  by one of the above mentioned methods.

EFFECT OF CONCENTRATION ON RETARDANT 
FLAMMABILITY OF LINEN AND COTTON 

Kључне речи: gorivost, granični indeks kisika (LOI)

РЕЗИМЕ
U radu je prikazana problematika ispitivanja tekstilnih materijala na gorivost obzirom na njihovu široku 

namjenu. Dani su principi mjerenja otpornosti na gorivost te opisane tri metode koje se najviše primjenjuju u svijetu. 
To su : horizontalan, pod kutem od 45° i instrumentala metoda mjerenja graničnog indeksa kisika (LOI). Ona se ug-
lavnom koristi u znanstvenim istraživanjima,ali uvijek u usporedbi sa mjerenjima jedne od navedenih metoda.

1Veleučilište u Karlovcu , Karlovac, Croatia, 
HEP-operator  prijenosnog  sustava  d.o.o. Zagreb, Croatia

Ivančić Zlatko 1*, Ožura Marko 1, Stanić Željko 2

UTJECAJ KONCENTRACIJE RETARDANATA NA 
GORIVOST LANA I PAMUKA

UVOD 
Kada se spominje zapaljivost tekstilnog materijala, podrazumijeva se temperatura i vrijeme 

potrebno za zapaljenje. S obzirom na veliku površinu vlakana, treba znati da na zapaljivost istih utječu 
mnogi čimbenici, kao što su temperatura tališta, temperatura raspada, temperatura zapaljenja i specifična 
toplina. Temperatura samozapaljenja, je ona temperatura kod koje dolazi do zapaljenja vlakana u dodiru 
s kisikom iz zraka. Te temperature su znatno više u odnosu na temperature zapaljenja, pod kojima se 
podrazumijevaju one temperature gdje do zapaljenja vlakana dolazi usljed plamena,iskre ili nekog izvora 
otvorenog plamena. Razlike između temperature tališta i zapaljenja su veće što je tekstilno vlakno otpornije 
na zapaljenje.

BRZINA  GORENJA  VLAKNA
Kod brzine sagorijevanja vlakana značajna je brzina širenja plamena u jedinici vremena, kao 

i težina materijala koji izgori u toj jednici vremena. Što se više toplina razvija, to se povećava brzina 
plamena. Znatan utjecaj na brzinu širenja plamena ima težina tekstilnog materijala, njegova struktura, te 
smještaj materijala pri sagorijevanju. Istraživanja su pokazala da najbrže gori celulozno, zatim acetalno, 
poliamidno vlakno, a najsporije gori vuna.

Sagorijevanje se izražava preko brzine gorenja. Brzina rasprostiranja plamena predstavlja put koji 
linija plamena pređe u jedinici vremena. Brzina gorenja predstavlja gobitak mase ili povećanje sagorijele i 
pougljenjene površine.

GRANIČNI  INDEKS  KISIKA  (LOI)
Koncentracija kisika u smjesi s dušikom koja je potrebna da se održi sagorijevanje naziva se 

granični indeks kisika (Limiting Oxygen Index – LOI). U tablici 1. prikazane su vrijednosti LOI-a za 
određene vrste tekstilija. 
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Tablica 1. Termičke karakteristike i LOI nekih vlakana
 VLAKNO Tg / °C Tt / 

°C 
Tp / °C Ts / °C LOI 

(%) 

Vuna - - 245 600 25 

Pamuk - - 350 350 18,4 

Viskoza - - 350 420 18,9 

Polipropilen -20 165 469 550 18,6 

PVC 80 180 180 450 37 - 39 

Nomex 275 375 410 500 28,5 – 30 

Tg-temperatura staklišta, Tt-temperatura tališta, Tp-temperatura piro-
lize ili termička degradacija, Ts- temperatura samopaljenja

Obrada celuloznog materijala retardantima
a) Nepostojana obrada
b) Polupostojana obrada
c) Trajna obrada

Na temelju podjele tekstilnih vlakana, kao i termičke karakteristike LOI vlakana može se zaključiti 
da su neke tekstilne sirovine i materijali podložni zapaljenju, odnosno mogu biti uzročnikom požara. 
Organska vlakna ubrajaju se u skupinu tekstilnih vlakana koja su podložna zapaljenju. Tu spadaju pamuk, 
konoplja, lan, vuna i juta. Pamuk kao celulozno prirodno vlakno lako je zapaljivo, naročito ako su vlakna 
rastresitija. Slična situacija je i s lanom i konopljom.

Karakteristike retardanata
• da se mogu primjeniti u obradi tkanina bilo koje debljine i strukture,
• da se lako nanose na uobičajenoj opremi i prvenstveno iz vodene otopine,
• da ne oslobađaju miris i toksične plinove,
• da ne izazivaju nikakvu ili samo neznatnu promjenu fizičkih osobina tkanina,
• da su postojana prema pranju i kemijskom čišćenju,
• da su postojana prema bijeljenju a posebno prema hipokloridu,
• da ne izazivaju fiziološke promjene na koži,
• da nemaju utjecaj na daljnju obradu tkanine, kao što je bojenje,
• da postižu visoki stupanj zaštite protiv gorenja i žarenja,
• da potpomažu stvaranje čađe kada se impregnirani materijal izloži utjecaju plamena,
• da je cijena prihvatljiva

METODE  ISPITIVANJA
Širenja nekog gorenja ne ovisi samo o sirovinskom sastavu i skolonosti tekstilnih vlakana prema 

gorenju, već je ovisno i o njihovoj konstrukciji. Zbog toga je razrađen čitav niz metoda gdje se ispituje 
gorivost tekstilija u ovisnosti o položaju samog tekstilnog materijala i plamena i to u vertikalnom, 
horizontalnom položaju i pod kutem od 45°. 

Slika 1. Faktori koji utjeću na gorivost tekstilija
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U ispitivanju gorivosti  tekstilija lana i pamuka koristile su se slijedeće (anorganske soli)-retardanti 
:ZnCO3; BaCO3; Na2HPO4; Na2B4O7; (NH4)2CO3; u koncentracijama od 5,10,15 i 20 %.

U grafikonima 1 i 2, prikazani su rezultati odnosa koncentracije(%) retardanata i LOI %. 
Ugrafikonima  3 i 4 , prikazani su rezultati ispitivanja koncentracije (%) retardanata i brzine gorenja 
(v)=[cm min¹־].

Graf  1.  Odnos koncentracije(%) retardanta i LOI  za uzorke lana
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Graf  2. Odnos koncentracije (%) retardanta i LOI  za uzorke pamuka



143

Graf 3. Uzorak lana: Odnos koncentracije (%) retardanata i brzine gorenja
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(v)=[cm min¹־]

Graf 4. Uzorka pamuka :Odnos koncentracije (%) retardanata i brzine 
gorenja (v)=[cm min¹־]
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ZAKLJUČAK 
Iz dobivenih rezultata prema korištenim metodama a koji su prikazani na  grafikonima 1,2,3 i 4  

zaključujemo da  sve soli (retardanti), koje smo koristili  za tretiranje tekstila lana i pamuka jasno pokazuju 
tandenciju rasta vrijednosti LOI s porastom (%) koncentracije retardanta.

Za uzorke lana tretirane otopinama BaCO3 , NaHPO4 i Na2B4O7 vidimo da se s porastom 
koncentracije bitno povećava vrijednost LOI, pogotovo iznad 10% dok su kod otopina ZnCO3 i (NH4)2CO3 
porasti vrijednosti LOI s koncentracijom puno blaži.

Za uzorke lana tretirane otopinama BaCO3, ZnCO3, (NH4)2CO3 te Na2HPO4 2H2O vidimo da 
imaju vrlo blagi porast vrijednosti LOI s porastom koncentracije sa 5% na 10%. Daljnjim povećanjem 
koncentracije vrijednosti LOI značajnije raste i to gotovo linearno. Jedino uzorak tretiran otopinom 
Na2B4O7 pokazuje nešto veći porast vrijednosti LOI povećanjem koncentracije sa 5% na 10 %, ali zato ne 
prati povećanje vrijednosti LOI porastom koncentracije sa 15% na 20% , kao što je slučaj kod drugih soli.

Za uzorke pamuka tretirane otopinama ZnCO3, (NH4)2CO3 i Na2HPO4 2H2O zaključujemo dae 
povećanje koncentracije sa 5% na 10% donosi bitno smanjenje brzine gorenja, a daljnjim povećanjem sa 
10% na 15% trend umanjenja brzine gorenja se smanjio. Kod otopina Na2B4O7 i BaCO3 je obratno tj. do 
bitnijeg smanjenja brzine gorenja dolazi povećanjem koncentracije sa 10% na 15%.

U svim slučajevima porastom koncentracije sa 15% na 20% ne dolazi do bitnijeg smanjenja brzine 
gorenja nego je ono vrlo malo u odnosu na ostala povećanja koncentracije.

Za uzorke lana tretirane otopinama ZnCO3, (NH4)2CO3 i Na2HPO4 2H2O  vidimo da povećanje 
koncentracije dolazi do smanjenja brzine gorenja,ali je to smanjenje sve manje za sljedeće povećanje 
koncentracije. Porast smanjenja brzine gorenja lana tretiranog otopinama Na2B4O7 gotovo je linearan da 
bi porastom koncentracije sa 15% na 20% počeo padati. Jedino je lan tretiran otopinama BaCO3 pokazao 
nešto progresivniji pad brzine gorenja s porastom koncentracije, barem do 15%, poslije čega imamo bitno 
smanjenje brzine gorenja.
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ABSTRACT
The noise in living and working environment is a significant medical, technical and legal problems in 

the modern world. This paper analyzes the auditory and ekstraauditory effects of noise. Preventive measures are 
recommended.

PREVENTION OF HARMFUL NOISE EFFECTS

Kључне речи: бука, аудитивни ефекти, екстрааудитивни ефекти, превенција

РЕЗИМЕ
Бука у животној и радној средини представља значајан медицински, терхнички и правни проблем 

у савременом свету. У раду се анализирају аудитивни и екстрааудитивни ефекти буке. Предлажу се мере 
превенције штетних ефеката.

1Завод за здравствену заштиту радника Ниш, 
2Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

* Контакт електронска адреса: drjovicajovanovic@yahoo.com            

Јовановић Јовица 1 *, Мачванин Нада 2

ПРЕВЕНЦИЈА ШТЕТНИХ ЕФЕКАТА БУКЕ

Све више становника у свету је изложено високим нивоима индустријске и комуналне буке. 
Светска Здравствена Организација (СЗО), објавила је да је око трећине градског становништва у 
развијеним земљама изложено нивоима буке преко 55 дБА у току ноћи, што је веома неповољно 
са становишта спавања. Према проценама Европске агенције за животну средину, око 210 милиона 
људи у Европској Унији, односно више од 44% становништва, изложено је нивоима саобраћајне буке 
преко 55 дБА, а више од 50 милиона људи изложено је нивоима буке преко 65 дБА у току 24 часа који 
се означавају као „црне“ акустичке тачке [1-3]. 

Подаци добијени мапирањем буке у великим европским градовима: Лондону, Бристолу, 
Стокхолму и Паризу, указују да нивои буке у непосредној околини великих саобраћајница прелазе 
чак и 75 дБ(А). Претпоставља се да је и у другим градовима развијених земаља и земаља у развоју 
слична ситуација, и да 24-часовни еквивалентни нивои буке достижу вредности 75-80 дБА. Ови 
нивои су много виши од оних које прописује Светска Здравствена Организација, на основу свих 
сазнања о нежељеним дејствима буке. Наиме, прописани нивои у животној средини треба да буду 
мањи од 50-55 дБА у току дана како би се спречила појава узнемиравања (ометања) буком, а мањи 
од 45 дБА у стамбеној зони у току  ноћи како би се спречили поремећаји спавања код изложеног 
становништва [4,5].

ШТЕТНА ДЕЈСТВА БУКЕ
Штетно дејство буке првенствено зависи од њене јачине:

• бука интензитета од 30 дБ се сматра безопасном за здраве, мада може имати неповољно 
дејство на остљиве и болесне особе,

• бука интензитета од 30 - 65 дБ има дејство на психички статус изазивајући лакшу 
узнемиреност, главобоље, раздражљивост и немиран сан,

• бука нивоа од 65 - 90 дБ доводи до реакције вегетативног нервног система,
• бука од 90 - 120 дБ изазива надражај централног и вегетативног нервног система и оштећује 

орган чула слуха.
• бука интензитета преко 120 дБ поред ових ефеката има и директно оштећује дејство на 

кожу, слузокоже и нервне завршетке.
Штетно дејство буке зависи и од њене фрекфенције. Тако је утврђено да фрекфенција од 

30 - 300 Хз доводе до сметњи које се огледају у смањењу или повећању сопствених рефлекса. Код 
оних фрекфенција које прате велике амплитуде долази до повећања пулса и крвног притиска.  На 
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осетљиве нервне завршетке смештене у кожи и слузокожи делују звучне фрекфенције између 80 
- 1000 Хзз. Фреквенције изнад 1000 Хз угрожавају осетљиве делове унутрашњег уха, делују на 
психичко стање човека и оштећују физиолошке фукције органа.

Дејство буке је у почетку обично пролазно, али њено продужено дејство ове првобитне 
физиолошке реакције пратвара у трајне патолошке промене, које временом прогредира. У почетном, 
реверзибилном стадијуму промене су лаке и једва приметне, тешко уочљиве због чега им се не 
предаје довољна пажња. Због тога је веома важно уочити ове почетне реакције организма и предузети 
мере заштите како би се спречиле касније могуће последице. 

Дејство буке на љуски организам је кумулативно. До кумулације утицаја буке долази не 
само током осмочасовне експозиције на радном месту него и током целог радног века, а последице 
су изазване кумулативним деловањем буке на радном месту и ван њега. Биохуморалне промене 
изазване дејством индустријске буке, захваљујући дејству кумуналне буке која онемогућава одмор и 
реституцију организма, перзистирају доста дуго, што има за последицу трајне патолошке промене.

Дејства буке се могу поделити на аудитивна и екстрааудитивна. 
Аудитивни ефекти буке
Само при наглој и јакој буци и притиску долази до оштећења структура средњег ува и руптуре 

бубне опне, као и могућих фрактура слушних кошчица.
Оштећење на нивоу чулних (акустичних) ћелија одвија се у оном сегменту чулног апарата 

(Кортијев орган) који има перцепцију звучних таласа фреквентног опсега  3.000-6.000 Хз, а то   је 
подручје додуше и прво на удару усталасане ендолимфе.

О механизму настанка оштећења унутрашњег ува нема јединственог става.
Бука може оштетити чулне ћелије на два начина:

a) механички  - разарањем ћелиске структуре
b) биохемиски - изузетно повећаним метаболизмом.

а) Механичко   оштећење   ћелијских   структура   настаје   при   излагању  буци   изнад  130 
дБ(А) бука оваквог интензитета може разорити осетљиве акустичке ћелије Кортијевог органа. Ако 
се то често дешава страдају и потпорне ћелије па и цели Кортијев орган. Многи аутори наводе да већ 
бука око 120 дБ(А) доводи до структуралних промен на нивоу чулних ћелија и нервних завршетака 
- и то прво од базалне мембране на којој је положен осетљиви Кортијев орган.

б) Биохемиско тумачење пропадања чулних ћелија заснива се на диспропорцији у потрошњи 
и потраживању енергије. Наиме, чулне ћелије Кортијевог органа не служе само као трасформатори 
акустичне енергије, већ и као биолошки појачивачи.

За ту улогу потребна је већа количина кисеоника. При деловању јаке и трајне буке енергетске 
потребе су знатно веће од опскрбе енергијом па долази до дефицита потребних енергената, у 
првом реду кисеоника. Метаболичка исрпљеност се даље одвија по следећем механизму: настаје 
губитак гликогена и ензима (сукциндехидрогеназа), због чега аеробни процеси прелазе у анаеробне 
(анаеробна гликолиза), који су временски ограничени, а енергетски на нижем нивоу. Сигурно је да 
основни и примарни етиогенетски фактор у настајању оштећења слуха лежи у хипоксији односно 
аноксији у чулним ћелијама која настаје било због њиховог оштећења, било као последица вазоспазма 
артериола (артерије аудитивне интерне).

Чулне ћелије Кортијевог органа, као високо диференциране, веома су осетљиве на хипоксију. 
Са друге стране вазоконстрикцију поменутих артериола бука изазива индиректно преко симпатичких 
и парасимпатичких нервних влакана. Једном настало перцептивно оштећење слуха услед било 
којег од наведених механизама, не може се шематизовати нити генерализовати јер зависи на крају 
од једног потпуно недиференцираног фактора, а то је - индивидуална предиспозиција у смислу 
веће или мање осетљивости на штетно деловање буке па све до изразите преосетљивости. Главни 
фактор повећања индивидуалне осетљивости лежи у генетској предиспозицији, коју са данашњим 
могућностима хромозомске дијагностике, ипак још не можемо открити.

Фактори који условљавају настанак хроничне акустичне трауме су:
1. Интензитет буке - јачи интензитет може за кратко време да оштети слух. Интензитет већи 

од 90 дБ изазива промене на кохлеи без обзира на фреквентни спектар.
2. Дужина експозиције - за веома кратко време јака бука може да доведе до тешких патолошких 

промена, док је код нижих интензитета потребна дужа експозиција.
3. Спектар буке - досадашња испитивања указују да су високи тонови најштетнији за чуло 

слуха, односно да је бука виших фреквенција вулнерабинија за слух од буке нижих 
фреквенција.

4. Континуитет или дисконтинуитет буке као и временска променљивост и смер буке (да ли 
је директна са извора, или интерферентна - после одбијања).
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Екстрааудитивни ефекти буке
Преко специфичног система звук се преноси до центра чула слуха смештеног у централном 

нервном систему. Посредством ретикуларне формације у централном нервном систему надражај се 
проширује и на друге центре: ценар за вид, центар појединих покрета, центар кардиоваскуларног 
система и центаре унутрашњих органа и система. На тај начин бука изазива премене многих 
физиолошких функција и ремети рад органа и система као што су: централни нервни систем, чуло 
вида, срце и крвни судови, гастроинтестинални систем, ендокрини и генитални систем. Бука доводи и 
до промене функције крвних елемената, ремети ћелијски метаболизам, биохемијски и електролитни 
састав крвне  плазме. Ове промене су најчешће пролазне, а настале последице се манифестују као 
различита обољења организма.

Утицај буке на нервни систем
Доказано је да бука ремети биоелектричне потенцијале можданих ћелија. Непожељни 

звук ремети електроенцефалографску кривуљу за време сна. Ове промене су неспецифичне, 
функционалног карактера, појачавају се са већим интензитетом буке и дужином експозиционог радног 
стаж. Дугорочно дејство буке доводи до  повећане раздражљивости, невољности, анксиозности, 
осећаја несигурности и неподношљивости према околини, што има за последицу измену карактера 
личности или прави ментални поремећај. Испитивања у Енглеској су показала да свака трећа жена 
и сваки четврти мушкарац имају неурозу чији је главни узрочник бука. Истраживања кинеских 
аутора су показала да се учесталост појаве неуростеничног синдрома повећава са већим нивоом 
буке. Већина аутора сматра да бука није директан узрок, али може бити фактор који убрзава развој 
латентне неурозе. Резулатати истраживања у нашој средини су показали да индустријска бука  може 
изазвати неуротско понашање радника. Непријатно дејство буке зависи од природе шума, његове 
периодичности, сопственог односа према буци, здравственог стања, потребе концентрације, врсте 
рада и физичког и духовног стања у моменту дејства буке. У условима буке је знатно отежан рад 
физичког и интелектуалног радника. Нарушавање психомоторне равнотеже доводи до непрецизних 
и нетачних одговора, повећања броја грешака при раду, продужења времена реакције, смањења 
брзине детекције сигнала и смањења брзине одговора. При раду у условима буке долази до оштећења 
менталних функција, прецизности у раду и поремећај фине координације покрета. Са продужењем 
дејства буке општа ефикасност радника све више пада а његово замарање постаје све веће, па све то 
неминовно утиче на сигурност при раду, личну и колектину безбедност, јер са порастом непрецизних 
манипулација расте и могућност акцидента. Као последица промене тонуса крвних судова, постоји 
општа тенденција ка спазму уз евентуалну дилатацију у ограничним периферним подручјима.

Експериментални радови су показали да буке интензитета од око 100 дБА доводи до опадања 
концентрације норадраналина у средњем делу мозга и хопоталамусу пацова.

Интензивна бука може да изазове вртоглавицу и губитак равностеже. Порети радника постају  
несигурни, па је тиме угрожена лична и општа безбедност. У основи ових поремећаја лежи утицај 
буке на семицирткуларне канале и лабиринт, као и на путеве који воде до кортикалних центара.

Дејство буке на орган чула вида
После експозиције буци интензитета од око 100 дБА може се запазити слабије распознавање 

боја сужења видног поља, пад колерне перцепције, смањење способности виђења у мраку, смањења 
светлосне осетљивости, дилатација зенице и смањења рељефности виђења што је од великог значаја 
за возаче у саобраћају. Узрок ових тегоба је раздражење таламуса и ретикуларне формације као и 
циркулаторни поремећаји због дејства буке. Бука делује и на крвне судове ока изазивајући спазам 
огранака артерије централис ретинае.

Утицај буке на ендокрини систем
Преко различитих структура у центалном нервном систему бука делује на жлезде са 

унутрашњим лучењем. После трочасовног излагања буци интензитет од 105 - 115 дБА долази до 
статички значајног повећања уринарне екскрације адреналина и норадреналина. Под утицајем буке 
долази до повећаног лучења тироксина услед чега се повећава потреошња енергије, општи и базални 
метаболизам.

Утицај буке на гравидитет и репродуктивну функцију
Експериментални радови на пацовима су показали да бука има тератогени ефекат. Писане су 

појаве смањеног фертилитета код пацова изложених буци, што је ишло са повећањем оваријума као 
последица повећане секреције гонадотропина. Код глувих пацова такве промене нису регистроване. 
Запажено је да услови удруженог деловања јаке буке и вибрација, какви постоје у текстилног 
индустрији, могу довести до честих спонтаних абортуса и дисменороичних тегоба радница. Постоје 
подаци да мајке изложене током целе трудноће авионској буци рађају новорођенчад са нижом 
тежином.
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Дејство буке на састав крви
Запажено је да после трочасовне експозиције турбинској буци долази до повећања броја 

леукоцита, лимфоцита, неутрофилних и еозинофилних леукоцита, повећање концентрације 
трансаминаза и фозфатаза. Испитивања утицаја буке на функционално стање леукоцита у крви 
показују да ниво буке од 80 дБА подстиче активност леукоцита у току дужег периода експозиције, 
док бука интензитета од 90 дБА изазива јако опадање активности леукоцита . У литератури се наводе 
подаци да бука доводи до измењене синтезе протеина, смањења албумино-глобулинског односа и 
смањења отпорности на инфективна обољења. Ово је врло актуелно и са економског становишта јер 
је запажено да радници који раде у условима повришене буке чешће обољевају од општих болести и 
да при томе дуже болују, што је вероватно последица смањања опште имунобиолошке способности 
радника изазване буком.

Дејство буке на гастроинтестинални систем
Неки аутори су уз помоћ умерено јаког извора буке, радиоскопски утврдили појаву јаког 

спазма пилоруса и особа код којих током ранијих прегледа није утврђен спазам, нити склоност према 
њему. Код особа које су на ранијим прегледима показивале спазмодична стања, под дејством буке 
су се ови спазми многоструко појачавали и постајали неправилни. Утврђено је да бука нарушава и 
процес лучења желудачне киселине. Код експонираних радника је регистрована чешћа појава чира 
на желуцу и дванаетопалачном цреву. 

Дејство буке на кардиоваскуларни систем
Бука изазива штетне ефекте на миокарду, крвним судовима и спроводном систему срца 

доводећи до многих физиолошких и патолошких реакција овог система. Бука изазива убрзање 
срчаног рада које зависи од јачине и дужине дејства буке као и од индивидуалне осетљивости 
радника. Резултати  истраживања су показали да после експозиције буци долази до појаве 
вентрикуларних екстрасистола и до статистички значајног скраћења ПР интервала и СТ сегмента 
на електрокардиограму радника.

Резултати истраживања су показали да индустријска бука може бити значајан фактор 
који доводи до хипертензије, хиперхолостеролемије, хипертриглицеридемије, хиперрурикемије и 
осталих фактора ризика коронарне болести.

Дејство буке на квалитет рада и радни учинак
Радници професионално експонирани буци имају мањи радни учинак него радници који раде 

у релативно тихој средини. Запажено је да се радници који раде у тихој средини лакше прилагођавају 
радним захтевима и брже успевају да обаве задатке него радници који раде у условима буке. Радници 
изложени буци често за исти ефекат рада употребе више различитих, сувишних покрета и при 
томе направе већи број погрешних радњи, за разлику од радника у тихој средини чији су покрети 
прецизнији, прорачунати и рационални. За постизање моторне спретности радника у тихој радној 
средини потребно је мног мање покрета који су при томе боље усклађени са захтевима посла, па се 
сам процес рада брже и тачније одвија. Бука доводи до психофизичког оптерећења, до погрешно 
усмерених покрета што може довости до настајања несретног случаја на раду, до смањења квалитета 
рада и радног учинка.У индустријским погонима где су производни процеси везани за тимски 
рад, разна објашњења и упутства, бука може довести до отежаног контакта међу радницима, што 
представља додатни стрес за организам радника. Осим тога бука може да маскира разне звучне 
сигнале који упозоравају на опасност и бити разлог хаварија и повреда на послу. Бука је један од 
етиолошких фактора у настајању хроничног замора, чиме се објашњава смањени радни учинак и 
чешће повреде на раду.

ПРЕВЕНЦИЈА ШТЕТНИХ ЕФЕКАТА БУКЕ
У циљу спречавања штетних ефеката буке неопходна је паралелна примена мера за смањење 

комуналне и индустријске буке и медицинских мера превенције.
Смањење нивоа комуналне буке
Смањење буке која потиче од моторних возила
У том смислу је неопходна ригорознија контрола брзине кретања и техничке исправности 

моторних возила. У неким европским земљама је максимално дозвољена бука коју стварају 
аутомобили 78 дБ, а за бучнија возила се наплаћује знатно већи порез. При изградњи улица се мора 
водити рачуна о ширини улице тако да она мора бити већа од висине највеће зграде како би се смањила 
рефлексија звука. Ширина новосаграђене улице мора бити најмање 50 м а са обе стране је неопходно 
засадити дрвореде. Потребно је ускладити сигнализацију у граду како би се спречило безпотребно 
кочење и поновно стартовање возила. Неопходно је забранити употребу звучних сигнала и уместо 
њих предложити употребу светлосних сигнала. Пожељно је уместо аутобуса увести трамваје који 
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стварају знатно мању буку. Теретни и железнички саобраћај треба усмеравати на периферију града. 
Железничке и аутобуске станице дислоцирати ван града. Јако проетне и бучне улице са нагибом, 
потребно је претворити у једносмерне тако да правац кретања буде одозго према доле.

Правилно зонирање града
Правилном оријентацијом зграда се може спречити ширење буке у дворишта и просторије 

за одмор. Због могућности рефлексије звука потребно је забранити доградњу на старим локацијама. 
Неопходно је стамбене зоне окружити парковима, травњацима, дрворедима и другим зеленим 
површинама које смањују буку.

Грађевинска решења
Одређеним грађевинким решењем је потребно обезбедити правилну акустичку изолацију 

зграда а нарочито просторија предвиђених за одмор. Правилном изолацијом водоводне мреже, 
клима уређаја и лифтова се може смањити бука у стамбеним зградама. При конструкцији, изградњи 
и уградњи уређаја у домаћинству мора се водити рачуна да они не стварају буку већу од 78 дБ.

Примена прописа
Строгом применом прописа и закона о заштити од буке, здравственим просвећивањем и 

подизањем општег нивоа техничке културе, културе становања и саобраћаја, а у крајњем случају и 
мерама принуде се може утицати на смањење нивоа комулане буке.

Смањења интензитета буке у индустријским постројењима
Смањење буке на извору њеног настајања
Ово се постиже следећим поступцима:

• Конструкцијом машина које при свом раду стварају што мању буку,
• Најбучније делове машина оградити звучним баријерама,
• Машине поставити на соно и виброизолационе подлоге,
• При пројектовању и изградњи погона водити рачуна о акустичким особинама просторије,
• Зидове и подове просторија обложити материјалом који апсорбује звук,
• Неопходно је најмање једном годишње вршити мерења и анализу буке у производним 

погонима.
Спречавање простирање буке
Стављањем преграде (паноа) између извора звука и радника спречава се ширење звука и 

постиже скретање-дефлаксија звука од радника. Рационалним размештањем бучних места могуће је 
ниво буке снизити на толерантни ниво. 

Акустичком корекцијом радне просторије се може смањити рефлексија звука о стране сидова 
и повећати апсорпција и упијање звукова. Најчешћи апсорпциони материјали који се употребљавају 
за ове сврхе су: филц, вуна, памук, стаклена вуна, перфорирани материјали.

Заштитне мере на месту пријема звука
Звучна заштита на месту пријема подразумева углавном примену личних заштитних 

средстава. Са техничке стране најмање је оправдано да се мере предузимају на месту пријема звука, 
међутим ако ова прва два начина не пружају довољну заштиту мора се прибећи мерама примене 
личних заштитних средстава чији је основни принцип смањење звука који долази кроз ушни канал 
и мастоидну кост. Лична заштитна средства су:

а) Чепови за уши који имају заштитни ефекат и до 50 дБ
б) Наушнице (ушни штитници) - обухватају цео предео ува заједно са ушном шкољком па 

укупни ефекат пригушења износи 25-30 дБ.
ц) Кацига (шлемови) - представљају ефикасно заштитно средство које у виду шлема прекрива 

највећи део главе и тако дају ефекат пригушивања и до 40 дБ, тако да се користе за заштиту 
од буке чији ниво не прелази 120 дБ(А).

д) Заштитна одела - користе се у екстремним случајевима када ниво буке досеже вредности од 
око 130 дБА у циљу заштите свих органа људског тела од звука, нарочито када се јављају 
фрекфенције које могу разорити поједине унутрашње органе, експонираног радника.
Ношење заштитних средстава није пријатно, омета у раду, изазива нелагодност, може довести 

до главобоља, екцема или запаљења и смањити могућност комуницирања говором и другим звучним 
сигналим. Дужност је радне организације да обезбеди лична заштитна средства и да одређеним 
мерама обавеже раднике на њихову примену.

Ове мере су искључиво привременог карактера и користе се само дотле док се осталим 
техничким мерама и добром организацијом посла применом прописа и осталим мерама ниво буке 
не смањи испод захтеване границе.
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Организационе мере
Разним организационим мерама (планирање посла, бенефицирани радни стаж, дужи 

годишњи и недељни одмор) могуће је смањити број календарских дана у току године) када су 
радници изложени буци на радном месту. У циљу ефикасније здравствене заштите радника треба 
организовати рад тако да радник није свих 8 сати у току рада изложен буци. Треба му скратити радно 
време увођењем пауза тишине. Време паузе организовати тако да се радницима омогући бављење 
организованом усмереном рекреацијом. 

Неопходно је раднике упознати са последицама и штетним дејствима буке, значајем и 
начином заштите.

Медицинске мере превенције
Медицинским превентивним мерама је неопходно:

• Извршити правилну професионалну оријентацију и селекцију ученика при упису у одређене 
школе.

• Правилно обавити претходне прегледе пре заснивања радног односа.
• Организовати и обављати контролно периодичне прегледе експонираних радника најмање 

на годину дана.
• Експониране раднике упознати са штетним ефектима буке, значајем и начином заштите од 

штетног дејства.
• Створити услове за организовану усмерену рекреацију радника, спортске активности и 

здрав начин зивота и исхране.
• Правилно решавање проблема оцене радне способности за рад у условима индустријске 

буке. 
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ABSTRACT
Medical profession is of great social importance and at the same time and high-risk professions with differ-

ent forms of accountability. Physician work includes interpersonal communication with great emotional involvement, 
which leads to specific forms of stress. This paper describes physicians stressful workplace factors and proposes spe-
cific measures of prevention.

PREVENTION OF PHYSICIANS 
WORK  RELATED STRESS 

Kључне речи: стрес, лекар, превенција

РЕЗИМЕ
Професија лекара је од великог друштвеног значаја  а у исто време и професија високог ризика са 

најразличитијим видовима одговорности. Посао лекара везан је за интерперсоналне комуникације са великом 
емоционалном укљученошћу, која доводи до појаве специфичног облика стреса. У раду се описују стресогени 
факторина радном месту лекара и предлажу специфичне мере превенције.

* Контакт електронска адреса: drjovicajovanovic@yahoo.com 

1Завод за здравствену заштиту радника Ниш,  
2Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

Јовановић  Јовица 1 *, Мачванин Нада 2

ЗАШТИТА ОД СТРЕСА НА 
РАДНОМ МЕСТУ ЛЕКАРА

Стрес на радном месту лекара ствара осећај сталног општег замора, малаксалости, која 
ако дуже траје може довести до низа менталних и других обољења. Утврђено је сигнификантно 
присуство емоционалне исцрпљености и напетости, симптома синдрома изгарања на раду код 
лекара који се баве лечењем хроничних, неизлечивих болести. Код здравствених радника често 
се среће депресија. Око 22% мушкараца и 26% жена лекара од размишља о самоубиству или су 
га покушали [1-3]. Напетост и исцрпљеност стресом, недостатак хобија и поремећаја спавања су 
присутни код великом процента лекара изложених стресу на радном месту. Лекари често негирају 
сопствену болест и потребу за одмором, избегавајући боловања, тако да је њихова стопа боловања 
нижа у односу на остала зањимања. Већина лекара ради и кад су болесни, раде прековремено и у 
неадекватним условима и самим тим улазе у многе ризике за појаву обољења. Друштвена догађања 
у нашој земљи током протеклог периода додатно су отежала рад здравствених радника [4-6]. Распад 
земље, увођење санкција, избијање оружаних сукоба, бомбардовање, је окружење у ком су се нашли 
и лекари, који су као и остали, доживели изузетан пад животног стандарда са неизвесношћу у 
погледу скорог решавања тешке друштвено-економске ситуације. Наметнула се потреба за њиховим 
већим ангажовањем, настале су лоше материјалне могућности за дијагностику и терапију обољења, 
повећао се број пацијената и због тешке економске ситуације у земљи, погоршао се материјални 
статус лекара.

Фактори стресана радном месту лекара могу се сврстати у неколико категорија [2,7]: високи 
захтеви посла, строгост/ограничења, временски теснац, спољашње штетности (физичке ноксе), 
избегавање опасности и конфликти. 

1. Високи захтеви посла подразумевају постојање:
• неколико извора информација истовремено,
• разнородне информације,
• визуелно узнемирујуће опажање,
• високи ток пристижићих информација,
• више чулна надражаја истовремено и
• неопходност комуникације при раду,



153

• доношење компликованих, сложених ,брзих одлука на основу многобројних података са 
пуно повезаних елемената који морају да се узму у разматрање приликом одлучивања,

• извршавање различитих, брзих, истовремених  и комплексних задатака,
• плата по учинку,
• сменски и ноћни рад.

2. Ограничења се огледају у потреби извршавања послова по строго дефинисаним стандардима.
3. Спољашњи временски притисак представља потребу за убрзавањем рада и постојањем 

временског ограничења за обављање рада. Рад у оваквим условима утиче на неуровегетативни 
систем и може да доведе до акутног инфаркта миокарда.

4. Спољашње ноксе су:
• светлост, 
• бука,
• вибрације
• топлота,
• хладноћа,
• гасови, паре , прашина,
• дизање терета. 

5. Избегавање опасности као елемент менталног подразумева:
• сталну приправност, 
• присуствовање визуелно узнемирујућим сценама,
• присуствовање емоционално узнемирујућим догађајима.
• доживљеност несреће на раду,
• доживети самоубиство пацијента о коме се некад водила брига,
• вештачити на суду, као сведок или као оптужени  или
• вештачење на суду објављено у медијима.

6. Конфликтност као елеменат стреса подрзумева
• нејасне разлике између различитих сигнала, на пример приликом разлучивања Т таласа од 

У таласа, односно код интерпретације ЕКГ-а у бучном окружењу, 
• недостатак битних информација за одлучивање,
• добијање противречних информација, 
• суочавање са неочекиваним догађајима који захтевају промену дотадашњег плана рада, 

стварајући конфликт и колебљивост код доношења одлука.
• конфликтни захтеви у времену и простору,
• конфликтни захтеви због спољашњих проблема и
• прекиди у послу од стране сарадника, пацијената, или других људи.
• оптерећена тензијом са интерсоналним конфликтима,
• недостатак подршке колега.
• противљење унапређењу каријере
• нестабилни радни однос и претња отказом.

ПРОГРАМ МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДНОМ МЕСТУ ЛЕКАРА
Модел садржи три елемента: управу здравствене установе, стручни тим који спроводи 

заштиту и самог лекара. Задатак управе је да има позитиван став према заштити и унапређењу 
здравља својих запослених. Управа обезбеђује материјална средства за континуирано побољшање 
и унапређење здравља и безбедности на раду и дефинише циљеве кроз које ће се ово реализовати. 
Стручни тим је мултидисциплинаран и обухвата различите професије у зависности од тога којим 
ризицима по здравље су лекари изложени (јонизујуће, нејонизујуће зрачење, хемијске штетности, 
штетни гасови и паре анестетика, цитостатици и друго). У стручном тиму улогу координатора и 
носиоца активности има специјалиста медицине рада. Активну и пођеднако значајну улогу у овом 
моделу има и сам лекар, који учествује у остваривању сопствене безбедности на раду. Лекари су 
током студија и обављања своје делатности едуковани да препознају ризик по здравље и безбедност 
у раду и процене степен деловања одређених стресора на сопствено здравље, што су показали 
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резултати ове дисертације. Само у садејству сва три елемента (управе, тима и самог лекара) могу се 
постићи адекватни резултати.

1. Унапређење услова рада:
• адекватан радни простор, 
• материјална средства за рад, као што су набавка савремене опреме која омогућава квалитетан 

и сигуран рад, добру дијагностику и смањење могућности грешке на најмању могућу меру,
• адекватне могућности у наручивању тестова и добијању лабораторијских резултата у циљу 

побољшања спровођења дијагностике;
• редовно снабдевање лековима и санитетским материјалом и
• довољан број болесничких кревета који би омогућили рад у складу са етичким принципима 

и принципима добре лекарске праксе.
2. Унапређење организације рада обухватају:

• смањење дужине радног времена, односно смањење изложености стресорима радног места,  
• адекватно третирање сменског и ноћног рада (дежурства), које подразумева адекватну 

надокнаду за овакав рад,
• увођење чешћих, краћих пауза у току рада, поред редовне паузе од пола часа, у адекватној 

просторији за одмор, где неће бити узнемиравани питањима за савет, помоћ или објашњење 
и где ће се потпуно опустити и релаксирати од претходног посла,

• обезбеђивање адекватног простора за спровођење личне хигијене запослених, са туш 
кабином,

• обезбеђење адекватне исхране и напитака за време рада, нарочито за време дежурства,
• обезбеђење адекватног превоза до и са радног места,
• омогућавање спровођења рекреативних физичких активности у току радног времена,
• адекватну дужину годишњег одмора, који треба провести активно, ван места боравка због 

потребе потпуног искључења од пословних догађања,
• запошљавање нових лекара, ради растерећења затечених и смањења временске стиске под 

којим се обавља посао и
• пружање помоћи у решавању стамбеног питања.

3. Унапређење међуљудских односа омогућује већу хуманизацију рада и живота уопште са 
побољшањем социјалних односа на радном месту, развијањем максималне подршке од 
стране колега, сарадника и претпостављених. Побољшање комуникације, уважавање туђе 
личности и туђих ставова, а нарочито је важно повећање учешћа жена лекара у планирању 
и политици установе у којој су запослени, укључујући индикације за медицинске поступке 
и болнички пријем пацијената. Јако је важно поделити радно искуство, нарочито проблеме, 
са колегама који показују разумевање и подршку.

4. Омогућавање стручног усавршавања едукацију, напредовање у каријери, овладавање 
техникама рада са новом и савременом опремом, обављање специјализација, 
субспецијализација и друге едукације, имајући у виду да су знање и вештине лекара 
најважнији ресурс једне здравствене установе, чије самопоуздање и осећај сигурности игра 
важну улогу у лечењу пацијената.

5. Сигурност посла и радног места, које им омогућује реализацију сопствених професионалних 
активности, али и извор материјалних средстава за себе и своју породицу.

6. Кориговање стила живота и лоших навика као што су пушење, узимање алкохола и других 
супстанци, неадекватне исхране и физичке неактивности. 

7. Медицинске мере заштите се спроводе у циљу унапређења и очувања здравља и 
подразумевају обављање:
а)Професионалне оријентације, односно усмеравање људи одређених психо-физичких 

и физиолошких карактеристика и одгаварајућих знања, њихових способности, инересовања и 
спретности за професију лекара. То је активност која треба да претходи стручном оспособљавању, 
односно пре уписа у стручне школе, а касније и код запошљавања. Овим мерама треба усмерити 
људе на одговарајућа занимања у циљу спречавања појаве обољења или повређивања, јер обављање 
посла чијим се захтевима не може удовољити, има за последицу честа повређивања и обољевање;

б)Професионалне селекције, код које се врши одабир особа одређених особина, знања и 
вештина за карактеристике и захтеве одређеног радног места. Професионална селекција у медицини 
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рада подразумева обављање претходних прегледа пре заснивања радног односа на одређеном радном 
месту, као и код сваке промене радног места, када се врши оцена радне способности појединца за 
обављање послова лекара;

ц)Претходних лекарских прегледа који се обављају приликом запошљавања на одређено 
радно место. Овим прегледом се потврђује да лекар може да ради на датом радном месту без бојазни 
да ће оштетити своје здравље, односно да нема обољење које је контраиндикација за такав рад. 

д)Периодичних лекарских прегледа који се спроводе у одређеном временском периду, 
такође у зависности од ризика на радном месту. Они треба да утврде да ли је дошло до оштећења 
здравственог стања запослених током рада у наведеним условима. Пажња се обраћа на почетне 
знаке и симптоме у циљу раног предузимања мера на спречавању појаве обољења. 

е)Ванредних лекарских прегледа које треба спровести код наступа ванредних околности (већа 
изложеност зрачењу, инфекцији, појаве одређених симптома код већег броја изложених и друго);

ф)Контролних лекарских прегледа који се обављају након претходно наведених прегледа са 
циљем да се утврде ефекти предузетих превентивних мера;

г)Лекарски прегледи ради оцене радне способности 
8. Законодавно-административне мере, поред законских одредби које регулишу права и 

обавезе заштите на раду, са аспекта превенције настанка обољења неопходно је повећање 
плате достојне звању, одговорности и значају професије. 
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ABSTRACT
This work deals with the impact of heat on metal parts of vehicles as a threat to human safety in traffic. Ther-

mal effect on the moving parts of the vehicle body, above all, the door, is causing the expansion of the materials used 
for doors, reducing the gaps around them and performing door jamming. When doors are jammed, it is very difficult 
to open them from the inside of the vehicle because this takes a very large force, and since they are heated by fire and 
hot, doors can be pushed only with the help of an object in order to avoid direct contact with them and burns.

THERMAL EXPANSION IN FIRE AND SAFETY OF 
PASSENGERS IN ROAD TRAFFIC

Kључне речи: термичка експанзија, пожар, уклињење врата, немогућност напуштања возила

РЕЗИМЕ
Рад обрађује утицај топлоте на металне делове возила као опасност по безбедност људи у саобраћају. 

Термичким деловањем на покретне делове каросерије возила, пре свега врата, изазива се ширење материјала 
од којих су израђена врата, смањују се зазори око њих и наступа уклињење врата. Када се врата уклину, веома 
их је тешко отворити са унутрашње стране возила јер је за то потребна изузетно велика сила, а како су врата 
загрејана пожаром, врела су, и самим тим човек може да их гура само уз помоћ неког предмета како би избегао 
контакт са њима и повреде типа опекотина. 

1Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду; 
2МУП Србије, ПУ Суботица

Карабасил Драган 1 *, Сакач Иштван 2

ТЕРМАЛНА ЕКСПАНЗИЈА У ПОЖАРУ И БЕЗБЕДНОСТ ПУТНИКА 
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 

УВОД
Приликом пожара на аутомобилу, најтежи сценарио је свакако онај који укључује људске 

жртве. Поред осталих, температура је једна од појава приликом пожара аутомобила, која штетно утиче 
на особе унутар возила и директно и индиректно. Директно, изазивајући опекотине, а индиректно, 
топећи пластичне делове и доводећи до отказа виталних склопова кључних за безбедно напуштање 
унутрашњости или деформисањем металних делова, са истим ефектом. 

Када се говори о пластичним деловима, може се десити да се отопе или да под утицајем 
температуре ослабе неки делови и тако онемогуће путнике да напусте возило. Са једне стране то 
је велика опасност, јер се од пластике израђују само кукице и носачи. Метални део који је био 
причвршћен за пластику која се отопила или пукла, може се поново користити, употребом помоћног 
алата, ако је исти доступан или у паници није заборављен. Већи проблем изазивају деформације 
метала, јер за савладавање ове природне појаве су везане силе са којима човек не располаже. 

По законима природе, тела се на топлоти шире, а на хладноћи скупљају. Иако постоје 
материјали који се не понашају по том правилу, материјали који се користе за израду како аутомобила, 
тако и других превозних средстава имају ове особине. 

Када се говори о путничким возилима, до 2006. године су се делови каросерије израђивали 
углавном од гвожђа, а постојало је и неколико модела који су били израђени од пластике. По узору 
на тркачка возила, од 2006. године се и у програме путничких аутомобила уводи и угљенична влакна 
као материјал за израду неких делова каросерије, углавном су то ретровизори, хауба и бочна врата. 

При пожарима путничких аутомобила, ширење материјала од којих су аутомобили израђени, 
може лако да доведе до људских жртава. Приликом загревања врата и предњих стубова путничких 
аутомобила, материјал од којих су израђени се шири. Ширењем тог материјала се повећава површина 
врата. Са повећањем површине врата, логично, повећава се дужина врата, а зазори се рапидно 
смањују. Константно повећање температуре може да проузрокује да се дужина врата повећа толико 
да димензије врата превазиђу димензије отвора који је за њих предвиђен. Тада су врата уклињена 
и не могу се отворити лако. Била би потребна велика сила да се врата насилно отворе. Повећање 
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температуре може довести и до потпуног отказа браве,а покушај насилног отварања до лома исте. 
То само још погоршава и онако тешку ситуацију. 

Када се говори о пожарима путничких аутомобила, сви аутомобили имају неизбежне 
конструктивне недостатке, а модернизација је, увођењем нових материјала, проблем учинила још 
тежим за решавање. 

ТЕРМАЛНА ЕКСПАНЗИЈА
Термална експанзија је, као што је опште познато, особина чврстог тела да се шири са 

повећањем температре. Чврсти предмети могу бити направљена од једног материјала, а могу бити 
састављена из више физичких целина, од неколико различитих материјала, нпр. пластике, метала, 
дрвета итд. Оно што је важно напоменути је то да од материјала зависи колико ће се неко тело увећати 
са повећањем температуре. Тако, сваки материјал има свој, експериментално доказан  коефицијент 
експанзије, који је приказан у Табели 1. 

Табела 1. - Коефицијенти експанзије материјала који се користе 
за израду врата у аутомобилској индустрији 

Материјал Коефицијент експанзије 
α [10−6°C−1]

Алуминијум 0,000023
Угљенична влакна 0,0000108

Стакло 0,0000085
Гвожђе 0,0000118
Никл 0,000013
PVC 0,000052
Гума 0,000077
Цинк 0,0000302

Када је реч о чврстим телима, постоје три обрасца за израчунавање термалне експанзије 
материјала. Сваки од три наведена обрасца се може употребити за прорачун ширења било којег 
чврстог материјала. Приликом прорачунавања се, једноставно, узима најпогоднији образац. У 
случају који обрађујемо у раду, најлакше ћемо, до резултата доћи, рачунајући експанзију дужине 
врата аутомобила. 

Обрасци за прорачун термалне експанзије:
• Експанзија дужине,
• Експанзија површине,
• Експанзија запремине.

Δl – промена дужине тела у односу на стање пре промене температуре
ΔP – промена површине тела у односу на стање пре промене температуре
ΔV – промена запремине тела у односу на стање пре промене температуре
l0 – дужина тела пре промене температуре
P0 –површина тела пре промене температуре
V0 –запремина тела пре промене температуре
α – коефицијент експанзије
ΔT – промена температуре (разлика почетне и крајње температуре)
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОЈЕДИНИХ СПЕЦИФИЧНИХ МОДЕЛА АУТОМОБИЛА
Као што је раније напоменуто, ново време носи нове технологије, нова конструктивна 

решења и нове материјале израде аутомобила. Иако је сваки модел аутомобила прича за себе, увек 
се могу извући најчешће сретани модели „на друмовима“, баш као и у овој анализи. Поред најчешће 
сретаних, у анализу су укључена два модела аутомобила који су изузетно ретки у саобраћају, али се 
морају споменути, због специфичности материјала од којих су им израђена врата.

Анализа обухвата:
• Честе учеснике у саобраћају:

1. Застава Југо 45;
2. Дачиа Логан;
3. Опел Астра;
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4. Фиат Гранде Пунто;
5.  Фолксваген Голф 4;

• Специфичне моделе мало присутне на нашим путевима, али од нових материјала:
6. Хонда NSX;
7. Алфа Ромео 8c Spider.

Табела 2. - Списак аутомобила са основним подацима о димензијама 
и материјалима од којих су израђена врата

Возило Дужина врата
[m] Материјал Коеф. Експанзије 

α  [10−6°C−1]
Zastava Yugo 45 1,133 Гвожђе 0,0000118

Dacia Logan 1,026 Гвожђе 0,0000118
Opel Astra 1,354 Гвожђе 0,0000118

Fiat Grande Punto 1,036 Гвожђе 0,0000118
Volkswagen Golf 4 1,286 Поцинковани лим 0,0000302

Honda NSX 1,366 Дур алуминијум 0,000023
Alfa Romeo 8C spider 1,387 Угљенична влакна 0,0000108

У Tабели 2. су приказани анализирани модели аутомобила са основним параметрима: марка 
возила, дужимна врата, материјал од којих су израђена врата и коефицијент експанзије за свако 
возило у зависности од тога од којег материјала су израђена врата возила. Проблем уклињења врата 
се јавља када се услед термалне експанзије димензије, првенствено се мисли на дужину врата, 
повећају толико да деформација превазилази мере зазора који је фабрички предвиђен. Да би се 
врата могла отворити, са једне стране им се налазе шарке, за чије отварање је потребан хидраулични 
развални алат, и за путнике је то непремостива препрека. Насупрот шарки се налази брава која је 
најближа каросерији возила, која је заправо и узрок уклињења, па је претња отказоми са ове стране 
јако изражена. 

Термална експанзија врата аутомобила као опасност
Када се рашире, врата се ослањају једном страном на шарке, које су везане за предње стубове 

кабине, а супротна страна врата се може, уколико се врата довољно прошире, ослонити на шарку, 
гурајући тако каросерију или средњи стуб који се налази на тој страни врата. Слике 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 
приказују моделе аутомобила са приказом угрожених површина у случају деловања топлоте на иста.

Слика 1. Застава Југо 45
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На сликама 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 су приказани анализирани модели путничких аутомобила. 
Плавом бојом су обележене површине врата које нису критичне. Црвеном бојом су обележене 
површине врата и каросерије које могу да трпе оптерећење у случају уклињења. 

Када се узме у обзир да температуре у пожарима могу да достигну и до 1000°C, потребно је 
предвидети шта ће се тачно догодити са вратима аутомобила на тим температурама. Прорачуни су 
вршени користећи образац за прорачун термалне експанзије врата у дужину:

     

Да би се видело да је график линеаран, узете су температуре од 0 до 1200°C, са кораком од 
по 300°C. Резултати су приказани у Табели 3. 

Табела 3. Приказ процентуалне термалне експанзије врата аутомобила у процентима
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Температура [°C] 0 300 600 900 1200
Тип аутомобила Ширење врата аутомобила  [%]
Zastava Yugo 45 0 0,354 0,708 1,062 1,416

Dacia Logan 0 0,354 0,708 1,062 1,416
Opel Astra 0 0,354 0,708 1,062 1,416

Fiat Grande Punto 0 0,354 0,708 1,062 1,416
Volkswagen Golf 4 0 0,906 1,812 2,718 3,624

Honda NSX 0 0,69 1,38 2,07 2,76
Alfa Romeo 8C spider 0 0,324 0,648 0,972 1,296

Табела 4. Приказ процентуалне термалне експанзије врата аутомобила у милиметрима

No Температура [°C] 0 300 600 900 1200
Тип аутомобила Ширење [mm]

1. Zastava Yugo 45 0 4,01082 8,02164 12,03246 16,04328
2. Dacia Logan 0 3,63204 7,26408 10,89612 14,52816
3. Opel Astra 0 4,79316 9,58632 14,37948 19,17264
4. Fiat Grande Punto 0 3,66744 7,33488 11,00232 14,66976
5. Volkswagen Golf 4 0 11,65116 23,30232 34,95348 46,60464
6. Honda NSX 0 9,4254 18,8508 28,2762 37,7016
7. Alfa Romeo 8C spider 0 4,49388 8,98776 13,48164 17,97552

Из Табеле 3. се јасно види да је процентуална зависност везана за тип материјала од којих 
су израђена врата аутомобила. Југо, Логан, Астра, и Гранде Пунто имају врата израђена од истих 
материјала, тако да у њиховим коначним величинама врата у пожару учествују само димензије врата 
пре загревања. Доказ за то је Табела 4, где се јасно види да су вредности повећања Логана најмање 
(14,53 mm), јер он има најкраћа врата, а повећање Астриних врата је највеће (19,17 mm), јер су она 
најдужа (Табела 4 редови 1-4).

Остало је само још да се графички прикаже на истом графикону зависност повећања од 
температуре, како би се најјасније видела разлика између свих анализираних модела.

     
  Слика 8. - Графикон ширења врата у процентима      Слика 9. - Графикон ширења врата у милиметрима
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Према резултатима анализе, са графикона (Слика 8. и 9.) се јасно види да највећи проблем 
има Голф 4, су му каросериај и врата израђени од поцинкованог лима. Даље, јасно је да је и Хонда 
NSX такође видно одскочила од осталих резултата. 

Хонда је једна од првих која је покушала да започне револуцију, употребом дур алуминијума 
за израду делова каросетије, што јесте значајно олакшало тежину празног возила, али је са друге 
стране потенцијално угрозила живот путника у кабини. 

Остали аутомобили су у просечним границама. Мора се напоменути још и то да је из 
добијених резултата најбољи материјал који се може употребити за израду врата аутомобила 
угљенично влакно, што се види са првог дијаграма. Разлог да Алфа Ромео не буде најбезбеднији је 
само то што су му врата дужа од врата осталих аутомобила, па се, аналогно томе, више и проширују. 

Најбезбеднији од анализираних возила су Дачиа Логан и Фиат Гранде Пунто.
Поцинковани лим као опасност од уклињења
Како у поцинкованом лиму има знатно више челика него цинка, логично би било да је 

коефицијент експанзије материјала ближи коефицијенту експанзије челика него коефицијенту 
цинка. Међутим, у пракси није тако. Челик тек незнатно, чак се може рећи, занемарљиво, делује 
на промену коефицијента експанзије. Овај феномен су прво приметили вариоци  који су радили на 
заваривању поцинкованог лима. Приликом варења, материјал који се вари се загрева и хлади и у тим 
температурним осцилацијама, често се деси да варови деформишу конструкцију која се вари, што 
вариоцима отежава посао. Они су први приметили како поцинковани лим трпи веће деформације од 
челичног. 

ЗАКЉУЧАК
Саобраћај је специфично угрожавање живота људи. Ту се појављују несвакдашње опасности 

које су већини људи потпуно непознате. Ширење дима у тунелима достиже вредности који бар 
двоструко премашују брзину којом човек може да трчи. Ови пожари су увек пропраћени великим 
бројем људских жртава. Пожар у друмском тунелу Mont Blanc 24. 03. 1999. године однео је 39 
људских живота, 37 путника, возач камиона и 1 ватрогасац учесник у акцији гашења. Директна 
материјална штета 27.000.000 €. 

Термичка експанзија врата аутомобила у пожару је друга непознаница које је везана за 
безбедност људи у саобраћају. На жалост и ово је највећем броју учесника у саобраћају непознато, 
па у случају пожара не журе да напусте превозно средство. 

Лек је као и у свим несрећама које прати пожар, први корак сви напоље па тек тада приступити 
гашењу ако је на располагању средство којим ће се исто обавити. 

ЛИТЕРАТУРА
[1] US Patent 6,457,856, Temperature responsive self winding timepieces, Steven Phillips, година 2001. 
[2] Paul A., Tipler; Gene Mosca, Physics for Scientists and Engineers, шесто издање, New York, NY: 

Worth Publishers. страна. 666–670. ISBN 1-4292-0132-0, година издања 2008. 
[3] Зборник радова, међународна конференција „Metallurgical transactions“, Gedeon S. A., Eagar T. 

V. Resistance spot of galvaniyed steel, седамнаесто издање, година издања 1986.



 163
* Контакт електронска адреса: karabasil@vtsns.edu.rs             

Key words: collision, flammable liquids, self-ignition, kinetic energy

ABSTRACT
This papre deals with the impact of kinetic energy on explosive and flammable substances as threats to hu-

man safety in traffic. During the collision in passenger traffic, there is a possibility of fire or explosion of fuel that ve-
hicles contain, under the influence of kinetic energy. Due to a sudden stop, depending on the speed of the vehicle that 
carries an amount of a flammable substance, kinetic energy is partially converted into heat energy, which can cause 
self-ignition endangering the lives of all persons in the vicinity of the accident.

IMPACT OF KINETIC ENERGY OF SAFETY OF 
PASSENGERS IN ROAD TRAFFIC

Kључне речи: судар, запаљиве течности, самопаљење, кинетичка енергија

РЕЗИМЕ
Рад обрађује утицај кинетичке енергије експлозивних и запаљивих материја, које се транспортују као 

опасности по безбедност људи у саобраћају. Приликом судара у путничком саобраћају, могућа је појава пожара 
или експлозије самим деловањем кинетичке енергије погонских горива превозних средстава. Услед наглог 
заустављања, у зависности од брзине кретања возила које је носи и количине запаљиве материје, кинетичка 
енергија се својим великим делом претвара у топлотну енергију, која може изазвати самопаљење и угрожавање 
живота свих лица у близини места несреће.

1Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду, МУП Србије, ПУ Суботица

Карабасил Драган 1 *, Сакач Иштван 2

УТИЦАЈ КИНЕТИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ НА БЕЗБЕДНОСТ ПУТНИКА У 
КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ

УВОД
До пре, свега, педесетак година, аутомобил је био један од обележја високих слојева људског 

друштва. За разлику од тог времена, зачетака озбиљнијег развоја аутомобилске индустрије, данас 
је аутомобил потреба скоро сваког становника наше планете. Са друге стране, технолошки развој у 
протеклих педесетак година условљава константну потребу за повећањем обима производње у свим 
гранама индустрије. 

Са порастом броја возила која учествују у саобраћају расте и број удеса возила. Сваки од 
ових удеса је на свој начин посебан, али сви имају и неке заједночке особине: материјалну штету, 
угрожавање животне средине и људске жртве. Велики се напори улажу да би се овакви удеси 
спречили. Међутим и поред свих мера које се предузимају, удеси се догађају и увек ће се догађати. 

КИНЕТИЧКА ЕКСПЛОЗИЈА ГОРИВА
Кинетичка експлозија гориве материје је феномен који је последица претварања кинетичке 

енергије у топлотну енергију. Наиме, приликом пребрзог или тренутног заустављања возила у 
којем се налази, горива материја се креће слободно ка напред, силом инерције. Из разлога што јој је 
кретање онемогућено, самим постојањем зида суда у којем се налази, горива материја је изложена 
сили притиска целокупне своје тежине која има одређену инерцију. Наглим порастом притиска у 
току заустављања, кинетичка енергија се претвара у топлотну, што за резултат има нагли пораст 
температуре гориве материје. Уколико горива материја у овом процесу достигне температуру 
самозапаљења, доћи ће до моменталног паљења и експлозије. Сагоревање се у овом случају обавља 
по анвелопи где запаљиви гас долази у контакт са кисеоником из ваздуха. Обично се оформљује 
ватрена лопта или нешто што личи на исту. Горива материја у овом случају може бити свака запаљива 
течност (или утечњен гас). 

Постоје четири кључна сценарија судара возила: 
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• судар два возила која се крећу у истом правцу (ланчани судар);
• судар два возила која се крећу у супротним правцима (чеони судар);
• судар возила са препреком која стоји, али није потпуно непомична;
• судар возила са потпуно непомичном препреком. 

По питању енергија које уносе у судар, није исто ако се цистерна судари са мотоциклистом 
или ако се судари са возом. Гледано са стране цистерне, мотоцикл не представља посебну препреку, 
неће имати скоро никаквог утицаја на цистерну. Са друге стране, цистерна неће представљати велики 
утицај на воз. Кључно је питање шта се догађа са енергијама у моменту удара. 

Прорачун пораста температуре гориве материје услед судара
Код судара, енергија не може да ишчезне, може само да попреми други облик. Приликом 

судара се никада не претвори сва енергија у топлотну енергију. Део енергије изврши механички рад. 
Кључно је рећи да је сва енергија која је на располагању у овом систему, сума кинетичких енергија 
које имају два тела која се сударају. 

Слика 1. Приказ енергија којим два тела делују једно на друго

На слици 1 су приказана два, јасно различита, тела. Ова два тела се крећу у правцима који 
приказују стрелице, дакле, једно ка другом. Имају различите масе и различите брзине кретања, па 
самим тим у судар уносе и различите енергије којима делују међусобно. Није могуће одредити шта 
се то тачно дешава у моменту судара, али је зато познат рачун у физици за прорачун стања система 
непосредно пре и непосредно после момента судара. Утицај једног тела на друго се прорачунава на 
основу импулса сила оба тела. Импулс силе се прорачунава по следећем обрасцу:

    
,

    

Импулс је, дакле, производ масе (m) и брзине(v) кретања тела. Треба уочити да је брзина 
вектор и да се приликом прорачуна импулса мора пазити да се узме одговарајући предзнак. У случају 
приказаном на слици 1, брзина тела Т1 ће имати позитиван, а брзина тела Т2 негативан предзнак. 

Након што имамо познате почетне брзине (брзине кретања тела пре судара), v1 и v2 и 
импулсе сила оба тела, p1 и p2, можемо прорачунати њихове крајње брзине. У зависности да ли је 
судар пластичан или еластичан, постоје два обрасца за прорачун крајњих брзина (брзина непосредно 
након судара).

 , за прорачун брзине оба тела код пластичног судара

 , за прорачун брзине тела Т1 код еластичног судара

 за прорачун брзине тела Т2 код еластичног судара
Након што су прорачунате брзине након судара v1’ и v2’, може се израчунати успорење у 

моменту судара. Успорење ћемо добити на тај начин што ћемо од почетних брзина одузети крајње 
брзине.

 , успорење тела Т1

 , успорење тела Т2
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Успорење услед судара је заправо промена брзине. Ова промена брзине је узрок преласка 
кинетичке у топлотну енергију. Сада лако можемо израчунати кинетичку енергију овог успорења. 

За овај прорачун, потребно је знати масу гориве материје чија се кинетичка енергија рачуна. 
Масе горива се могу израчунати уколико је позната само запремина (количина) горива. Она се рачуна 
помоћу запреминске масе која је позната. У табели 1 се налазе неке од најпознатијих горива, које се 
могу наћи у аутомобилу. 

Табела 1. - Масе једног литра горивих материја

Редни број Горива материја Запреминска маса 
[kg/l]

1. Оловни бензин 0,741
2. Безоловни бензин 0,739
3. Дизел 0,832
4. ТНГ 0,588

 , кинетичка енергија горива тела Т1

 , кинетичка енергија горива тела Т2
Ознаке mg1 и mg2 представљају масе горива у оквиру истих целина. Дакле, приликом 

прорачуна се за сваку целину, односно, сваки резервоар или одељак у резервоару, прорачунава 
посебна кинетичка енергија. Даље се врши конверзија кинетичке у топлотну енергију користећи 
константу kt.

, константа конверзије кинетичке енергије

      , повећање топлоте гориве материје тела Т1

      , повећање топлоте гориве материје тела Т2
Како је горива материја до момента судара била на температури окружења t, на добијена 

повећања температуре услед претварања кинетичке у топлотну енергију, треба додати још и 
температуру окружења t.

 , температура гориве материје тела Т1 након судара

  , температура гориве материје тела Т2 након судара
Сада су прорачунате вредности температура за по једну гориву материју из оба возила која 

су учествовала у судару. Добијене вредности се даље упоређују са температурама самопаљења 
датих горивих материја. Уколико добијене вредности премашују температуре самопаљења, у датом 
случају сигурно долази до експлозије. 

Примери судара возила у различитим сценаријима
Пример 1
Нека се ради о судару два аутомобила који се крећу један другом у сусрет. Први аутомобил 

је марке Опел Астра, има тежину од 1540 kg, носи два путника укупне тежине 180 kg, има 17 литара 
безоловног бензина и 44 литре ТНГ-а и креће са лева на десно, брзином од 140 km/h. Други аутомобил 
је марке Фиат Пунто, има тежину 1040 kg, носи два путника укупне тежине 160 kg, има 37 литара 
оловног бензина и креће са десна на лево, брзином од 120 km/h. Судар се дешава дању, лети, око 
поднева, са температуром окружења која на путу износи око 42°C. У моменту удара, 60% кинетичке 
енергије возила се искористило за деформације. Потребно је одредити температуре горива након 
судара за:

• безоловни бензин у Опел Астри;
• ТНГ у Опел Астри;
• оловни бензин у Фиат Пунто-у.
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У наведеном примеру, температуре горива не достижу температуре самопаљења, па нема 
опасности од експлозије. 

Пример 2 – сценарио о којем сведочи репортажа
Возач камиона марке „Freeightliner“је у току вожње изгубио контролу над возилом. Камион се 

„сломио“, тј. вучни део је променио правац кретања за око 90° под дејством силе инерције цистерне 
коју је вукао.Када се нашао под тим углом, конструкција цистерне је ударила о конструкцију вучног 
дела. Брзина вучног дела је непосредно пре удара износила око 10 km/h, будући да јој је промењен 
угао правца у односу на правац кретања цистерне, док је цистерна ударила о камион брзином нешто 
мањом од путне, а претпоставља се да је брзина износила око 90 km/h. Вучни део камиона имао је 
тежину од 15.000 kg, односно, са возачем, додатном опремом и горивом (у количини од 300 литара 
дизел горива) тежину од 15.422 kg. Тежина цистерне износи 7.000 kg, а са 10.000 литара оловног 
бензина за 7.410 kg више, дакле 14.410 kg. Како је већина терета вучног са леве стране осе кретања 
цистерне, свега 60% масе вучног дела је учествовало у несрећи, дакле cca 10.178,52 kg. Цистерна 
је учествовала са 100% своје целокупне масе, са горивом. Како је задњи крај вучног дела у који је, 
већим делом, ударила цистерна, судар се сматра еластичним. Несрећа се десила дању, лети, око 17:00 
часова, са температуром окружења која на путу износи око 29° C. У моменту удара се 5% кинетичке 
енергије возило искористило за механичке деформације. Потребно је одредити температуре горива 
након судара за:

• дизел у вучном делу камиона; 
• оловни бензин у цистерни.
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Види се да је гориво у цистерни достигло температуру од 6720 С што премашује тачку 
запаљивости горива и уследила би експлозија. У овом примеру је приказан разлог те експлозије у 
стварном догађају. На сву срећу, камион је био сам на путу, у близини није било никога у моменту 
експлозије, тако да нема повређених недужних лица. Такође, возач је испао из кабине и при паду 
задобио лакше телесне повреде, тако да ни он није повређен термалним опекотинама. Шта би се 
десило да је иза камиона ишао аутобус пун путника? На срећу, одговор на то питање није дат у овој 
несрећи.

Слика 2. - Експлозија цистерна услед судара 

На Слици 2 је приказан судар који се догодио јула 2008. године у САД, из којег су параметри 
узети и обрађени у примеру 2. Доказано је да је дошло до кинетичке експлозије горива које је носила 
цистерна. Оно што пример 2 не показује, а важно је и могло се и претпоставити, приликом експлозије 
цистерне, део горива је исцурио и мали део горива се просуо, због нагиба терена, претежно на леву 
страну пута где се скупио у улегнут терен и ту је и горео и захватио околно растиње. 

Иако није било повређених, овакве несреће терају човека да се запита и да учини нешто по 
питању безбедности. Да је саобраћај био гушћи на месту и у времену несреће, засигурно би било 
тежих последица по питању жртава и много повређених. 

Слика 3. - Остаци камиона након експлозије и гашења
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ЗАКЉУЧАК
Брзина којом је потребно да се креће возило са полупразним резервоаром за погонско гориво 

да би експлодирало приликом судара са потпуно непомичном препреком: 
• Мотоцикл: 985 km/h 
• Аутомобил: 495 km/h 
• Авион: 40 km/h 

Брзина којом је потребно да се креће теретно возило са полупразним резервоаром горива 
које превози да би експлодирало приликом судара са потпуно непомичном препреком:

• Цистерна са ТНГ-ом: 95 km/h 
• Цистерна са бензином: 90 km/h 
• Цистерна са дизелом: 80 km/h 
• Брод: 35 km/h 
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Key words: safety of bathers, the risk to bathers’ health, preventive measures to protect swimmers.

ABSTRACT
Worldwide, the popularity of recreational activities that are related to the accommodation or contact with 

water is growing. Alongside there is a growing risk to health of bathers or recreational swimmers who use public 
swimming pools.

Safety of swimmers in public pools is one of the most serious aspects of the activities of all organizations and 
insti-tutions engaged in providing services for using them. Therefore, there must be given adequate attention to issues 
of security and preventive measures for swimmers in public swimming pools.

Water in public swimming pools must not be harmful to the health of bathers. Rеgardless of minor variations 
which should be kept to a minimum, the quality of water must be regulated according to the values prescribed by the 
applica-ble national law.

This paper presents the risks and measures to protect bathers from risks and harmfulness they are exposed to 
using public pools, and for greater safety of swimmers, i.e. to rеduce the risks to a minimum.

SAFETY IN THE SWIMMING POOLS

Kључне речи: безбедност купача, ризик по здравље купача, превентивне мере за заштиту купача.

РЕЗИМЕ
Широм света расте популарност рекреативних активности које су везане за боравак или контакт са 

водом. Упоредо са тим расте и ризик по здравље купача или рекреативаца који користе јавне базене.
Безбедност купача на јавним базенима је један од најозбиљнијих аспеката активности свих 

организација и установа које се баве пружењем услуга за коришћење истих. Стога се питањима безбедности и 
превентивним мерама, купачима на јавним купалиштима мора посветити одговарајућа пажња.

Вода у јавним базенима по својим карактеристикама не сме бити штетна по здравље купача. Без 
обзира на мања одступања, која је потребно свести на минимум, квалитет воде се мора кретати у оквирима 
прописане вредности по важећем националном закону.

У раду су дати ризици и мере за заштиту од опасности и штетности којима су изложени корисници 
базена, а у циљу веће безбедности купача тј.. да се ризик при купању у јавним базенима сведе на минимум.

* Контакт електронска адреса: milomir55@yahoo.com            

1ЈП СПЦ „Војводина“ Нови Сад, 
2Висока техничка школа strukovnih studija u Новom Садu

Карановић Миломир 1 *, Петровић Гегић Анита 2

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ КУПАЊУ НА БАЗЕНИМА

УВОД
У циљу повећане безбедности, односно смањења опасности од повреда купача на базенима, 

потребно је предходно препознати ризике на базенима као и  начи њиховог кретања.
Потребно је напоменути да је купач куповином карте постао и осигурано лице, ова процена 

ризика је значајна и са аспекта предузећа „Базени“ које пружа ове услуге и одговорно је за безбедност 
посетилаца.

Поред осталих, чиниоц који утиче на безбедност купача на јавним базенима и спа центрима, 
са сигурношћу можемо рећи да је вода најважнији чинилац тј.  њена здраствена исправност.  Обрада 
(физичко - хемијска) базенске воде, у најширем смислу обухвата следеће фазе: припрему воде, 
одржавање воде у базену, пречишћавање воде из базена (филтрирање), те грејање и дезинфекцију 
воде.

За базене се претежно  користи вода из водовода (са предходно извршеном предприпремом) 
и као таква се доводи у компензациони суд (где се мешају свежа и коришћена вода), одакле се шаље 
на обраду (физичко – хемијску) и даље у базене.

Осим водоводне воде која се користи за базене, користе се и следеће воде: термалмне, 
термално-минералне, изворске, бунарске и речне.

Поменуте воде за базене се такође  могу довести у компензациони суд и даље на филтрирање 
без претходне предприпреме уколико је потврђена физичко-хемијска и микробиолошка исправност 
воде у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће „Сл. лист СРЈ„ бр.42/98 и 44/99. 
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Уколико се анализом (мониторингом) утврди њена неисправност, неопходно је претходно извршити 
предприпрему исте како би је довели у исправно стање у складу са поменутим Правилником а затим 
довели у компензациони суд.

У циљу повећања безбедности, односно смањења опасности за нарушавање здравља 
купача, вода из базена се непрекидно филтрира ради  уклањања чврстих честица (суспендованих 
честица) у базену. Такво чишћење није довољно за исправност воде. Бактерије, вируси, цисте и 
органска загађења непрекидно се уносе у базенску воду из ваздуха и од стране самих купача. Ти 
микроорганизми су микроскопске грађе и растворени су у води. Будући да су врло опасни за купаче,  
исти се уклањеају при дезинфекцији базенске воде

Непходно је напоменути да су неке групе корисника базена  подложне ризику више од 
осталих, као на пример:

• Деца, која се дуже задржавају у плићим базенима малих капацитета, чешће гутају воду, 
вода им чешће улази у очи, уши или нос.

• Особе са сниженим имунитетом, са оштећењима коже или слузокоже, реконвалесценти, 
хендикепиране или слабије покретне особе.
Купачи на базенима изложени су са више врста ризика које можемо поделити на физичке 

опасности ( повређивања и дављења), хемијске  и  микробиолошке.
Због великог разблажења и мале вероватноће да ће купачи у релативно кратком временском 

периоду изложености доћи у контакт са високим концентрацијама хемикалија, потенцијални ризик 
који носи присуство хемијских материја у води је знатно мањи него што је ризик пореклом од 
микроорганизама. 

У циљу повећања безбедности, односно смањења  ризика  по здравље купача, неопходнa је 
примена мера као и исправно вођење технолошког процеса при обради базенске воде.

ЗОНЕ РИЗИКА НА БАЗЕНИМА
Ниво безбедности купача на комплексима базена је различит и он зависи од зоне у којој се 

купач тог тренутка налази. Неопходно је напоменути да базени који немају све пратеће објекте, а 
који су прописани важећим стандардима за рад истих, несумњиво је да се тиме умањује безбедност 
купача.

Без обзира на капацитет комплекса јавних базена, исти се могу поделити у четири зоне а то 
су:

• I зона која обухвата гардеробу са кабинама за пресвлачење и туш кабине
• II зона која обухвата дезобаријере са плочастим површинама око базена
• III зона која обухвата зелене површине (односи се на базене који имају зелене површине, а 

положај истих је иза плочастих површна и дезобаријера)
• IV зона  која обухвата базене (шкољке базена)

I зона - гардероба са кабинама за пресвлачење и туш кабине
Купачи након куповине улазнице, улазе у објекат где се налазе кабине за пресвлачење. Након 

пресвлачења у прописану опрему за купање, купачи се у складу са кућним редом туширају и крећу 
према дезобаријери. Уовој зони комплекса базена ризик од повреде купача је занемарљив и као такав 
као да не постоји, те са сигурношћу можемо рећи да у раду базена у поменутој зони готово да није 
било повреда купача. Овоу зону задужене службе на базенима успешно одржавају и као таква је 
безбедна за купаче, што потврђују евиденције на базенима.

II зона - дезобаријере са плочастим површинама око базена
Пролазком кроз дезобаријеру (у којој је вода са дезинфекционим  средством Т-грануле 

натријум дихлоризоцијанурат дихитрат или натријумхипохлорит NaOCl жалова вода), купачи улазе 
на плочасти део базена у прописаној опреми за купање, а затим и сами базен за купање. За кретање 
купача у овој зони постоји ризик од повреда, уколико се исти не придржавају прописаног кућног 
реда на базену.

III зона  - зелене површине
Неопходно је да површине плочастих делова уз базене буду физички одвојене од зелених 

површина на базенима, тако да купачи до зелене површине  могу доћи само кроз дезобаријеру  као 
и обратно до плочасте површине тј. базена, у прописаној опреми за купање( односи се на комплексе 
базена који у свом саставу имају зелене површине). Проласком  купача кроз дезобаријере пре него 
што уђе у базен, веома је значајно за здраље купача (ради уништавања бактерија -микроорганизама 
на ногама).

Ради веће безбедности купач на отвореним базенима а у цљу очувања животне средине 
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и унапређењу исте неопходно је редовно одржавање зелених површина (са третманом заштите - 
ETIOL и прихраном- WUXAL), кошење, орезивање живе ограде, замена уништених делова зеленила 
и редовно одржавање хигијене.

У сезони рада отворених базена, на зеленим површинам овлашћене фирме у прописаним 
терминима врше дезинфекцију, дезинсекцију - ICON (сузбијање крпеља), дератизацију – PH3 
(уништавање кртица) и фумигацију( гасно уништавање инсеката).

Отпад се појављује као комерцијални отпада и у највишој мери га има у сезони рада 
отворених базена на зеленим површинама, и као такав се скупља у котејнере које празни надлежно 
предузеће, а у складу са прописаном процедуром тј. са Законом о управљању отпадом (“Сл.гласник 
РС”бр.36/2009.)

За кретање купача у овој зони постоји ризик микробиолшки, уколико се исти не  придржавају 
прописаног кућног реда на базену.

IV зона - базени
Купачи са прописаном опремом за купање, а у складу са кућним редом, након туширања и 

проллазком кроз дезобаријеру (вода са дезинфекционим  средством), могу да уђу у базен.
После уласка купача у базен, вода је и даље безбедна, јер садржи хлор. Он штити и купаче, 

јер његовим дејством  уз филтрацију вода остаје  микробиолошки исправна.
У рад базена укључене су све потребне службе: спасилачка,  лекарска, редарска и служба 

обезбеђења,  ради безбедности купача.
Највећи чиниоц који утиче на безбедност купача на јавним базенима је исправност базенскх 

вода а у остале чиниоце се убрајају исправност опреме и уређаја као и исправност шкољки базена.
Безбедност купача на јавним базенима, у највећој мери може да буде угрожена од воде, и у 

зависносто од степена деградације тј. здраствене иправност исте, по је зато различит ниво ризика по 
здравње купача. Зато је посвећена посебна пажња вођењу исправног технолошког процеса обраде 
воде.

На хигијенску исправност базенских вода у великој мери могу утицати и сами купачи, 
својим непримереним понашањем на базенима тј. некултуром купања те се у циљу безбеднијег 
и безбрижнијег купања још једном наглашава важност поштовања кућног реда и наведених 
хигијенских мера.

Важни чиниоци који утичу на безбедност купача
Дезинфекција воде
Дезинфекција воде је основни процес обраде воде за уклањање патогених микроорганизама 

(који изазивају болести изнад прописане количине) присутних у води.
Дезинфекциони процеси се остварују:

• директном применом топлоте (термичка дезинфекција),
• зрачењем (ултраљубичасто, Х-зрачење),
• применом ултразвука или применом хемијских агенаса (хемијска дезинфекција).

Вода за пиће као и базене мора да буде бактериолошки и биолошки исправна. Да би уништили 
бактерије и вирусе те да би се спречиле заразе и раст алги, код нас се претежно врши  дезинфекција 
базенске воде гасним хлором. Потребно је додавати cca 6 – 8 gr Cl2/m3 филтриране воде да би 
вода у сваком тренутку садржавала прописану количину хлора. Због испаравања и трошења хлора 
потребно га је константно додавати.  

Хлорисање уз добијање везаног резидуалног хлора
Овај начин хлорисања погодан је за обезбеђивање накнадне дезинфекционе активности. 

Везани резидуални у реакцији са амонијаком у облику хлорамина је мање реактиван од слободног 
хлора и зато може дуже времена остати способан за дезинфекцију.

Неопходно је напоменути да  је за безбедан рад са хлором обавезан уређај за аутоматску 
неутрализацију истог.

Ради безбедности, односно смањења  ризика  по здравље купача, неопходно је да се исправно 
води цео технолошки процес дезинфекције воде.

Дозвољени  капацитет  базена (прописан број купача)
За безбедан рад базена (односи се на обраду базенске воде) где се примењују законски 

нормативи у складу са DIN 19643-1 прописан је број купача за инсталисани капацитет. Број купача 
(N) који се прописује (применом DIN 19643-1)  зависно од типа базена, врши се прорачуном (према 
формули), у зависности од дубине базена и прописане потребне површине воде по једном купачу, 
приказаном  у табели бр.1
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Табела 1. Дубина воде, водена површина по купачу, потребан проток воде за базен DIN 19643-1

Тип базена Дубина воде 
( m)

Водена површина по 
купачу (m2)

Номиналан број 
купачa N (1/h)

Потребан проток 
воде Q ( m3/h)

Базен за 
скакање ≥ 3,40 4,5 0,222  . А

m2   .  h
0,222   .  A
m2 .  h      k

Базен за 
пливаче > 1,35 4,5 0,222  . A

m2   .  h
0,222   .  A
m2 .  h      k

Базен за 
непливаче 0,6 – 1,35 2,7 0,37  .  A

m2  .  h
0,37   .    A

m2 .  h        k
А – водена површина базена, k – корекциони фактор

По прорачуну (тј. применом прописане формуле :  0,222  . A -  DIN 19643-1) број купача за
m2 . h
олимпијски базен (50x21m) износи N = 233/h, а сваки наредни већи број купача (прекобројни 

број купача) од прописаног носи ризик за безбеност истих.
У дане великих посета (као и код прекобројн број) купача, за поледицу имамо повећан ризик 

по безбеднос истих, па је из тих разлога потребно се придржавати прописаног броја купача.
1. ► Средства (хемикалије) које се користе у обради базенске воде

Правилним руковањем и прописаном употребом, средства (хемикалија) која се користе у 
обради базенске воде, је важан чинлац за безбедност како радника на базенима тако и самих купача, 
а одоси се на опасне  материје.

Један део средстава који се користи у обради базенске воде не спада у опасне материје 
(отровне), а то су:

• Натријум карбонат (калцинирана сода) Na2CO3
• Алуминијум сулфат Al2( SO4)3
• Nатријум хлорид NaCl  ( so )

Други део средстава које се користе спадају у опасне отровне материје, а то су:
• Xлор (Cl2) који према својој средњој смртној дози за лабораторијске животиње спада у 

другу групу отрова,
• Xлороводонична киселина (HCl  преко 25 %, користи се 33 %) који према својој средњој 

смртној дози за лабораторијске животиње спада у другу групу отрова,
• Бакар сулфат (CuSO4) који према својој средњој смртној дози за лабораторијске животиње 

спада у трећу групу отрова,
• Натријум-хипохлорит (NaOCl) који према својој средњој смртној дози за лабораторијске 

животиње спада у трећу гупу отрова.
У раду са поменутим опасним материјама (које су по пропису ускладиштена и обележена), 

учествују обучени радници користећи Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 
при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду „Сл. Гласник РС„ бр.92/08, а у складу 
са Законом о производњи и промету отровних материја („Сл.лист СРЈ“,  бр.15/95 ,28/96 и 37/02). 
Одлуци о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници који врше производњу, 
промет (коришћење и употреба) и контролу отрова („Сл.лист СРЈ“ , бр.30/96).

2. Kонтролa квалитета базенске воде - здравствена исправност
За безбедан рад базена и здравствене исправности воде, у нашој земљи примењују следећа 

законска и подзаконска акта:
• Закон о заштити становништва од заразних болести, „Сл. гласник РС“, бр. 125/04;
• Закон о заштити животне средине, „Сл. гласник РС“, бр. 135/04;
• Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе,    Сл. 

лист СФРЈ бр. 53/91, 24/94, 28/96 и 37/02 (Закон о безбедности хране, „Сл. гласник РС“, бр. 
41/09 – од јуна 2009.); Узорци воде базена за микробиолошку анализу узоркују се у чисте 
стаклене боце запремине 250 мл /500

• Програм здравствене заштите становништва од заразних болести од 2002. до 2010. године,“ 
Сл. гласник РС“, бр. 29/02;

• Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99;
• Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, 

„Сл. лист СФРЈ“, бр. 33/87.
• Закон о управљању отпадом („ Сл.гласник РС“, бр.36/2009)
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Служба хигијене и заштите животне средине обавља мониторинг здравствене безбедности 
базенских вода. Према важећим стручним доктринама узорковање се врши два пута недељно (код 
већих посета и три пута), и то ујутру пре уласка купача, и поподне, у време највеће експлоатације 
базена. Циљ је да се утврди степен деградације квалитета воде и, сходно томе, ниво ризика по 
здравље купача.

Напомињемо да је у Србији је на снази Правилник о хигијенској исправности воде за 
пиће („Сл гласник“ 42/98 и 44/99) који није најбоље решење за базенске воде које имају своје 
специфичности. С тим у вези требало би извршити корекције и доћи до новог правилника према 
европским стандардима. Честа је појава да, због непостојања Правилника о хигијенској исправности 
базенске воде и непоштовања стандарда DIN 19643-1 за инсталисани капацитет у обради базенске 
воде, број купача буде изнад прописаног чиме је отежано управљање истим.

3. Спасиоци брину о посетиоцима базена
На базенима ангажовани су обучени  спасиоци који нон-стоп брину о  безбедности купача и 

по потреби предузимају потребне превентивне мере како неби дошло до угрожања
 безбедности истих.
Спасавање из воде представља врло ризичну, комплексну и опасну активност . Посебно су 

ово драматичне ситуације за унесрећеног, али и за самог спасиоца. Стога морају бити добро и стручно 
обучени, да поседују добру физичку кондицију, како би могли да се упуштају у акцију спашавања 
купача из воде. Рад спасиоца неопходно је да буде у складу са Међународном федерацијом спасавања 
на води (ILS) - организацијом која окупља спасилачке службе из целог света.

МЕХАНИЧКЕ ПОВРЕДЕ КУПАЧА
У току рада базена могућа су оштећења на плочицама на базенима и дезобаријерама (зона 

II и IV), поменута оштећења плочица више се дешавају на отвореним базенима него на затвореним. 
Такође могућа су оштећења плочастих површина уз базене.

Оштећењем плочица на базенима и плочастих површуина уз базене, стварају се оштре ивице 
на истим и за последицу имамо повреде тј. посекотине на кожи купача.

Потребно је напоменути да су могућа клизања или спотицања купача на мокрим плочицама 
(поготову на плочицама које нису против клизне), а за последицу имамо повреде кпача (уганућа или 
мање ломове ). Такође непримереним понашањем купача  код већих посета (прекобројних), поготову 
код скакања у базен, могуће су поменуте повреде (уганућа или мањи ломови).

Мере за одклањање механичких повреда купача на базенима
До поправке оштећених плочица и плочастих површина на базенима, непоходно је постављање 

знакова забране и упозорења. Редовним прегледом и благовременом поравком оштећених плочица  и 
плочастих површна уз базене, спречићемо да дође до повреде купача.

Поштовањем кућног реда од стране купача из редовно одржавање поменутих површина, са 
бројем купача који није већи од инсталисаног капацитета, остварен је услов да су купачи безбедни 
а ризик од пореда занемарњив.

БИОЛОШКЕ ШТЕТНОСТИ ЗА КУПАЧЕ
У данима великих посета купача (прекобројних) и непримереног понашања тј. непоштовања 

кућног реда  на базеним, могуће је да се развију неке врсте инфекција на базенима (зона III и IV).
Микробиолошки ризици могу изазвати неке од следећих симптома или болести:

• Цревне инфекције,(стомачни вирус), са појавом мучнине, повраћања, пролива, уз могућу  
појаву компликација у виду серозног менингитиса - настају гутањем воде      заражене  
бактеријама или вирусима (патогени), 

• Инфекције коже и  слузокоже,а нарочито очију,
• Инфекције дисајних органа, које могу настати удисањем воденог аеросола,
• Инфекције уха, које настају због задржавања нечисте воде у спољашњем слушном каналу
• Инфекције мокраћно-полних органа.

Ризик од заразе је утолико већи уколико је водена запремина објекта за купање мања, слабије 
проточна због лакшег засићења нечистоћама и микроорганизмима из околне средине или од самих 
купача. Сходно наведеном, можемо издвојити неколико неповољних фактора, који повећавају ризик 
за настанак инфекција:

• Дуготрајан боравак у води, поготово седење у плиткој води са много купача,
• Роњење, нарочито отворених очију,
• Гутање воде,



175

• Купање деце испод три године, као и посебно осетљивих особа,
• Велики број купача,
• Нехигијенско понашање купача,
• Висока температура воде.

Познато нам је да повећањем темературе воде повећавамо и степен нечистоће у води, 
разлог за то су убрзани процеси разградње органских материја. Топлота и влага погодују развоју 
микроорганизама, бактерија, вирусаи гљивица. а самим тим је и повећан ризик по здравље купача.

 Мере за одклањање биолошких штетности за купаче на базенима
Дезинфекција  воде  је  основни  процес  обраде  воде  за уклањање  патогених микроорганизама 

(који изазивају болести изнад прописане количине)  присутних у води, које највише  уносе у базенску 
воду  сами купачи.

Вода за пиће као и за базене мора да буде бактериолошки и биолошки исправна. То значи 
да природна вода не сме да садржи више од 10 колиформних бактерија (фекалног прекла) у 100 
ml воде, а пречишћена не сме да садржи: Есhеrichia coli, фекалне колиформе, Poteus, Streptococcus 
faecalis и сулфиторедујуће клостридије. У погледу биолошких особина вода за пиће не сме да садржи 
паразите, алге и друге организме који могу да јој измене изглед, мирис и укус.

Мере које се предузимају за безбедно купање у базенима су следеће:
• Редовно прописано хигијенско и техничко одржавање објеката уз континуирану контролу 

хигијенске исправности воде за купање у току сезоне, као и надзор над применом хигијенских 
мера код купача, што обезбеђују власници објеката,

• У данима  веиких посета купача ( и прекобројних)  неопходно је увести додатну   филтрацију 
и дезинфекцију воде ( и додавање свеже воде), уз задржавање прописане количине 
резидуалног хлора (слободни)0,5mg/l и pH вредност 6,8-8,5 - кој се регулише аутоматским 
дозирањем натријум карбонат (калцинирана сода) Na ClO3 и хлорводоничном киселином 
HCl ;

• Придржавати се кућног реда, ношење капе и папуча око базена,
• Прање руку након тоалета, обавезно туширање пре уласка и после изласка из базена, 

коришћење плитке каде са дезинфекционим средством за стопала,
• Подсећати децу да користе тоалет,
• Посебно осетљиве особе не би требало да користе јавне базене за купање,
• Не гутати воду, не ронити, а нарочито не отворених очију,
• Не улазити у воду са контактним сочивима,
• Не задржавати се предуго у води,
• Не уринирати у води,
• У поменутим  данима великх посета купача (и прекобројним)  неопходно је додатно појачати 

контролу пролазка кроз дезобаријере, као и чешћу промену воде са дезинфекционим 
средством у исту, такође је неопходно чешће и прање платоа базена, преливних решетки 
као усисавање дна базена од грубо диспергованих материјала,

• Одељење хигијене у дане повећане посете, за које је прописан распоред, врши се појачано 
тј. додатно чишћење мокрих чворова, туш кабина, плато базена и зелених површина 
(уклања органске и неорганске материје).

• Купачи се поред редовне информисаности, на огласним таблама и истакнутог кућног реда, 
у дане појачаних посета, додатно се путем разгласа поред општих информација о квалитету 
воде (измерени параметри) купачи упозоравају на поштовање кућног реда (прописане личне 
хигијене и простора), ради здраствене сигурности, као и заштите животне средине.
Неопходно је напоменути да се резултати поменутих микробиолошких анализа воде добијају 

од Институт за јавно здравље. После три до пет дана што је неповољно за примену мера код  промене 
квалитета воде у току дана. Зато је код великих посета (и прекобројних) неопходна правовремена 
примена наведених мера као и додатних (претежно искуствене) у оваквим случајевима, како би вода 
била здраствено исправна, за прописане параметре приказане у табели бр.2

Табела 2. Микробиолошки показатељи здравствене исправности воде базена

Микробиолошки показатељи Прописане вредности
Укупан број колиформних микроорганизама 0
Kолиформни микроорганизми фекалног порекла 0
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Патогени микроорганизми (Salmonella spp., Shigella 
spp.) Негативан
Укупан број аеробних мезофилних микроорганизама 10
Стрептококе фекалног порекла Негативан
Протеус врсте Негативан
Сулфиторедукујуће клостридије Негативан
Псеудомонас аеругиноса Негативан
Протеус врсте Негативан
Kвасци и плесни Негативан

* У одсуству законске основе за оцену се користе прописане вредности Правилника 
о хигијенској исправности воде за пиће, Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99

У дане када вода има одређена одступања, а и у поменуте дане великих посета као и у дане 
са прекобројним бројем купача, неопходна је примена додатних мера како у припреми базенског 
простора тако и у обради базенске воде, у циљу безбедности купача и смњења ризик од штетности 
по здравеље истих.

У поменутим  данима неопходна је примена наведених мера како би се ризик одржао на 
нивоу низак али постоји.

ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ ЗА КУПАЧЕ
При обради базенских вода поред средства која користимо, за  дезинфекцију воде  код нас 

се претежно користи хлор (Cl2), а у мањој мери натријум-хипохлорит (NaOCl) , док су у свету 
примељиве озонизација и УВ дезинфекција са хемијским третманом ( комбиована ).

Задњих година све више су присутне поменуте напредније технолгије које су уједно и 
ефикасније, те немају штетно деловање као што има хлор  (зона IV).

Хлорисање базенске воде доводи до стварања многобројних споредних продуката тј. 
трихалометана -ТHM (претежно на затвореним базенима). Количина настанка трихалометана 
у базенима зависи од броја купача, укупног органског угљеника(ТОС), pH и температуре воде. 
Везивањем хлора са азотом из органских једињења (зној, урин) настају хлорамини, а са органским 
угљоводоницима и трихалометани који се сматрају канцерогеним елементима. Зато се у свету 
дозвољена количина везаног хлора смањује на 0, 2 mg/l, а за трихалометане је горња граница 0,02 
mg/l.

Трихлометани делују на кожу, рожњачу очију, изазивајући црвенило очију. Оштећују плућни 
епител што поспешује настанак астме. Неопходно је напоменути да количина резидуалног хлора у 
води, која пређе прописану границу од 0, 5 mg/l сматра се штетном.

Мере за одклањање хемијских штетности за купаче на базенима
Током великих посета купача присутно је прекомерно уринирање у базену што за последицу 

има повећану количину амонијака (креће се од 0,35 -  0,76 mg/l) изнад прописане граничне вредност 
која износи 0,1 mg/l. Како би вредност амонијака у води била у границама прописане вредности 
додаје се свежа вода која поред смањења концентрације амонијака стабилизацијe pH вредности и 
смањује температуру воде. Количину воде коју треба додати зависи од вишка амонијака,  у оваквим 
ситацијама врши се и појачана дезинфекција воде.

За смaњење трихалометана на базенима, нису довољне само предходне мере , поготову кад су 
упитању веће количине, потребна је примена нових оксидацијских и филтрациских метода (смњење 
примене јодида и бромида у води), побољшање проветравања затворених базена.

У табели бр.3 пропиасни су парметри за физичко- хемијску исправност базенске воде.
Табела бр. 3: Физичко-хемијски показатељи здравствене исправности воде базена *

Физичко-хемијски показатељи Јед. Мере Прописане вредности
Боја mg Pt/l 5
Мирис - БЕЗ
Мутноћа NTU 1,0
pH вредност - 6,8-8,5
Утрошак калијум-перманганата mg/l 8,0
Остатак испарни mg/l -
Електропроводљивост μS/cm 1000
Амонијак mg/l 0,1
Резидуални хлор mg/l 0,5
Хлориди mg/l 200,0
Нитрити mg/l 0,03
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Нитрати mg/l 50,0
Укупно гвожђе mg/l 0,30
Манган mg/l 0,05

* У одсуству законске основе за оцену се користе прописане вредности Правилника 
о хигијенској исправности воде за пиће, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99

Мере које треба предузимати за одклањање хемијских штетности су мере које важе за 
биолошке шетности и набројане су у поглављу 4.1.

Применом поменутих мера остварује се већа безбедност купача, а тиме је смањен ризик који 
се одржава на нивоу низак али постоји.

ЗАКЉУЧАК
Познато је да квалитет базенских  вода показује одређна одступања која је потребно сводити 

на минимум  већ устаљеним мерама, код прекобројног броја купача (рад базена знатно изнад 
инсталисаног капацитета) примењују се додатне мере на обради воде, које у  добром делу  чине  
искуствене мере у потребном временском периоду.

Применом поменутих мера, континуираним праћењем параметара квалитета воде и околног 
простора, као и ревношћу особља које обслужује исте, купачи се могу осећати безбедније јер је 
ризик мањи тј. ризик је  на ниском нивоу али постоји.

У циљу здраствено исправније базенске воде тј. веће безбедности купача пожељна је примена 
савремених технологија за обраду исте. Данас постоје три генерације филтерских уређаја. Прва 
генерација су класични пешчани филтери, док су друга наплавни филтери( за филтрацију користе 
средство киселгур, које је неутралног карактера и као такво је еколошки безбедно). Најсавременија 
технологија подразумева III генерацију ултрафилтера која функционише на принципу реверсне 
осмозе. Оваквом филтрацијом постиже се уклањање честица величине до 0, 05μm, док наплавни не 
уклањају честице мање од 20μm. Дезинфекција воде код нас се обавља искључиво хлором док су у 
свету примељиве озонизација и УВ дезинфекција са хемијским третманом ( комбинована).

У Србији је на снази Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. гласник 42/98 
и 44/99) који када се примењује за базенске воде није најрационалније решење.  Напомињемо да 
смо  из  разлога  непостојања Правилника о хигијенској исправности базенске воде,  на  прошлом тј.  
шестом међнародном саветовања  на тему Ризик и безбедносни инжењеринг на Копаонику 2011. у 
свом раду Процена ризика за корснике базена са освртом на неопходност доношења Правилника за 
базенске воде са  одређеним елеметима  предложили  израду истог.

Пошто у нашем законодавству не постоји поменути правилник , неопходно је да у што 
краћем року, а на основу поменутог предлога надлежно Министарство изради тј. усвоји поменути 
Правилник.

Правилником  би  се уредила  цела  процедура  од  испитивања  базенске  воде (узорковање, 
испитивање и оглашавање  резултата), до дефинисања  капацитета  рада  базена (DIN19643-1), 
прописивање  потребних  пратећих  служби за рад базена, као и  боље дефинисање  кућног реда на 
базенима  итд.

Доношењем Правилника  за базенске воде и све оно што је наведено за смањење ризика 
купача , купач би био безбеднији и вода би била здраствено исправнија, што је у интересу свих нас.

И поред тога, сматрамо да је неопходно и даље веома опрезно пратити кретања свих 
параметара који утичу на исправност воде и безбедност посетилаца, уз сарадњу свих одговорних 
чинилаца, те предузимати рационалне сврсисходне мере које могу томе допринети.
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УВОД
Природни и техничко технолошки ризици су фактори који одређују квалитет живота у 

регионима једне земље и у целој земљи. Степен техничко технолошког и природног ризика којима 
подлеже заједница и свака индивидуа зависи од три фактора: вероватноће настанка елементарних 
непогода и других несрећа, тежине њихових последица и нивоа заштите индивидуе и заједнице у 
целини, који обезбеђују службе за заштиту и спасавање. Вероватноћа настанка техничко технолошких 
несрећа и тежина њихових последица у великој мери зависи од конкретних карактеристика 
индустријских објеката, објеката за заштиту, од резултата одлука о размештању производних, 
социјалних и стамбених објеката у региону, квалитета градње, поштовања одређених норми и 
правила при изградњи и др. У процесу смањења укупног ризика, специфичности рада у ванредним 
ситуацијама доводе до великог броја проблема практичног карактера, а пре свега проблема у примени 
ефикасног система планирања и оперативног руковођења комплексним мерама за спречавање 

Key words: emergency situation, risk management, risk assessment

ABSTRACT
Republic of Serbia as a modern state, recognized the need to organize the creation of protection and rescue in 

response to the challenges and threats caused by natural disasters and other accidents. Given the increasing number of 
different threats, generated in technological development, the local and global level and climate change increasingly 
evident, it is necessary to make provisions for building a society resistant to the negative effects of natural disasters 
and other disasters. 

Therefore, it is essential to identify the challenges to the security of people, material resources and the 
environment, assess the risks of developing them and get to know whether these pose a threat to values. In order to 
contribute to these goals and creating a basic document for the risk assessment, developed a methodology for assess-
ing the risk from natural disasters and other accidents within the document for assessing vulnerability and developing 
plans for protection and rescue of the Republic of Serbia. 

The methodology is an integral approach to risk assessment to identify and inventory all the factors that 
determine individual risk. Provides a detailed description of risk, risk quantification, precise definition of the possible 
consequences, and the basis for sizing forces and means necessary to protect and rescue.

Kључне речи: ванредна ситуација, управљање ризиком, процена ризика

РЕЗИМЕ
Република Србија, као модерна држава, препознала је потребу организовања и изградње система 

заштите и спасавања као одговора на изазове и претње узроковане елементарним непогодама и другим 
несрећама. Обзиром на све већи број различитих опасности, генерисаних како технолошким развојем друштва, 
на локалном и глобалном нивоу тако и све евидентнијим климатским променама, неопходно је обезбедити све 
услове за изградњу друштва отпорног на негативно деловање елементарних непогода и других несрећа.

Дакле, од суштинског је значаја идентификовати све изазове по безбедност људи, материјалних 
средстава и животне средине, проценити ризике од настанка истих и доћи до сазнања дали представљају 
претњу по наведене вредности. У циљу доприноса наведеним циљевима и стварања темељног документа 
за процену угрожености, развијена је методологија за процену ризика од елементарних непогода и других 
несрећа у саставу документа за процену угрожености и израду планова заштите и спасавања републике Србије. 

Методологија представља приступ интегралној процени ризика са циљем идентификације 
и пописивања свих фактора који одређују поједине опасности. Омогућава детаљан опис опасности, 
квантификацију ризика, прецизно дефинисање могућих последица, и предстaвља основу за димензионисање 
снага и средстава неопходних за заштиту и спасавање.

1Универзитет одбране Војна академија, Београд
 2Сектор за ванредне ситуације МУП РС
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и отклањање последица елементарних непогода и других несрећа. Мере одговора морају да буду 
хитно донете, што субјекат ставља пред искушење и проверу спремности за реаговање.

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Систем заштите и спасавања је део система националне безбедности Републике Србије. 

Tемељи се на Националној стратегији заштите и спасавања и дефинише интегрисани облик 
управљања и организаовања субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних 
и оперативних мера и задатака заштите и спасавања људи, животиња, материјалних, културних 
добара и животне средине од последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа. 
Систем заштите и спасавања чине субјекти и снаге система и то: органи државне управе, аутономне 
покрајине, јединице локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, грађани, 
групе грађана, удружења, професионалне и друге организације. Штабови за ванредне ситуације, 
ватрогасно спасилачке јединице, јединице цивилне заштите, полиција и дуги организациони делови 
Министарства унутрашњих послова, Војска Србије, Црвени крст Србије, Горска служба спасавања 
су субјекти чија је редовна делатност заштита и спасавање, као и привредна друштва и друга правна 
лица и удружења која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање.

Стратегијом заштите и спасавања дефинише се организација и изградња система заштите 
и спасавања, израда правно нормативне регулативе, организација и дефинисање обавеза субјеката 
и снага система, планирање, програмирање и финансирање, информисање јавности и међународна 
сарадња. Поред наведених основних и темељних елемената који се дефинишу изградњом система, 
обезбеђује се успостваљање комуникације, обавештавања и размена информација на свим нивоим 
(националном, регионалном и међународном) организација и приступ свим облицима јачања 
капацитета, приступ фондовима и стварање основе за заједничке одговоре на несреће и катастрове 
националног и међународног нивоа. 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Ванредне ситуације саме по себи претпостављају предузимање ванредних мера, дакле, 

мера које нису карактеристичне за свакодневно пословање и функционисање [2]. Однос броја 
потенцијалних опасности и предузетих мера за њихову превенцију или санирање представља меру 
способности субјекта да заштити штићене вредности на својој територији. Управо, могућност 
реализације потенцијалних опасности и мера ефикасности предузетих мера, претпостављају 
способност субјекта да управља ризиком који одређује величину негативних последица. Управљање 
ризиком мора да буде усклађено са организацијским контекстом субјекта и интегрисано тако да не 
долази до појаве конфликата у домену функционалности, одговора, потребних ресурса и рокова, што 
у супротном ствара контраефекат. 

Суштина управљања ризиком се огледа у успостављању система превенције у предкризном 
периоду и стварању услова за доношење оптималних одлука у кризном и пост кризном периоду. 
Планови превенције и ублажавања би требало да се заснивају на резултатима идентификације 
потенцијалних опасности и претњи и процене ризика. У случају инцидента или акцидента, планови 
израђени на основу процене ризика морају да створе претпоставке за минимизацију негативних 
ефеката, пруже план одговора и постизање брзог опоравка. У процесу управљања ризиком субјекат 
разматра отклањање, елиминацију или ублажавање претњи и потенцијалних опасности кроз 
методолошке и технолошке опције и искуства других организација и субјеката, узимајући притом 
у обзир финансијске, оперативне и пословне потребе, као и гледишта заинтересованих страна[9]. 

Планови превенције и ублажавања би требало да узму у обзир склањање људи и имовине 
обухваћене негативним догађајем, дислокацију, ојачавање и набавку заштитних средстава и опреме, 
безбедност информација, података, докумената и безбедност у информационом простору. 

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Анализа угрожености са општег друштвено-економског аспекта укључује разматрање свих 

значајних елемената друштва, укључујући физичке, друштвене и економске услове (дугорочне и 
краткорочне) и разматрање основних инструмената и традиционалних механизама одбране који 
могу континуирано фукционисати у новонасталим условима[2].

Методолошки приступ процени угрожености предложен за примену у републици Србији 
представља пресек законских решења и искустава из праксе нама блиских земаља из региона, 
као и искустава из најсавременијих предлога у Европи и свету, усклађен са важећим европским 
стандардима. 

Појам и значај процене угрожености
Процена угрожености представља системски приступ сагледавању и анализи фактора који 

утичу на безбедност штићених вредности субјекта. Анализа угрожености обухвата теоријске и 
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емпиријске податке који се тичу утицаја одређене опасности на поједначне структуре на локалном 
нивоу и у окружењу [1]. 

Процена угрожености је полазни документ за израду планова заштите и спасавања различитих 
нивоа и доноси се за подручје општина, градова, округа, покрајина и државе у целини [13]. Процена 
има за циљ да се анализирају сва питања везана за израду планова заштите и спасавања од природних 
и других несрећа и то:

• Ризици, односно узроци који могу довести до несрећа на територији за коју се изграђује 
процена угроженостикао и у окружењу;

• Последице које могу настати услед ванредних ситуација;
• Утврђивање одговарајуће организације заштите и спасавања у циљу спречавања настајања 

несрећа, односно спасавање људи, материјалних и културних добара;
• Процена потреба и могућности у обезбеђењу људских и материјалних потенцијала 

неопходних за остварење процењене организације заштите и спасавања.
Процена угрожености локалне самоуправе и републике израђује се на основу свих 

расположивих података о природним и другим несрећама које су се у претходном периоду дешавале 
или се могу десити на њеној територији, последицама које су настале или могу настати, научним, 
техничким и другим сазнањима и достигнућима и постојећим стручним анализама које су коришћене 
или се могу користити за процену опасности. 

Структруа процене угрожености
У Републици Србији проценом угрожености идентификују се извори могућег угрожавања, 

сагледавају могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и задатака заштите и 
спасавања од елементарних непогода и других несрећа и дефинисање снага неопходних за ефикасну 
заштиту и спасавање штићених вредности заједнице[14]. Процена угрожености садржи:

1. Увод и циљ Процене 
2. Положај и карактеристике територије, 
3. Процену критичне инфраструктуре са становишта угрожености од елементарних непогода 

и других несрећа, 
4. Идентификацију опасности и процену ризика од елементарних непогода и других несрећа,
5. Мере превенције, 
6. Процена потребних снага и средстава за заштиту и спасавања,
7. Закључак
8. Прилози

Оваква структутра омогућава детаљно анализирање постојеће ситуације на територији 
субјекта, извршење процене потребних снага и ресурса за ефективан одговор на елементарне 
непогоде и друге несреће.

Носиоци процене угрожености
Процену угрожености израђују сви нивои управљања, од републике до локалне самоуправе. 

Носилац израде Процене за подручје субјекта је надлежно тело/орган субјекта, посебно формирано, 
у сарадњи са свим осталим телима и субјектима система заштите и спасавања[13].

Остала тела државне управе, научне и стручне установе, као и остали органи локалне 
самоуправе и правна лица који располажу подацима од значаја за израду Процене угрожености 
дужна су да активно учествују у изради исте. Такође су дужна да на захтев надлежног тела/органа 
субјекта доставе све тражене податке. Израда Процене се може поверити и овлашћеним правним 
лицима, у складу са прописима. 

Процену су такође, дужна да израде, и правна лица која својом делатношћу могу угрозити 
живот и здравље људи или животну средину, правна лица чија је делатност везана за снабдевање водом 
и енергентима, као и правна лица која производе, превозе, прерађују, складиште или у технолошком 
процесу користе опасне и штетне материје. У том циљу достављају надлежном органу План заштите 
од удеса и да, у складу са тим документом, предузме мере за спречавање удеса и ограничавање 
утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину. Процену израђују и 
правна лица којима су одређени посебни задаци у спровођењу мера заштите и спасавања[5]. 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 
ДРУГИХ НЕСРЕЋА
Процена ризика (Сл. 1) је свеукупан процес идентификације, анализе и оцене ризика. Захтеви 
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дати у методологији за процену ризика су квантитативни и квалитативни[3].
Процена ризика укључује процес идентификовања унутрашњих и спољашњих претњи 

и рањивости, идентификовања вероватноће догађаја са порастом таквих претњи и рањивости, 
дефинисања кључних функција потребних за континуитет операција, дефинисања контроле на 
месту потребном за смањење изложености и анализу трошкова такве контроле.

При процени ризика потребно је користити достигнућа на пољу стандардизације у области 
процене ризика[9].

Да би била ефикасна и одржива, процена ризика треба да буде интегрисана на свим нивоима 
заштите и спасавања и подржана од стране органа власти. Методологија за процену ризика у заштити 
од елементарних непогода и других несрећа је спецификована искључиво за ову област и потребно 
је обрадити сваку појединачну опасност у складу са датим захтевима и критеријумима[3].

Слика 1. Процес процене ризика
Процена ризика укључује процес идентификовања унутрашњих и спољашњих претњи 

и рањивости, идентификовања вероватноће догађаја са порастом таквих претњи и рањивости, 
дефинисања кључних функција потребних за континуитет операција, дефинисања контроле на 
месту потребном за смањење изложености и анализу трошкова такве контроле.

При процени ризика потребно је користити достигнућа на пољу стандардизације у области 
процене ризика[9].

Да би била ефикасна и одржива, процена ризика треба да буде интегрисана на свим нивоима 
заштите и спасавања и подржана од стране органа власти. Методологија за процену ризика у заштити 
од елементарних непогода и других несрећа је спецификована искључиво за ову област и потребно 
је обрадити сваку појединачну опасност у складу са датим захтевима и критеријумима[3].

Захтеви за процену ризика
Ради потпуне процене ризика на територији - подручју све потенцијалне опасности су 

груписане према критеријуму утицаја на штићене вредности. Процес процене ризика подразумева 
идентификацију и прелиминарну анализу потенцијалних опасности по следећим групама[14]:

ПН-1 Земљотреси; ПН-2 Одрони, клизишта и ерозије; ПН-3 Поплаве; ПН-4 Олујни ветрови; 
ПН-5 Град; ПН-6 Снежне мећаве, наноси и поледице; ПН-7 Суше; ПН-8 Епидемије; ПН-9 Епизоотије;

ТТН-1 Пожари и експлозије; ТТН-2 Техничко-технолошки удеси и терористички напади и 
ТТН-3 Нуклеарни или радијациони акциденти.

Критеријуми су дефинисани од стране националних служби надлежних за поједине појаве.
Прелиминарна анализа потенцијалних опасности
Прелиминарна анализа потенцијалних опасности има за циљ да се установи дали постоји 

одређена опасност на датом подручју, а затим да одреди степен њеног утицаја, са аспекта угрожавања 
штићених вредности, у односу на друге опасности[3,9]. По завршетку прелиминарне анализе врши 
се рангирање потенцијалних опасности према добијеним величинама, од највеће до најмање. На 
основу добијеног ранга потенцијалних опасности, субјекат доноси одлуку о хитности предузимања 
мера за смањење потенцијалне опасности. Одлука о хитном предузимању мера за потенцијалну 
опасност са највећом величином опасности не сме да доведе до запостављања осталих потенцијалних 
опасности са нижим величинама опасности, напротив, субјекат мора и о њима да води рачуна. 
Резултати прелиминарне анализе потенцијалних опасности су улазни резултати анализе ризика.
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Резултати прелиминарне анализе се приказују на одговарајућим картама у одговарајућој размери. 
Субјекат анализира сваку групу ризика према два основна питања [14]:

1. Фактори који одређују настанак потенцијалне опасности и
2. Могућност генерисања других опасности.

Анализа и оцена ризика
Након завршетка прелиминарне анализе потенцијалних опасности, субјекат врши анализу 

појединачних ризика. Анализа ризика резултује детерминисањем нивоа ризика. По дефиницији 
ризик представља могућност да се неки штетан догађај реализује и изазове негативне ефекте по 
штићене вредности[3,9]. 

Вероватноћа (В) представља комбинацију учесталости одређеног штетног догађаја и 
повредивости (рањивости) у односу на потенцијалну опасност.

Степеновање вероватноће врши се на следећи начин:
1-немогуће, 2- невероватно, 3- вероватно, 4- скоро извесно и 5-сигурно.
Вероватноћа се одређује према обрасцу опасност.: 

В= У # Р
Учесталост (У) се односи на понављање одређеног штетног догађаја у временском периоду 

или на изложеност штићене вредности одређеној потенцијалној опасности у одређеној временској 
јединици.

Повредивост (Рањивост) (Р) представља постојеће стање заштите субјекта, односно 
осетљивост субјекта на потенцијалне опасности.

Последице (П) представљају ефекат штетног догађаја по штићене вредности, а манифестују 
се кроз величину губитка (штету) у односу на критичност штићене вредности :

Степеновање последица врши се на следећи начин:
1 - Минималне; 2 - Мале; 3 - Умерене; 4 - Озбиљне и 5 - Катастрофалне.
Последице се одређују према обрасцу: 

П = Ш # К 
Штета (Ш) је мера оштећења штићених вредности.
Степеновање штете врши на следећи начин:
1 - Врло мала; 2 - Мала; 3 - Средња; 4 - Велика и 5 - Врло велика.
Критичност (К) је мера вредности односно важности штићене вредности односно 

осетљивости, на ефекте деловања штетног догађаја на штићене вредности.
Степеновање критичности субјекат врши на следећи начин:
1 - Врло велика; 2 - Велика; 3 - Средња; 4 - Мала и 5 - Минимална.
Ниво ризика је производ степена вероватноће и степена последица (Сл 2).
Ниво ризика одређује се према следећем обрасцу: 

НР = В x П 
Ниво ризика одређен према овој методологији може бити у границама од минимално 1 до 

максимално 25.

Слика 2. Матрица за одређивање нивоа ризика

Третман ризика
Третманом неприхватљивих ризика односно предузимањем разноврсних планских мера, 

редукује се ниво ризика на прихватљив ниво. Израђује се план за третман ризика, који начелно 
садржи: ризик, активност, носиоца активности, време реализације, сарадници у реализацији 
активности, време и начин извештавања[10,9].

Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица идентификоване потенцијалне 

ПОСЛЕДИЦЕ минималне мале умерене озбиљне катастрофалне
ВЕРОВАТНОЋА 1 2 3 4 5

немогуће 1 1 2 3 4 5
невероватно 2 2 4 6 8 10
вероватно 3 3 6 9 12 15
скоро извесно 4 4 8 12 16 20
сигурно 5 5 10 15 20 25
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опасности или комбинација опасности предузима се једна или комбинацијија следећих мера:
1. Избегавање ризика – субјекат врши се замену започетих активности алтернативним, без 

нарушавања пројектованих циљева.
2. Смањивање ризика изменом процедуре – стратегија се односи на ревидирање начина-

процедура за реализацију критичних активности без нарушавања пројектованих циљева.
3. Смањивање вероватноће дешавања – је усмерено ка примени мера које ће смањити учесталост 

дешавања или временску изложеност штићене вредности потенцијалним опасностима као 
и увођење нове или повећање постојеће заштите критичних елемената.

4. Смањивање последица потенцијалних опасности - подразумева предузимање мера заштите 
штићених вредности од могућих оштећења на основу познавања карактеристика штићених 
вредности и елемената система управљања, као и смањења осетљивости на потенцијалне 
опасности. 

5. Задржавање или прихватање ризика - задржавају се све активности које не представљају 
тренутну потенцијалну опасност са неприхватљивим нивоом ризика. Такве потенцијалне 
опасности морају да буду под контролом и морају се предузимати адекватне мере да ниво 
ризика не постане неприхватљив. 
Израда мапе и регистра ризика
Мапе су значајни инструменти помоћу којих се приказују информације о потенцијалним 

опасностима, повредивости и ризицима у области елементарних непогода и других несрећа и самим 
тим подржавање процеса процене ризика и свеукупне стратегије контроле ризика. Оне помажу да 
се одреде приоритети за стратегије редукције ризика. Мапе имају важну улогу у томе да обезбеде да 
сви актери у оквиру процене ризика имају исте информације о потенцијалним опасностима као и у 
презентовању резултата процене ризика заинтересованим странама[7,8]. Кроз мапе ризика приказује 
се простор и просторни распоред штићених вредности, извори ризика, зоне распростирања, објекти 
за заштиту и спасавање, објекте који могу да изазову ризик и мулти ризик, положај суседних држава 
са критичном инфраструктуром, распоред снага за заштиту и спасавање, итд. На мапама ризика 
(картама) могу се приказати појединачне потенцијалне опасности ради детаљнијег приказивања 
ризика или група потенцијалних опасности или свих потенцијалних опасности на једном подручју[4].

Регистар ризика од елементарних непогода и других несрећа, израђује се у процесу процене 
ризика. Све податке добијене и прикупљене или податке до којих се дошло у току процене неопходно 
је евидентирати. Евиденција резултата процене треба да се води у штампаном и електронском облику 
ради лакшег проналажења података и стварања базе података.

Мултиризик
Претња може да резултује негатвивним последицама самостално или са другим претњама. 

Ефекти које претње могу да генеришу могу да буду:синергетски, кумулативни и домино ефекти. 
У процесу процене ризика, узима се у обзир могућност да поједине претње не утичу самостално 
на штићене вредности. Ако се у процесу процене ризика уочи да било који појединачни ризик 
има већу вероватноћу дешавања или могуће последице по штићене вредности и да може доћи 
до мултипликације штетних догађаја, односно повећања коначних последица због комбинације 
потенцијалних опасности, приступа се приоритетном третирању таквог ризика, ангажујући све 
потребне ресурсе[7,8].

Мулти – ризик представља комбинацију две или више потенцијалних опасности генерисаних 
од појединачне потенцијалне опасности или настале независно у исто време, узимајући у обзир 
интеракције свих потенцијалних опасности у свим ситуацијама зато што се дешавају у исто време 
или се прате узастопно, зато што зависе један од друге или зато што их узрокује исти догађај 
или догађај покретач/окидач или зато што представљају претњу истим елементима под ризиком 
(повредивим/изложеним елементима) без хронолошке коинциденције. 

Израда сценарија
У идеалним околностима, идентификација ризика би требало да узима у обзир све могуће 

потенцијалне опасности, вероватноћу њихових појављивања и њихове могуће утицаје на све 
штићене вредности и субјекат који врши процену мора да омогући сагледавање комбинација свих 
ризика. Потенцијалне опасности се могу јавити са различитим интензитетима, а и квантни утицај 
може бити нестабилан, тј. не довољно јасно повезан са интензитетом потенцијалних опасности, већ 
само повезан одређеном вероватноћом[7,8].

Реално постоје ситуације где једна потенцијална опасност покреће друге потенцијалне 
опасности. Треба имати у виду да су домети могућих потенцијалних опасности које треба узети у 
обзир, као и њихови утицаји, и пропратни ефекти и утицаји потпуно неограничени.

Сценарији ризика представљају веродостојни опис развоја догађаја који се могу очекивати 
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у будућности. Формирање сценарија се углавном заснива на искуствима из прошлости, али треба 
узети у обзир и догађаје и утицаје који се до тог тренутка још нису десили. Сценарији би требало 
да се заснивају на кохерентном и интерно конзистентном скупу претпоставки о кључним везама 
и покретачким елементима потенцијалних опасности [7,10]. Као и свако друго упрошћавање 
реалности, дефиниција сценарија захтева субјективне претпоставке. Зато је од великог значаја да 
све информације које воде ка дефинисању сценарија буду експлицитне како би се могле разматрати 
и ажурирати.

ЗАКЉУЧАК
Систем заштите и спасавања републике Србије треба да обезбеди висок ниво способности на 

нивоу државе као и локалних самоуправа и привредних друштава за заштиту и спасавање у ванредним 
ситуацијама. Потребно је обезбедити оптималне и неопходне људске ресурсе, материјална средства 
и опрему, капацитете за збрињавање становништа и материјалних добара у животној средини. 
Дакле, основни проблем је идентификовати претње које могу да изазову негативне последице. Свака 
опасност поседује одређене карактеритике и правилности по којима се реализује. Управо такве 
карактеритике нам омогућавају да остваримо утицај на догађаје или активности које представљају 
узрок претње. Суштински алат који омогућава субјекту идентификацију и анализу свих претњи, 
са аспекта појединачног деловања и мултиризика јесте процена ризика. У склопу ширег процеса, 
управљања ризиком, процена ризика обезбеђује темељне информације и критеријуме за анализу 
опасности на основу које се стварају претпоставке за одређивање нивоа угрожености субјекта. 
Ризиком, дефинисаним за појединачну опасност, портфолио опасности или међузависне опасности, 
мора да се управља у свим фазама развоја ванредне ситуације. Сваки покушај процењивања 
угрожености било ког субјекта у систему заштите и спасавања без примене интегралне процене 
ризика, не може да резултује квалитетним подацима. Од врхунског је значаја, процену угрожености 
засновати на валидним подацима, зато што одлука која следи из процене, мора да дефинише врсту 
и количину материјалних стредства и опреме као и људске капацитете за успешно извршавање 
задатака заштите и спасавања.
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ABSTRACT
The Regulation on the safety and health at work at temporary or mobile building sites (”Official Gazette of 

RS“, no. 14/09) regulates this area and the minimum requirements of prevention in safety and health of employees on 
the building site that are to be followed in designing and also in performance, building construction, as well as in later 
works on the structures. The Regulation establishes a new concept of enforcement of safety and health of employees 
on the building site in the process of construction. New obligations and responsibilities are prescribed primarily to 
the investor (purchaser of works). Investors just like employers (and planners in designing procedures) when making 
decisions about building must respect the fundamental principles of prevention determined by the framework Direc-
tive no. 89/391EES.

* Контакт електронска адреса: simok.bzr@open.telekom.rs            

Key words: temporary and mobile building sites, design, construction, fundamental principles

APPLICATION OF RISK PREVENTION PRINCIPLES 
IN DESIGN ND BUILDING PROCEDURES IN

 CONSTRUCTION INDUSTRY

Kључне речи: привремена и покретна градилишта, пројектовање, изградња, превентивна начела

РЕЗИМЕ
Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (,,Службени 

гласник РС”, бр. 14/09) уређује то подручје и прописује минималне захтеве превенције безбедности и здравља 
запослених на градилишту које је потребно поштовати у планирању и такође у извођењу, изградњи објеката, 
као и код каснијих радова на објектима. Уредба успоставља нови концепт спровођења безбедности и здравља 
запослених на градилишту у процесу изградње објеката. Нове обавезе и одговорности прописани су, пре свега, 
инвеститору (наручиоцу радова). Исто као послодавци тако и инвеститори (односно пројектанти у поступцима 
пројектовања) приликом доношења одлука о изградњи морају поштовати темељна превентивна начела, која 
одређује оквирна Директива бр. 89/391ЕЕС.

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
 2Београдски водовод и канализација, Београд

Косић Симо 1 *, Николић Божо 1, Косић Шотић Ивана 2

ПРИМЕНА НАЧЕЛА ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИКА 
У ПОСТУПЦИМА ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

УВОД
Савремено законодавство у области безбедности и здравља на раду засновано је на примени 

преветивних мера, односу на примени мера за безбедан и здрав рад на радним местима које се 
обезбеђују од стране послодаваца пре почетка рада запосленог. Намера је да се предузму све мере 
којима се обезбеђује спречавање повреда на раду или обољења у вези са радом пре почетка рада 
запосленог. После вишегодишњег искуства промовисана су начела превенције која су у изворном 
смислу прописана и директивама ЕУ. Начела превенције представљају суштину ЕУ законодавства 
којим се промовише безбедност и здравље на раду. Наиме, начела превенције, процена ризика и 
управљање ризицима су камен темељац Стратегије безбедности и здравља на којој се заснива ово 
законодавство.

У Србији су начела превенције из члана 6. оквирне Директиве имплементирана у члану 12. 
Закона о безбедности и здрављу на раду (,,Сл.гласник РС”, бр. 101/05).

Доношењем Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 
градилиштима (у даљем тексту:Уредба) начела превенције утврђена Законом посебно су 
апострофирана као изузетно значајна у поступцима обезбеђивања нера за безбедан и здрав рад на 
радним местима и у радној околини. Имајући у виду значај и сложеност ове обавезе у процесу 
примене мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима, овај рад 
представља покушај да се у смислу значења дефиниције „начела превенције” читаоц подстакне и 
усмери у размишљањима везано за утврђивање опасности и штетности односно процену ризика.
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Уредбом (члан 10) прописана је обавеза инвеститора, односно заступника инвеститора да, у 
свим фазама припреме пројектa и извођења радова узима у обзир начела обезбеђивања превентивних 
мера која су утврђена Законом о безбедности и здрављу на раду још у поступцима када се:

• одлучује о архитектонским, техничким, технолошким и/или организационим решењима, 
у циљу планирања различитих активности или фаза радова који треба да се изводе 
истовремено или један за другим; и

• процењује време потребно за завршетак тих радова или фаза радова.
Све обавезе и задаци послодаваца и запослених у вези са спровођењем безбедности и здравља 

на раду на привременим и покретним градилиштима, које налаже Закон, остају непромењени, тако 
да обавезу примене начела превенције имају сви учесници у изградњи објекта.

УЛОГА КООРДИНАТОРА НА ГРАДИЛИШТУ
Новина је увођење координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и у 

фази извођења радова, који морају бити стручно оспособљени за проучавање прилика и предлагање 
одговарајућих мера и начина спречавања ризика на раду за све учеснике који раде на изградњи 
објеката. Координатори су уведени по основу обавеза које проистичу из Директиве, јер се показало, 
да је одговорно и руководно особље у пројектантским бироима и на градилиштима недовољно 
оспособљено на подручју безбедности и здравља на раду и није заинтересовано око усклађивања 
радних задатака два или више извођача радова и сл., јер је оптерећено другим задацима и обавезама 
у фази пројектовања или у фази извођења радова на градилишту. Инвеститор је обично директно 
повезан са главним извођачем радова, док са подизвођачима нема такав однос па многе активности 
које они изводе могу бити деструктивне природе у односу на запослене на градилишту.

Сврха израде Плана превентивних мера је да се на документован начин предочи извођачу 
радова на одређене специфичности градилишта, критеријуме и захтеве у вези безбедности и здравља 
на раду, које је он дужан да примењује у току извођења радова. 

• Координатор за израду пројекта врши координацију примене начела превенције у свим 
фазама припреме и израде пројектa узимајући у обзир начела обезбеђивања превентивних 
мера, која су утврђена Законом о безбедности и здрављу на раду, а нарочито када:

1. одлучује о архитектонским, техничким, технолошким и/или организационим решењима, 
у циљу планирања различитих активности или фаза радова који треба да се изводе 
истовремено или један за другим;

2. процењује време потребно за завршетак тих радова или фаза радова.
• Координатор за извођење радова врши координацију примене начела превенције у 

случајевима: 
1. када се одлучује о техничким, технолошким и/или организационим решењима, у циљу 

планирања различитих елемената или фаза радова који треба да се изводе истовремено или 
један за другим, и процењују рокови потребни за завршетак тих радова или фаза радова.

2. координира реализацију планираних активности са циљем да се обезбеди да послодавци и 
друга лица доследно примењују превентивне мере, полазећи од начела утврђених Законом 
о безбедности и здрављу на раду, а нарочито мере које се односе на:

• одржавање уређености и задовољавајућег нивоа чистоће градилишта;
• избор локација радних места и обезбеђивање доступности тим радним местима одређивањем 

саобраћајних површина, пролаза, прелаза и сл., за запослене и опрему за рад;
• утврђивање услова под којима се ради са разним материјалима;
• одржавање у исправном стању средстава за рад и инсталација и спровођење превентивних 

и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, у циљу остваривања безбедних и 
здравих услова за рад на градилишту;

• планирање и утврђивање површина и локација за складиштење разних материјала, а 
нарочито опасних материја;

• утврђивање услова за уклањање употребљених опасних материја;
• складиштење и одлагање или уклањање отпада и шута;
• усклађивање времена потребног за извођење појединих врста и фаза радова сагласно 

прогресу извођења радова на градилишту;
• сарадњу између послодаваца и других лица на градилишту;
• индустријске активности у близини градилишта;
• где је неопходно, примењују специфичних мера из Плана превентивних мера.
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Координатор у фази извођења радова има посебне обавезе у координацији и комуникацији 
свих питања на градилишту, везано за безбедност и здравље на раду.

Као што је то већ раније наведено, комуникација и координација су питања од виталног 
значаја приликом извођења радова на градилишту. Обављање послова координатора и израду Плана 
превентивних мера за безбедан и здрав рад на градилишту могу да врше лица која су свесна свеукупне 
одговорности координације и која имају положен посебан стручни испит што их обавезује да ове 
послове спроводе са посебном одговорношћу.

НАЧЕЛА ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
Сва промовисана начела дају смернице за превентивно деловање у најширем могућем 

смислу, међутим у хијерархијски уређеном поретку, што несумнјиво представља изазов приликом 
решавања сваког проблема, било појединачно или групно.Овај рад чини покушај да се објасни 
приступ у решавању појединих начела у области грађевинарства.

Законом о безбедности и здрављу на раду прописано је да превентивне мере обезбеђује 
послодавац полазећи од начела утврђених у члану 12. тог Закона [1].

Промовисани приступ примене начела превенције ризика у поступцима остваривања 
безбедних и здравих услова рада заснива се, пре свега, на логичкој консолидацији поштовања 
хијерархије примене начела превенције, којима се ризици отклањају или своде на најмању могућу меру. 
Доследна примена хијерархије начела превенције, у свим поступцима обављања радних активности, 
па и у поступцима пројектовања и извођења грађевинслих радова, чини основу поштовања културе 
превенције којом се у најбољој могућој мери остварује примена прописаних и оппште признатих 
мера за безбедан и здрав рад. Поштовање начела превенције ризика у поступцима пројектовања и 
извођења грађевинских радова захтева веома добро познавање технологије грађења грађевинских 
објеката, односно принципа добре праксе везано за пројектовање и извођење грађевинских радова. 
Поред наведеног неопходно је и веома добро познавање прописа о безбедности и здрављу на раду, 
техничких прописа, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих и других 
мера и средстава за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених, и /или 
њихово свођење на најмању могућу меру. 

Избегавање ризика
Један од начина да се избегне ризик је да се опасности или штетности у потпуности избегну, 

отклоне или елиминишу.
Опасности од уласка у огранишени простор могу се избећи још у фази пројектовања, као 

нпр. подземне коморе за третман отпадних вода, променом дизајна могу бити отворене, а тиме и 
добро проветрене те опасности и штетности неће бити присутне.

Затим, у току израде пројекта, обезбеђивање довољно простора неопходног за обављање 
припремних радова, као и у току извођења радова чиме се у великој мери остварују безбедни и 
здрави услови за рад.

Слично, за потребе уградње електричних инсталација, ради избегавања сечења зидова 
или малтера (штемовања) могу се користити ткзв. каналице чиме се избегавају ризици по здравље 
запослених од прашине, вибрација и буке.

Може се догодити да се неке опасности или штетности не могу избећи или елиминисати, али 
неки од ризика, ако не и сви, могу да се избегну алтернативним начином обављања посла. Ради тога, 
увек је корисно размишљати у ширем смислу како је могуће избећи ризик, чак и уважавањем принципа 
добре праксе. Тако нпр. подизање бетонских блокова у току зидања подразумева понављање акција 
која представља тежак рад и може да изазове обољење кичме или локомоторног система. Ризик се 
може смањити увођењем блокова мање тежине, односно лакших блокова.

 
Слика 1. Ручно подизање и преношење бетонских блокова
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На градилишту увек постоје опасности или штетности које настају у поступцима руковања 
или кретања тешких материјалима, али ризици који настају услед ручног руковања материјала могу 
се смањити пажљивим разматрањем начина на који су материјали упаковани, тежина паковања, 
начин складиштења, могућност транспорта, и сл., увођењем механизованих средстава за руковање 
као.нпр. приручна колица, механичка средства за преношење, дизалице,виљушкари,итд.

 
Слика 2. Механизовано подизање блокова приликом зидања

Процена ризика који се не могу избећи на радном месту
Ризике који се не могу избећи на радним местима на градилишту, а који су препознати или 

који се оправдано очекују треба проценити по већ прописаном приступу тако што се посматрају 
радне активности на радним местима или ако је погодно пословима. Имајући у виду циљ процене 
ризика, овом приликом можемо користити промовисану процедуру процене ризика у пет корака, 
како се то препоручује [3].

Процена ризика у пет корака:
Корак 1 - Идентификовање опасности и штетности, па чак и оних које су под ризиком;
Корак 2 - Процена и одређивање приоритета ризика;
Корак 3 – Одлучивање о превентивним мерама-акције;
Корак 4 – Предузимање или примена мера-акција;
Корак 5 – Мониторинг (праћење) и оцењивање (преиспитивање) предузетих мера.

 
Слика 3. Анализа опасности и штетности на лицу места и процена ризика

Свака процедура процене ризика се документује, како би се све информације и мере, које 
проистичу из процене, могле пренети на друге, јасно стављајући до знања шта је потребно да се 
уради у циљу смањења или отклањања ризика. Процена и одређивање приоритета ризика укључује 
оцену ризика узимајући у обзир како вероватно, како озбиљно, колико често и колико људи могу 
бити изложени одређеној опасности или штетности на радном месту.

Приликом одлучивања о превентивним мерама у случајевима где опасности или штетности 
могу лако да се елиминишу или без икаквих трошкова, предузимање мера треба спровести. Ово би 
требало да се уради без обзира колико мали ризик може да буде. Наиме, не треба се орјентисати само 
на акције тамо где су ризици веома озбиљни. Међутим, догађа се да се игноришу и веома озбиљне 
опасности чак и ако су инциденти веома вероватни, што се нарочито догађа приликом извођења 
грађевинских радова, као што су земљани радови, радови на крову и сл. (радови на копању канала 
или радови на висини).

Праћењљем се обезбеђује да се опасности и штетности, као и ризици не настављају. Исто 
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тако, праћење режима треба да узме у обзир и број фактора. Ово укључује упознавање запослених 
са активностима, као и опасностима и штетностима, односно ризицима на радном мести, њихово 
обучавање за безбедан и здрав рад и компетенције.

Као што се, из напред наведеног, може констатовати процена ризика је први корак у систему 
управљања ризицима.

Отклањање ризика на њиховом извору применом савремених техничких решења
Отклањање ризика на њиховом извору захтева примену прописаних мера за безбедан и 

здрав рад, односно техничких мера контроле тако да исте буду непосредно поред или близу извора 
опасности и/или штетности, да буду ефикасне и да не стварају сметње у току рада.

Примера ради, приликом рушења зидова прашина може да изазове опасност од удисања 
прашине или да смањи видљивост. Коришћењем млаза воде у облику спреја усмереног на површину 
која се руши, знатно можемо смањити концентрацију прашине.

 

Слика 4. Отклањање штетности на њиховом извору

Приликом рада на машинама за обраду дрвета, непосредно поред алата ослобађа се дрвена 
прашина која штетно делује на дисајне органе или приликом заваривања ослобађају се штетни гасови 
који такође штетно делују на дисајне органе. У оба случаја како дрвена прашина тако и штетни 
гасови, настали услед заваривања, непосредно утичу на здравље запосленог. Уградњом уређаја за 
локално отпрашивање дрвене прашине или за одвођење димних гасова непосредно поред њиховог 
извора могу се штетни утицаји дрвене прашине или димних гасова довести у нивое концентрација 
које нису штетне по здравље запосленог.

Прилагођавање рада и радног места запосленом,
 нарочито у погледу избора опреме за рад и метода рада, као и избора технолошког поступка 

да би се избегла монотонија у раду, у циљу смањења њиховог утицаја на здравље запосленог.
У поступку прилагођавања рада и радног места појединцу, неопходно је да се узму у обзир 

многе чињенице које се појављују у току рада, као нпр. дизајн радног места, избор опреме и радних 
и производних метода, са циљем ублажавања монотоног рада, смањења оптерећења и смањења 
њиховог утицаја на здравље запосленог.

Већина људи има разна физичка ограничења, као нпр. ограничена физичка способност у 
смислу колико запослени може да издржи поједина оптерећања, колико могу да подигну одређене 
терете или како добро могу да виде у различитим условима осветљења. Тако нпр. смањењем тежине 
џакова цемента или цигле и блокова за зидање, што се може постићи у договору са произвођачем, 
знатно можемо утицати на очување здравља запослених који рукују теретима.

Људи такође имају ограничења у односу на њихове способности да анализирају одређене 
когнитивне податке које користе у току рада, као што су читања и препознавања порука из упутстава, 
инструкција, читања података са инструмената, итд. 

Радно окружење може бити додатни стресор, као што су високе температуре на радном месту 
када је превише вруће или ниске температуре када је сувише хладно или превише бучно услед чега 
запослени не може да контролише своје радне активности.

Понављајуће, монотоне радне активности могу да се одразе као стресор.
Замена опасних технолошких процеса или метода рада безопасним или мање опасним
Рад у ограниченим или скученим просторима где запослени могу бити изложени токсичним 

и запаљивим гасовима, опасним материјама, са опремом или у објектима на којима нису примењене 
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мере за безбедан рад, и сл., захтева осавремењавање технолошких процеса и увођење нових 
технологија на нивоу развоја технике, увођење савремених метода рада или замене материјала мање 
опасним што је један од начина да се избегну постојеће опасности или штетности.

Имајући у виду наведено, коришћењем најновијих техничких знања (приликом одабира 
радних метода, материјала и опреме за рад, итд), у стручном смиску напредак доводи до побољшања 
перформанси везаних за услове рада, доследнију примену мера за безбедан рад, бољу примену 
ергономије и смањење ризика. Нове технологије могу бити пројектоване и изведене тако да се 
користе даљинске команде или видео системи који омогућавају даљинско праћење технолошког 
процеса, а тиме и до потпуног избегавања ризика који настеје у таквим просторима или на таквим 
радним местима.

Замена опасних материјала у технолошком процесу материјалима који су мање опасни или 
уопште нису опасни (пример увођење у процес боја које се разређују водом уместо 

нитро или уљених разређивача). Овакав поступак захтева добро познавање избора материјала 
који су доступни и анализу да ли се њиховим коришћењем евентуално појављују други ризици, које 
је потребно анализирати и оценити да ли су исти прихватњиви или не.

Давање предности колективним над појединачним мерама БЗНР
Ради обезбеђивања функционисања система безбедности и здравља на раду на градилишту, 

као веома важно начело превенције треба узети у обзир: запослене који ће радити на градилишту 
(њихове стручне, искуствене, здравствене и друге способности и вештине); послове; радне 
активности и радне задатке које запослени требају да обављају; постројења, машине, опрему и алате 
са којима ће запослени изводити радове на градилишту; организацију рада која се успоставља на 
градилишту и ангажованост извођача и подизвођача радова; управљање градилиштем, а тиме и 
системом безбедности и здравља на раду (при чему треба обезбедити интерактивност).

Увођење савремених технолошких решења, са примењеним ергономским принципима 
укључујући и искуства хуманистичких наука може допринети у развоју превентивне стратегије.

На основу раније стечених искустава могу да се идентификују основни фактори који узрокују 
повреде или обољења у вези са радом на градилишту.

Приоритет треба дати колективним мерама за безбедност и здравље јер оне могу да 
елиминишу ризике који се односе на више од једног запосленог, што се нарочито појављује на 
градилиштима и имају велике предности у односу на индивидуалне мере.

Тако нпр. ограде уз ивице радних платформи, степеништа, и разне друге отворе где запослени 
могу да падну у дубину, штите свако лице на градилишту од пада и не захтевају никакву активност 
од стране запослених који се крећу око ограда. Постављање ограда врши се на разне начине и на 
разна места, а предности истих је што слуше као заштита од пада се висине за све запослене на 
градилишту који долазе до ивица отвора.

 

Слика 5. Колективне мере за безбедан и здрав рад - ограде

Извођач радова на пословима израде фасаде на великим објектима, може да обложи 
скелу фолијом којом се спречава падање материјала (малтера), што може да изазове повреду како 
запослених тако и пролазника али исто тако може да изводи радове и у неповољним временским 
условима.

Код монтаже челичних конструкција постављају се заштитне мреже испод греда на којима 
се наставља даља градња.

Одговарајуће оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и издавање упутстава 
за рад на сигуран начин.
Последњи од принципа је оспособљавање запослених за безбедани здрав рад приликом 
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доласка на свако градилиште посебно у складу са обавезама које проистичу из Закона. Посебно 
треба обратити пажњу на обавезу послодавца која се односи на давање упутстава за безбедан и здрав 
рад запосленим тако да знају и да могу своје послове да обављају на безбедан и здрав начин. Кључну 
улогу у поступку оспособљавања запослених на градилишту има лице одређено код послодавца 
(извођача радова) за послове безбедности и здравља на раду, које је, према одредбама Закона, дожно 
да припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и да припрема упутства 
за безбедан рад и контролише њихову примену.

Уопштено речено упутство за безбедан рад треба да представља инструкцију са којом 
запослени мора бити упознат и проверен, колико исту познаје у практичном смислу извођења радних 
активности на предметном градилишту, односно радном месту. Упутство мора да предочи ризике и 
мере за безбедан и здрав рад приликом обављања одређене активности или послова на које се односи 
(нпр. коришћење опреме за рад, обављање специфичних послова на градилишту, обављање послова 
са повећаним ризиком, коришћење опреме за личну заштиту на раду, и низ других специфичних 
случајева. Упутства за безбедан рад морају да буду саопштена на начин и на језику који је лако 
разумљив за запослене.

Доследно спровођење прописане евиденције о обављеном оспособљавању за безбедан и 
здрав рад у складу са обавезама које проистичу из Закона, као и евиденције о издатим упутствима за 
безбедан и здрав рад и инструкцијама издатим том приликом, представља изузетно сложену обавезу 
коју послодавац мора да испоштује.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Према одредби члана 15. Уредбе, ослодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном 

месту и у радној околини на којима су примењене мере безбеднoсти и здравља на раду, а нарочито 
да при примени превентивних мера у складу са одредбама члана 12. ове уредбе, спроводи мере за 
безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за безбедан и здрав рад на привременим и покретним 
градилиштима (Прилог 4).

ЗАКЉУЧАК
Уважавајући значај „начела превенције” и циљ којим се у највећој могућој мери остварује 

спречавање повреда на раду и обољења у вези са радом у свим областима рада, па и у грађевинарству, 
може се закључити да су иста основни постулати у систему безбедности и здравља на раду, који у 
ствари представљају суштинске елементе културе рада.

Начела превенције, промовисана међународном и домаћом регулативом, односно Уредбом 
морају да буду у свести свих запослених, а нарочито руководних и руководећих структура на 
привременим и покретним градилиштима, како би њиховом доследном применом отклонили или у 
највећој могућој мери смањили повреде на раду.

У поступцима оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад на привременим и 
покретним градилиштима начела превенције морају да буду периодично презентована са практичним 
и примереним илустрацијама, како би се свест запослених, о потреби њихове имплементације 
приликом обављања сваке радне активности или сваког посла перманентно подизала на виши ниво.
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ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
После Закона о безбедности и здрављу на раду [1], Уредба о безбедности и здрављу на раду 

на привременим или покретним градилиштима [2], у даљем тексту Уредба, је можда и најзначајнији 
правни документ из области безбедности и здравља на раду. Уредба у свом члану 8. каже да је 
Инвеститор, односно заступник инвеститора дужан да, пре почетка рада на градилишту, обезбеди да 
се изради План превентивних мера, чији је садржај одређен Прилогом 5 Уредбе.

План превентивних мера и техничка документација за изградњу објекта у складу са 
прописима о планирању и изградњи чине основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења 
здравља на радним местима и у радној околини на предметном градилишту.

Процена ризика врши се у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, а 
начин и мере за њихово отклањање чине саставни део елабората о уређењу градилишта који израђује 
послодавац.

Инвеститор, односно заступник инвеститора је дужан да обезбеди да се изврше измене или 
допуне Плана превентивних мера, услед насталих промена које утичу на примену мера за безбедан 
и здрав рад на градилишту, најкасније пет дана пре почетка обављања радова на које те промене 
утичу. Послодавац је дужан да изврши корекцију мера за безбедан и здрав рад у складу са насталим 
променама које могу утицати на безбедност и здравље на раду.

Претходни наводи представљају основу за уређивање система безбедности и здравља на раду 
* Контакт електронска адреса: ivana.sotic@bvk.rs              

Key words: execution, construction works, health and safety

ABSTRACT
Method statements are some of the elements to be processed in safety and health plan for temporary or 

mobile construction sites. At the same time, these elements are meant to be part of the contents of the project docu-
mentation in various stages of design, in accordance with planning and construction regulations. This paper analyzes 
planning and construction regulations and determines a connection with occupational health and safety regulations. 
The purpose of this paper is to highlight the importance of the indetail elaborated and specified method statements in 
the project documentation in order to enable appropriate risk assessment and prediction of necessary measures for safe 
operation during execution on building site.

TECHNICAL DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION 
WORKS AND SAFETY PLAN

– COORDINATION OF HEALTH AND SAFETY MEASURES 
IN DESIGN PROCESS –

Kључне речи: извођење, грађевински радови, безбедност на раду

РЕЗИМЕ
Описи организације и технологије извођења радова су неки од елемената који треба обрадити Планом 

превентивних мера за безбедан рад на привременим или покретним градилиштима. Уједно, наведени елементи 
су предвиђени да буду део садржаја пројектне документације у појединим фазама пројектовања, у складу 
са прописима из области планирања и изградње објеката. Овим радом се анализирају прописи из области 
планирања и изградње објеката и прави се веза са прописима из области безбедности и здравља на раду. Сврха 
рада је да читаоцу укаже на значај детаљно разрађене и наведене технологије извођења радова у пројектној 
документацији ради могућности спровођења одговарајуће процене ризика и предвиђања потребних мера за 
безбедан рад приликом извођења грађевинских радова.

1ЈКП Београдски водовод и канализација, Београд
 2Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Косић Шотић Ивана 1 *, Шотић Александар 1, Косић Симо 3

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
 ОБЈЕКТА И ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

– КООРДИНАЦИЈА МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД
У ПОСТУПКУ ПРОЈЕКТОВАЊА –
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на градилиштима. У наставку ће се размотрити поједини чланови Закона о планирању и изградњи, 
Правилника о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње, 
Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта, Правилника о заштити на раду при 
извођењу грађевинских радова, као и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном 
месту и у радној околини, ради сагледавања потребних радњи које треба обухватити пре почетка 
обављања појединих активности на градилишту.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКТА
Техничка документација за грађење и реконструкцију објекта израђује се као генерални 

пројекат, идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат и пројекат изведеног објекта, што је 
детаљније прописано Законом о планирању и изградњи [3] (у даљем тексту Закона о ПИ).

Прописано је (чланом 118 Закона о ПИ) да Идејни пројекат, између осталих елемената, треба 
да садржи техничко-технолошке и организационе елементе грађења објекта.

Главни пројекат се израђује за потребе грађења објекта и прибављања грађевинске дозволе. 
Прописано је (чланом 119 Закона о ПИ) да Главни пројекат, између осталог, треба да садржи 
техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта.

Главни пројекат обавезно садржи и изјаву одговорног пројектанта и вршиоца техничке 
контроле, којом се потврђује да је главни пројекат урађен у складу са локацијском дозволом и 
правилима струке.

Техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта се у пракси обично 
дефинишу изразом ‘технологија извођења радова’.

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ОБЈЕКТЕ ВИСОКОГРАДЊЕ
Правилником о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње 

[4] (у даљем тексту Правилник о СНИТДОВ) је ближе прописана садржина и нацин израде техничке 
документације за изградњу објеката високоградње.

Прописано је (чланом 4 Правилника о СНИТДОВ) да техничка документација за изградњу 
објеката високоградње, поред осталих делова садржи и прилог о безбедности и здрављу на раду. 

Прилог представља заправо писмену изјаву пројектанта да је при изради техничке 
документације, за објекте намењене за радне и помоћне просторије и објекте где се технолошки 
процес обавља на отвореном простору, уградио прописане мере безбедности и здравља на раду 
који се односе на објекат и технолошки процес у складу са пројектним задатком. У Прилогу о 
безбедности и здрављу на раду, који је саставни део техничке документације, на коју се тај прилог 
односи, пројектант уноси опасности и штетности по живот и здравље запослених, а које могу да 
се појаве при коришћењу објекта и мере које је уградио у поступку пројектовања ради њиховог 
отклањања или свођења на најмању могућу меру.

Прописано је (чланом 16 Правилника о СНИТДОВ) да се Идејним пројектом дефинишу, 
између осталог, и организациони елементи изградње.

Пројекат припремних радова (члан 25 Правилник о СНИТДОВ) израђује се ако је пре почетка 
грађења објекта потребно извести припремне радове и то:

1. Санирање терена и обезбеђивање суседних објеката, постављање инсталација потребних за 
извођење радова, ограђивање градилишта;

2. Постављање инсталација привременог карактера за потребе извођења радова;
3. Изградња привремених саобраћајница у оквиру грађевинске парцеле за допрему материјала 

и опреме као и простора за смештај радника, грађевинског материјала и опреме;
4. Организација градилишта, објекти за смештај људи;
5. Монтажа опреме за унутрашњи хоризонтални и вертикални транспорт на градилишту 

(кранови, транспортне траке и сл.).
Пројекат припремних радова садржи текстуалну, нумеричку и графичку документацију.
Текстуална документација садржи:

1. Технички извештај са описом потребних припремних радова, описом методе санације 
терена, описом обезбеђења суседних објеката, описом прикључка на инфраструктурне 
објекте, спецификацијом одабране опреме за унутрашњи транспорт, организацију 
градилишта, приступни путеви, ограде и др.;

2. Евентуалну типску документацију за кран, транспортне траке;
Техничке услове за извођење припремних радова, примењене прописе стандарда;
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3. Прилог предвиђених мера заштите на раду.
Нумеричка документација садржи:

1. Прорачун инсталисане и једновремене електричне снаге, прорачуне прикључка на 
водоводну мрежу;

2. Прорачун ефикасности заштитног уземљивача;
3. Спецификације материјала и опреме и оквирни предрачун.

Графичка документација садржи:
1. Ситуациони план у размери 1:200 са уцртаним главним објектом, организацијом градилишта 

(зграде, присутни путеви и саобраћајнице, помоћни објекти, платоом за смештај материјала 
и опреме, кранске стазе);

2. Ситуациони план у размери 1:500 са уцртаним прикључним водовима на инфраструктуру, 
градилишним разводом електричне енергије, телефонске инсталације, водовода и 
канализације;

3. Евентуални типски пројекат за градилишну трафостаницу и кран.
Прописано је (чланом 27 Правилника о СНИТДОВ) да се Главним пројектом утврђују, 

између осталог, и техничко-технолошка и организациона решења за градњу објекта.
Главни архитектонски пројекат, односно његова текстуална документација, садржи 

и технички извештај са описом свих грађевинских и грађевинско-занатских радова (члан 28 
Правилника о СНИТДОВ).

Главни пројекат конструкције, односно његова текстуална документација, садржи и техничке 
услове за пројектовање и извођење (преглед техничких прописа и стандарда према којима је објекат 
пројектован и према којима ће се извести радови, детаљан опис извођења појединих елемената и 
радова, услове квалитета за примењени материјал и начин рада, методологију и обим контроле, 
детаљан опис технолошког процеса изградње, заштиту елемената конструкције и др.), (члан 29 
Правилника о СНИТДОВ).

Главни пројекат електричних инсталација, односно његова текстуална документација, 
садржи и техничке услове за извођење (члан 30 Правилника о СНИТДОВ).

Главни пројекат машинских инсталација (грејања, вентилације, климатизације и гасних 
инсталација), односно његова текстуална документација, садржи и преглед техничких прописа и 
стандарда према којима је објекат пројектован и према којима ће се извести радови, детаљан опис 
извођења појединих елемената и радова, услове квалитета за примењени материјал и начин рада 
(члан 31 Правилника о СНИТДОВ).

Главни пројекат лифта и ескалатора, односно његова текстуална документација, садржи и 
техничке услове за извођење и монтажу (садржи опште услове – обавезе инвеститора или наручиоца 
и мере и захтеве при извођењу и монтажи постројења), (члан 34 Правилника о СНИТДОВ).

Правилник није у потпуности конзистентан и доследан са изразима који се у њему наводе, али 
је јасна обавеза пројектанта да у свим врстама и деловима пројекта наведе пројектовану технологију 
извођења радова, односно да предвиди детаљан начин на који ће се радови изводити.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА НА РАДНОМ 
МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
При процени ризика у складу са Правилником о начину и поступку процене ризика на радном 

месту и у радној околини [5] (у даљем тексту Правилник о НППР), чланом 5 Правилника о НППР 
прописано је да је обавезно узети у обзир технолошки и радни процес, средства за рад и средстава и 
опреме за личну заштиту на раду.

Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад која се користе у тим процесима 
и опис средстава и опреме за личну заштиту на раду врши се на начин погодан за прикупљање и 
процењивање потребних информација о тим процесима и средствима према постојећем стању.

Постојеће стање, у овом случају, није стање на терену већ стање из техничке документације.
Описом је предвиђено да се обухватају:

1. Објекти који се користе као радни и помоћни простор, укључујући и објекте на отвореном 
простору, са свим припадајућим инсталацијама;

2. Опрема за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације, алат и сл.) која се користи у 
процесу рада и врши се њихово груписање;

3. Конструкције и објекти за колективну безбедност и здравље на раду (заштита на прелазима, 
пролазима и прилазима, заклони од топлотних и других зрачења, заштита од удара 
електричне струје, општа вентилација и климатизација и сл.), опис њихове намене и начина 
коришћења;
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4. Помоћне конструкције и објекти, као и конструкције и објекти који се привремено користе 
за рад и кретање запослених (скела, радна платформа, тунелска подграда, конструкција за 
спречавање одрона земље при копању дубоких ровова и сл.);

5. Друга средства за рад која се користе у процесу рада или су на било који начин повезана са 
процесом рада, њихова намена и начин коришћења;

6. Средства и опрема за личну заштиту на раду;
7. Сировине и материјали који се користе;
8. Други потребни елементи.

Поједини елементи, за које је чланом 5. Правилника о НППР прописано да се узму у 
разматрање од стране процењивача приликом процене ризика, налазе се управо у деловима техничке 
документације која се тиче технологије извођења радова.

Као последица наведеног овим долазимо до очигледне зависности одговарајуће обрађене 
технологије извођења радова у техничкој документацији и могућности спровођења одговарајуће 
процене ризика.

ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА
Елаборат о уређењу градилишта [6], чији је садржај пред усаглашавањем због донете Уредбе 

и прописаног Плана превентивних мера, представља документацију за уређење градилишта, а 
израђује се за организацију и технологију извођења радова на основу пројектне документације, 
техничких прописа, српских стандарда и прописа из области безбедности и здравља на раду.

Градилиште се припрема, користи, одржава, а објекат гради, реконструише, односно руши 
уз примену мера за безбедан и здрав рад према елаборату за уређење градилишта који има два дела:

1. Општи елаборат - елаборат о припремању, уређењу и коришћењу градилишта са приступним 
путевима градилишту;

2. Посебан елаборат - елаборат о посебним мерама заштите на раду на местима рада и кретања 
радника са повећаним ризиком од повређивања или настанка професионалних обољења и 
оштећења здравља запослених.
Општи елаборат садржи шему градилишта и текстуални део.
Текстуални део општег елабората садржи:

1. Опис и ближе одређење мера приказаних у шеми градилишта
2. Опис мера заштите на раду при извођењу припремних и завршних радова на објекту 
3. Организацију пружања прве помоћи 
4. Садржај и обим истраживања терена пре почетка радова, 
5. Мере заштите радника од средстава саобраћаја 

Текстуални део општег елабората садржи и посебан пројекат - упутство којим се прописује 
начин извођења и мере заштите радника и околине, када се на градилишту обављају следећи радови:

1. Уз употребу експлозива,
2. Монтажног грађења,
3. На рушењу објеката или дела објекта.

Посебан елаборат израђује се за радове или радне операције за чије је обављање неопходно 
да радник поседује посебне здравствене и психофизичке способности, као и за радове, односно 
радне операције код којих постоји повећан ризик од повређивања или могућност појаве штетности 
по здравље радника, које се не могу отклонити применом појединачних мера за безбедан и здрав рад.

Радовима, односно радним операцијама, у том смису, сматрају се нарочито:
1. Радови на косинама, широким откопима и подземни радови,
2. Радови у рововима и јамама дубоким преко 1,0 метар,
3. Радови на висини,
4. Радови код којих постоји опасност од пада предмета на раднике,
5. Радови на вертикалном и хоризонталном транспорту грађевинског материјала и опреме,
6. Монтажна градња,
7. Радови са повећаним или смањеним ваздушним притиском.

Посебан елаборат састоји се од одвојених пројеката од којих се сваки израђује за поједину 
технолошку целину у процесу радова и садржи:

1. Технички извештај са назнаком редоследа и описом начина и организације извођења радова 
укључујући и начин употребе опреме и средстава механизације, што де факто представља 
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детаљну технологију извођења радова,
2. Прорачун са доказом стабилности помоћних конструкција које ће се користити, оруђа и 

уређаја, као и постојећег објекта који ће се користити приликом извођења радне операције,
3. Диспозицију изгледа, цртеже карактеристичних пресека и детаља за извођење помоћних и 

заштитних конструкција,
4. Опис мера за безбедан и здрав рад, по потреби са скицама, на местима рада и кретања 

радника при извођењу радне операције, које проистичу из процене ризика за извођење 
појединих радова на основу усвојене и детаљно наведене технологије извођења радова.
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ НА РАДУ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
Грађевински радови [7] изводе се као радни процеси и радне операције, а поједини радови, 

и то:
1. Радни процеси код којих постоји повећана опасност од повређивања или појаве 

професионалних обољења радника,
2. Процеси који се изводе уз употребу конструкција и објеката колективне заштите, помоћних 

конструкција и објеката који се привремено користе за рад и кретање радника, и
3. Процеси при којима се користе електрични, механички и други уређаји са припадајућим 

инсталацијама (ако инсталација постоји) могу да буду започети тек пошто извођач на 
градилишту обезбеди додатну документацију са описом радног процеса и мерама за безбедан 
и здрав рад.
Код радних процеса који се изводе уз употребу конструкција и објеката колективне заштите 

или помоћних конструкција и објеката за рад и кретање радника, документација садржи и пројекат 
са доказом утврђеним прорачунима стабилности конструкције (носећих делова и конструкције у 
целини), односно објекта (сваке конструкције посебно и објекта у целини), за сваку поједину фазу 
радног процеса. Поред пројекта за извођење са доказом стабилности, документација садржи и део 
о мерама за безбедан и здрав рад при постављању (монтажа), коришћењу, одржавању и уклањању 
(демонтажа) конструкције или објекта.

Кад се у радном процесу користе уређаји, документација осим дела о мерама за безбедан 
рад при извођењу радног процеса, садржи и део о мерама заштите при укључивању, употреби и 
руковању, одржавању и престанку употребе уређаја и, ако постоје, припадајућих инсталација.

Документација, потписана од стручног лица које је израдило документацију, може да буде 
одвојена или да буде у саставу Посебног дела прописаног елабората о уређењу градилишта.

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
И коначно, после одредби бројних Закона и Правилника, скоро да смо дошли и до самог 

извођења грађевинских радова.
У складу са чланом 152 Закона о ПИ [3], Извођач радова је дужан да:

1. Пре почетка радова потпише главни пројекат;
2. Решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту;
3. Одговорном извођачу радова обезбеди уговор о грађењу и документацију на основу које се 

гради објекат;
4. Обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом.

На овом месту се наводи и обавеза која проистиче из члана 15 Уредбе по којој су сви 
послодавци на градилишту дужни да се упознају са Планом превентивних мера (Прилог 5 Уредбе), 
односно његовим изменама и допунама о чему писмено извештавају инвеститора, односно 
заступника инвеститора.

Одговорни извођач радова дужан је да:
1. Изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, 

односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде 
приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине 
врсте радова, инсталација и опреме;

2. Организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење 
несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;

3. Обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних 
објеката и саобраћајница);

4. Обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација 
и опреме;
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5. Води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
6. Обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
7. Обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;
8. На градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача 

радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат 
гради.
Извођач радова грађење врши према грађевинској дозволи, односно према техничкој 

документацији по којој је издата грађевинска дозвола.
Стручни надзор, у складу са чланом 153 Закона о ПИ, обухвата и контролу и проверу квалитета 

извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; давање упутстава 
извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих 
решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

У случају да се радови не изводе, на пример, у складу са пројектованом технологијом 
извођења радова наведеној у техничкој документацији, Извођач радова је у обавези да Стручном 
надзору поднесе захтев за измену технологије извођења радова и уз захтев достави предлог 
технологије извођења радова којом располаже, на сагласност.

У сваком случају, Извођач радова мора да примењује одговарајућу технологију радова и 
при истој да примени све потребне мере за безбедан рад, у циљу обезбеђења прописаних правила у 
области безбедности и здравља на раду.

КЉУЧНА ВЕЗА ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ПРОЦЕНЕ РИЗИКА
На овом месту долазимо до поенте овог рада, која се тиче повезивања свих претходних 

захтева из бројних прописа и дефинисања кључне везе плана превентивних мера и процене ризика.
План превентивних мера израђује се према и у складу са техничком документацијом за 

изградњу објекта, која садржи детаљно наведене технологије извођења појединих радова.
У случају да се радови изводе према технологијама различитим од пројектованих, о истим 

Стручни надзор над тим радовима треба да извести Координатора за извођење радова у циљу 
предлагања покретања поступка израде измена или допуна Плана превентивних мера.

Да подсетимо, План превентивних мера и техничка документација за изградњу објекта чине 
основу за процену ризика на предметном градилишту. Како ће се у ажурном Плану превентивних 
мера наводити стварне технологије извођења радова, План ће представљати подлогу и чинити 
могућим израду одговарајућих процена ризика за предметно градилиште, и њихово уклапање у 
Елаборате о уређењу градилишта свих извођача радова на градилишту.

Поред наведеног, важно је навести и да је чланом 27. Закона о безбедности и здравља на раду 
[1] прописано је да је Послодавац дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав 
рад код заснивања радног односа, односно премештаја на друге послове, приликом увођења нове 
технологије или нових средстава за рад, као и код промене процеса рада који може проузроковати 
промену мера за безбедан и здрав рад. Послодавац је дужан да запосленог у току оспособљавања за 
безбедан и здрав рад упозна са свим врстама ризика на пословима на које га одређује и о конкретним 
мерама за безбедност и здравље на раду у складу са актом о процени ризика.

Како је свако градилиште другачије од претходног, и ризици су другачији, те је за свако 
градилиште запослене потребно оспособити за специфичне ризике на поједином градилишту.

ЗАКЉУЧАК
Процес пројектовања и израда техничке документације за изградњу објекта Уредбом, 

о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, добијају једну 
више функцију. Поред основне намене, да техничка документација представља основ за изградњу 
објекта, иста представља и основ за израду Плана превентивних мера и спровођење процене ризика 
од повреда на будућем градилишту. Управо због тога, пројектантски поступак осмишљавања 
организације и технологије извођења радова мора добити на важности, односно пројектанти том 
поступку морају приступити крајње озбиљно. Детаљно разрађена и наведена технологија извођења 
радова ће омогућити јасно сагледавање извођачких активности, утврђивање опасности и штетности, 
и коначно дефинисање потребних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова.

Техничка документација која не садржи прописане делове којима се дефинише технологија 
извођења радова неће допринети стварању предуслова за безбедан рад. Ништа другачије неће бити 
ни са техничком документацијом која у потпуности не наводи неопходне технолошке поступке. Овим 
се проблем, настао у фази пројектовања, преноси у фазу извођења радова, што води недефинисаним 
радним активностима и до немогућности предвиђања одговарајућих превентивних мера.

У сваком случају, Уредба представља значајно приближавање Србије савременим нормама 
у области безбедности и здравља на раду. За примену Уредбе потребна је едукација свих учесника 
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о њеном контексту и тумачењу, и наравно време. Што то време буде краће, више живота биће 
заштићено и више породица срећније.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to determine which aspects of lighting quality should be taken into account by 

an evaluator of the lighting quality of a work place and its immediate surrounding in order to propose measures for 
the protection of employees from possible harmful consequences of inadequate lighting. All quality factors relevant 
for indoor lighting which should be checked by the evaluator are analysed. For each of them (illuminance level and 
uniformity, colour appearance, colour rendering, glare, flicker and stroboscopic effects) requests or directions which 
should be taken into account by the evaluator are presented.

* Контакт електронска адреса: kostic@etf.rs              

EVALUATION OF LIGHTING QUALITY OF WORK PLACES 
– NOT ONLY BY LUXMETER

Kључне речи: испитивање осветљења радних места, фактори квалитета осветљења, критеријуми,
           смернице

РЕЗИМЕ
Циљ рада је да одреди шта би све испитивач квалитета осветљења радног места и његове непосредне 

околине требало да провери, да би могле да се предложе адекватне мере заштите запослених од могућих 
штетних последица лоше изведеног осветљења. Анализирани су сви релевантни фактори квалитета унутрашњег 
осветљења чију испуњеност треба проверити приликом испитивања осветљености радног места. За сваки од 
њих (ниво и равномерност осветљености, боју светлости, репродукцију боја, бљештање, треперење светлости 
и стробоскопски ефекат) наведени су критеријуми или смернице које испитивач треба да примени.

1Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 
2Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Костић Миомир 1*, Ђокић Лидија 2, Хаџиефендић Неџад 1, Костић Немања 1

ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСВЕТЉЕЊА РАДНИХ МЕСТА 
– УКСМЕТАР НИЈЕ ДОВОЉАН

УВОД
У октобру 2011. године Институт за стандардизацију Србије прогласио је енглеску верзију 

стандарда Европске уније EN 12464-1 “Light and lighting – Lighting of work places”, Part 1: Indoor work 
places [1], донетог јуна 2011. године, за нацрт домаћег стандарда у области унутрашњег осветљења. 
Иако је, према наведеном стандарду, захтев за потребним нивоом осветљености само један од захтева 
које треба испунити у циљу постизања добре видљивости и потребног видног комфора, испитивање 
осветљености на радном месту и у радној околини најчешће се своди на проверу захтеваног нивоа 
осветљености. Шта више, често се измери осветљеност у само једној тачки радног места и измерена 
вредност прогласи за ниво осветљености.

Сврха овог рада је да покаже шта би све испитивач квалитета осветљења радног места и 
његове непосредне околине требало да провери, а у циљу заштите радника, односно запослених, од 
могућих негативних последица лоше изведеног осветљења.

ЗАХТЕВИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ОСВЕТЉЕЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Референца 1 садржи табелу у којој су за најчешће унутрашње просторе, задатке и 

активности специфицирани захтеви који се тичу нивоа осветљености (Em ), јединственог показатеља 
психолошког бљештања (UGRL) и индекса репродукције боја (Ra). Табела 1, преузета из референце 
1, представља део интегралне табеле који се односи на индустријске активности и занате у области 
електроиндустрије.

НИВО И РАВНОМЕРНОСТ ОСВЕТЉЕНОСТИ
У складу са референцом 1, ниво и равномерност осветљености испитују се на радном месту и 

у његовој непосредној околини (под непосредном околином радног места подразумева се површина 
у облику траке ширине 0.5m која је описана око површине радног места). Ниво осветљености у 
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непосредној околини радног места зависи од нивоа осветљености радног места. Између њих постоји 
веза која је представљена у табели 2.

Табела 1. Захтеви које у зависности од врсте активности треба да испуни 
осветљење просторија у погонима електроиндустрије

Табела 2. Веза између захтеваних вредности нивоа осветљености радног 
места и нивоа осветљености његове непосредне околине

Ниво осветљености 
радног места

Еrm (lx)

Ниво осветљености 
непосредне околине радног места

Еno (lx)
≥ 750 500

500 300

300 200

≤200 Erm

Да би се извршило мерење нивоа и равномерности осветљености, потребно је располагати 
инструментом – луксметром, који је калибрисан, који независно од смера упадних зрака мери 
компоненту осветљености нормалну на раван у којој је постављен (косинусно кориговани 
инструмент) и чији je одзив заснован на спектралној осетљивости стандардног људског ока која 
одговара дневном (фотопском) виђењу. Треба обезбедити да је осветљење претходно радило најмање 
100 сати (у случају извора са електричним пражњењем), односно најмање 6 сати (у случају извора 
са ужареном нити). Пре мерења, а у циљу стабилизације светлосног флукса, инсталација осветљења 
треба да буде укључена најмање неколико минута у случају извора са ужареном нити, најмање пола 
сата у случају извора са електричним пражњењем, односно најмање један сат у случају комплетно 
затворених светиљки са флуо цевима. Непосредно пре мерења, а у циљу стабилизације мерног 
инструмента, фотодетектор треба да буде укључен најмање 15 минута и то у осветљеној просторији 
у којој се врши мерење. Свакако треба водити рачуна да се елиминише утицај дневне светлости [2].

Важно је да човек који врши мерење носи тамно одело и да пази да приликом очитавања не 
баца сенку на фотодетектор.

Мерење нивоа и равномерности осветљености
Избор мерних тачака и начин израчунавања нивоа осветљености зависи од тога да ли је 

просторија намештена и да ли у њој постоји висока технолошка опрема. 
У случају унутрашњих простора који су празни или су са променљивим (или непознатим) 

положајима радних места и без високе технолошке опреме, радна раван, представљена правоугаоником 
који је на 0.85m од пода и чија је свака страница удаљена 0.5m од суседног зида, подели се на 
известан број подударних правоугаоника, да би се затим измерила хоризонтална осветљеност (Ек) у 
центру сваког од њих (слика 1) [2].
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Слика 1. Избор мерних тачака у празној просторији или просторији 
са непознатим положајима радних места

Ниво осветљености радне равни (Еrr) онда се одређује по формули:

           (1)
       
     у којој је са n означен укупан број мерних тачака.

Да би грешка била унутар ±5%, потребно је да стварни број тачака не буде мањи од 
минималног, који је у зависности од индекса просторије дат у табели 3 [3].

 Табела 3. Минималан број мерних тачака као функција индекса просторије

Индекс 
просторије (к)

Минималан број мерних 
тачака

к<1 4
1≤к<2 9
2≤к<3 16

3≤к 25
Индекс просторије је дефинисан формулом

          (2)

(а и b су дужина и ширина просторије, док је hк растојање светиљки од радне равни).
Равномерност осветљености се за овај случај одређује као однос Emin/Err, где је са Еmin 

означена најмања измерена хоризонтална осветљеност у изабраним тачкама (равномерност 
осветљености се сматра задовољавајућом ако износи најмање 0.7 [1]).

У случају просторије са познатим распоредом радних места и без високе технолошке 
опреме, осветљеност се мери само у изабраним тачкама радних места, које се бирају као у примеру 
приказаном на слици 2 [2].

Слика 2. Избор мерних тачака у просторији са познатим распоредом радних места



202

У случају хоризонталних радних површина мере се хоризонталне осветљености, док се у 
случају косих радних површина мере компоненте осветљености које су на њих нормалне. Укупан 
број мерних тачака свих радних места у просторији одређује се такође према табели 3, a у зависности 
од индекса просторије. При томе се мерне тачке бирају на исти начин на који су биране мерне тачке 
радне равни просторије (свако радно место се дели на подударне правоугаонике, при чему се тежи 
да њихове величине код различитих радних места буду што приближније). 

Ниво осветљености радног места одређује се по формули:

         (3)

у којој је са n означен укупан број мерних тачака на посматраном радном месту.
Равномерност осветљености радног места израчунава се као однос  Еmin/Erm, где је са Еmin 

означена најмања измерена осветљеност посматраног радног места (равномерност осветљености 
сваког радног места треба да износи најмање 0.7 [1]).

За свако радно место треба измерити и ниво осветљености његовог непосредног окружења, 
чија равномерност осветљености, дефинисана исто као за само радно место, треба да износи најмање 
0.5 [1].

Случај просторије са високом технолошком опремом која је дели на више различитих целина 
(зона) своди се на примену неког од описаних случајева на сваку од тих зона.

У просторијама са локалним осветљењем, односно додатним осветљењем радних места, 
такође се мере нивои и равномерности осветљености појединих радних места. 

Нагласимо да ниво осветљености просторија у којима се запослени задржавају већи део 
радног времена не треба да буде нижи од 200lx [1].

Нагласимо такође да је приликом мерења нивоа осветљености радног места потребно да 
радници буду у својим уобичајеним положајима у односу на радне површине.

ПРОВЕРА ИНДЕКСА РЕПРОДУКЦИЈЕ БОЈА
Индекс репродукције боја извора светлости показује колико су боје предмета у осветљеној 

просторији блиске природним, односно онима које се имају при употреби референтних извора 
светлости (за извор светлости топле или неутралне беле боје референтни извор светлости је 
апсолутно црно тело, док је за извор светлости хладне боје референтна дневна светлост) [2,4].

Табела 1 показује да за сваку просторију, односно активности које се у њој обављају, 
референца 1 даје минималну захтевану вредност индекса репродукције боја (његова максимална 
могућа вредност износи 100). Пошто особе задужене за безбедност и здравље на раду најчешће не 
поседују податке о индексима репродукције боја извора светлости у просторијама у којима се врши 
испитивање квалитета осветљења, у табели 4 дате су њихове просечне вредности [2].

Табела 4. Просечне вредности индекса препродукције боја извора 
светлости који се користе у унутрашњем осветљењу

Тип извора светлости Индекс репродукције боја (Ra)
Извори са ужареном нити
(укључујући и халогене изворе) 100

Стандардне флуоресцентне цеви топле боје 40<Ra<60
Стандардне флуоресцентне цеви
неутралне беле или хладне боје 60<Ra<80
Флуоресцентне цеви
са трикомпонентним прахом 80<Ra<90
Компактне флуо сијалице
(тзв. штедљиве сијалице) 82

Живине сијалице високог притиска 45
Стандардне метал–халогене сијалице 70
Метал–халогене сијалице
са керамичким гориоником 80<Ra<90

Натријумове сијалице високог притиска 23

Сијалице са LED чиповима беле боје 80<Ra<90
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БОЈА СВЕТЛОСТИ
Боја светлости може да буде са преовлађујућим топлим (жућкастим) тоновима, може да буде 

неутрална бела и може да буде хладна (са уочљивим плавичастим тоном). Не постоји никакав захтев 
који фаворизује неки од наведених облика боје светлости. Међутим, ако у просторији преовлађују 
топли тонови, природно је да се употребе извори светлости топле или неутралне беле боје, при чему 
треба нагласити да је неутрална бела боја адекватна за радне просторе јер подстиче концентрацију 
на радни задатак.

Свакако треба истаћи да у истој просторији све сијалице, по боји светлости, треба да 
припадају истој групи, јер мешање светлости различитих боја не прија оку.

ОГРАНИЧЕЊЕ БЉЕШТАЊА
У унутрашњем осветљењу доминантно је тзв. психолошко бљештање, које изазива осећај 

нелагодности, нервозу и замор. Према референци 1, оно се проверава преко параметра UGRL, који 
се не примењује у Србији. Због тога провера наведеног параметра није могућа. Оно што је понекад 
могуће је провера физиолошког бљештања, односно бљештања које је резултат превелике количине 
светлости која продре у око. Физиолошко бљештање по правилу изазивају светиљке малих димензија, 
а велике сјајности (на пример, халогене или, још чешће, метал–халогене сијалице инсталиране на 
малој висини), а понекад и светиљке инсталиране на тамној таваници. Оно може субјективно да се 
уочи, при чему најбољу потврду да оно постоји представљају жалбе запослених који су свакодневно 
изложени таквом осветљењу.

ТРЕПЕРЕЊЕ СВЕТЛОСТИ И СТРОБОСКОПСКИ ЕФЕКАТ
Треперење светлости се тешко примећује. Међутим, уколико се запослени жале на главобоље, 

што се најчешће дешава у просторијама које су осветљене помоћу неквалитетних флуоресцентних 
цеви, неопходно је да се препоручи куповина квалитетних флуоресцентних цеви или, што је још 
ефикасније, замена стандардних предспојних уређаја електронским [1].

Треперење светлости је посебно опасно на радним местима на којима се налазе машине 
са брзоротирајућим деловима, јер може да изазове стробоскопски ефекат, односно оптичке варке 
(брзоротирајући део машине може визуелно да изгледа као део који стоји или се веома споро креће) 
[2]. Због тога је стробоскопски ефекат чест узрок повреда на радном месту.

ЗАКЉУЧАК
Стручни испитивач осветљености радног места и радне околине не само што ће правилно 

измерити ниво осветљености, него ће извршити и проверу равномерности осветљености, индекса 
репродукције боја, усаглашености боје светлости различитих извора светлости, физиолошког 
бљештања, треперења светлости и стробоскопског ефекта.
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ABSTRACT
During the period 2005-2011 in the Institute of Public Health of Vojvodina were registered twenty (20) 

injuries at work, whereas twelve cases were injuries of insured persons who were placed at work positions having 
increased risk, which was 30% of that group (total number of the employed who were assigned at workplaces having 
increased risk). Eight cases were injuries of insured persons in workplaces without increased risk.

The aim of the paper was to present the number of injured among employees working at places with increased 
risk and also to present emphasized correlation between the injuring of employees and workplaces with increased risk.

In the paper are used data from the register on injuries at work from the Institute of Public Health of Vojvo-
dina (IZJZV) and the Act on risk assessment for all workplaces and IZJZV working environment.

The data analysis indicated to significant correlation of injuries at work and work positions with increased 
risk in the Institute of Public Health of Vojvodina.

CORRELATION OF INJURIES AT WORK AND WORK POSITIONS WITH 
INCREASED RISK IN THE INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH OF VOJVODINA

Kључне речи: повреда, повећан ризик, превенција

РЕЗИМЕ
У Институту за јавно здравље Војводине се у периоду од 2005-2011. године догодило двадесет (20) 

повреда на раду, од чега су дванаест случаја повреде осигураника који су распоређени на радна места са 
повећаним ризиком, што чини 30% групе (укупно запослених који су распоређени на радна места са повећаним 
ризиком). Осам случајева су повреде осигураника распоређених на радна места без повећаног ризика.

Циљ рада је био да се прикаже број повређених запослених који су распоређени на радна места са 
повећаним ризиком као и израженост везе између повређивања запослених и радних места са повећаним 
ризиком. 

У раду су коришћени подаци из евиденција о повредама на раду из Института за јавно здравље 
Војводине (ИЗЈЗВ) и Акта о процени ризика са сва радна места и у радној околини у ИЗЈЗВ.

Анализом података је указано на постојање значајније повезаности повреда на раду и радних места са 
повећаним ризиком у Институту за јавно здравље Војводине.

1Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад

Костић Зденка 1 *

ПОВЕЗАНОСТ ПОВРЕДА НА РАДУ И  РАДНИХ МЕСТА  
СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ У ИНСТИТУТУ ЗА  

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ 

УВОД
Правни основ
Повреда на раду дефинисана је Законом о пензијско инвалидском осигурању члановима 22. 

и 23. Члан 22. гласи: „Повредом на раду, у смислу овог закона, сматра се повреда осигураника која 
се догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога 
је осигуран, проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским 
дејством, наглим променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама 
физиолошког стања организма. 

Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин из става 1. овог члана, коју 
осигураник - запослени претрпи при обављању посла на који није распоређен, али који обавља у 
интересу послодавца код кога је запослен. 

Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин из става 1. овог члана, коју 
осигураник претрпи на редовном путу од стана до места рада или обрнуто, на путу предузетом 
ради извршавања службених послова и на путу предузетом ради ступања на рад, као и у другим 
случајевима утврђеним законом. 

Повредом на раду сматра се и обољење осигураника које је настало непосредно или као 
искључива последица неког несрећног случаја или више силе за време обављања посла по основу 
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кога је осигуран или у вези с њим. 
Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин из ст. 1. до 4. овог члана, коју 

осигураник претрпи у вези с коришћењем права на здравствену заштиту по основу повреде на раду 
и професионалне болести.“

Члан 23 гласи: „Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин предвиђен у 
члану 22. овог закона коју осигураници претрпе учествујући: 

1. У акцијама спасавања или одбране од елементарних непогода или несрећа; 
2. У војној вежби или у вршењу других обавеза из области одбране земље утврђених законом; 
3. На радном кампу или такмичењу (производном, спортском и др.); 
4. На другим пословима и задацима за које је законом утврђено да су од општег интереса.“

Повреда на раду дефинисана је и Законом о изменама и допунама Закона о здравственом 
осигурању чланом 9. Члан 9. гласи: „Повреда на раду, у смислу овог закона, је свака повреда, обољење 
или смрт настала као последица несреће на послу, односно као последица сваког неочекиваног или 
непланираног догађаја, укључујући и акт насиља који је настао услед рада или је повезан са радом 
који је довео до повреде, обољења или смрти осигураника која је наступила одмах или у периоду од 
12 месеци од дана нстанка повреде на раду.

Под повредом на раду у смислу става 4. овог члана не подразумевају се професионална 
обољења, као и повреде при доласку, односно повратку са посла..“

Извештавање о повреди на раду регулисано је Правилником о садржају и начину издавања 
обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези с радом („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/2006 и 84/2006). Правилник прописује образац извештаја повреде на раду 
(Образац 1) као и поступак пријављивања повреде на раду. Према Правилнику извештај се попуњава 
у пет примерака најкасније 24 часа по сазнању да се десила повреда на раду. Дужност послодавца 
је да у наредних 24 часа достави свих пет примерака Извештаја здравственој установи у којој је 
обављен преглед повређеног. Наведена здравствена установа дужна је да у року од 48 часова попуни 
извештај и да попуњени извештај врати послодавцу најкасније наредног дана. Послодавац затим 
има обавезу да у наредна два дана достави свих пет примерака попуњених извештаја надлежној 
филијали Републичког завода за здравствено осигурање. По овери извештаја Филијала задржава за 
своје потребе два примерка а преостала три примерка доставља послодавцу. Послодавац један од 
та три примерка задржава за себе, један даје повређеном раднику а један примерак преко Управе 
за безбедност и здравље на раду доставља организацији надлежној за пензијско и инвалидско 
осигурање. Овај процес укључује доста учесника и уколико се сви придржавају законских рокова 
може потрајати и преко седам дана.

Делатност и организација рада у Институту за јавно здравље Војводине
Институт за јавно здравље Војводине обавља здравствену делатност у области јавног здравља 

на више нивоа.
Институт обавља здравствену делатност из области социјалне медицине, микробиологије са 

паразитологијом, хигијене, епидемиологије.
У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, контроле стручног рада, у 

Институту се организују организационе јединице за обављање стручних послова:
1. Центар за промоцију здравља;
2. Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите; 
3. Центар за информатику и биостатистику у здравству;
4. Центар за контролу и превенцију болести;
5. Центар за хигијену и хуману екологију;
6. Центар за микробиологију;
7. Центар за вирусологију;

А за обављање немедицинских послова:
8. Служба за правне и економско-финансијске послове и
9. Служба за техничке и друге сличне послове.

У саставу центара и служби налазе се уже организационе јединице (одељења односно 
одсеци).

Институт изучава најзначајније социјално-економске факторе који утичу на здравље и 
здравствену културу становништва, едукативне потребе, ниво здравствене свести и здравственог 
потенцијала појединаца, обезбеђује стручни, едукативни материјал, прати и анализира кретање 
заразних болести и спроводи епидемиолошки надзор, испитује квалитет ваздуха, воде за пиће, воде 
базена, вода купалишта, површинских вода, вода различитих намена и отпадних вода, земљишта 
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и седимента, врши пријем и узимање материјала (узорака) за бактериолошке, паразитолошке, 
миколошке и серолошке прегледe, пријем узорака (ваздух, брисеви предмета опште употребе, вода 
из медицинских апарата, провера стерилности) за санитарну бактериологију, пријем и узимање 
материјала (узорака) за изолацију и идентификацију вируса, обавља пословe из области одбране, 
безбедности и здравља на раду, заштите животне средине, заштите од пожара, одржавања уређаја, 
опреме и инсталација, одржавања возног парка, обезбеђења и одржавања хигијене у згради и кругу 
Института и друго.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОД РАДА
Циљ рада је био да се прикаже број повређених запослених који су распоређени на радна 

места са повећаним ризиком као и израженост везе између повређивања запослених и радних места 
са повећаним ризиком. 

У раду су коришћени подаци из евиденција о повредама на раду из Института за јавно 
здравље Војводине (ИЗЈЗВ) и Акта о процени ризика са сва радна места и у радној околини у ИЗЈЗВ.

У ИЗЈЗВ је у периоду од 2005 - 2011. године радило 256 запослених, међу којима је 40 
запослених радило на радним местима са повећаним ризиком.

Резултати су приказани табеларно и текстуално. Тестирање разлика између заступљености 
повређених запослених који су распоређени на радна места са повећаним ризиком / без повећаног 
ризика је вршено применом хи квадрат теста (χ 2 ).

Анализа резултата се састојала од података о запосленима који су распоређени на радна места 
са повећаним ризиком, као и од упоређивања података повређених запослених који су распоређени 
на радна места са повећаним ризиком / без повећаног ризика у ИЗЈЗВ. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
У ИЗЈЗВ се у периоду од 2005 - 2011. године догодило двадесет (20) повреда на раду, од чега 

су дванаест (12) случаја повреде осигураника који су распоређени на радна места са повећаним 
ризиком, док су осам (8) случаја повреде осигураника распоређених на радна места без повећаног 
ризика.

Табела 1. Запослени распоређени на радна места са повећаним ризиком/без повећаног ризика у ИЗЈЗВ

Радна места са 
повећаним ризиком

Радна места без 
повећаног ризика Укупно запослених

Број % Број % Број %
ИЗЈЗВ 40 15,62 216 84,38 256 100
У Институту за јавно здравље Војводине је у периоду од 2005 - 2011. године радило 256 

запослених од којих је њих 40 (15,62%) било распоређено на радна места са повећаним ризиком 
(Табела бр.1).

Све повреде су сврстане у лаке повреде, као што су уганућа ногу, убоди, посекотине и 
опекотине. Дванаесторо запослених који су повређени, распоређени су на радна места перачице 
лабораторијског посуђа и перачице-спремачице, а та радна места су процењена као радна места са 
повећаним ризиком.

Табела 2. Повређени запослени распоређени на радна места са повећаним ризиком у ИЗЈЗВ

На радном месту са повећаним ризиком Укупно 
Број % Број %

ИЗЈЗВ 12 30 40
1

100

Од четрдесеторо (40) запослених који су распоређени на радна места са повећаним ризиком 
у ИЗЈЗВ, њих дванаесторо (12) се повредило у периоду од 2005 - 2011. године, што чини 30% групе 
(Табела бр. 2).

Табела 3. Повређени запослени распоређени на радна места без повећаног ризиком у ИЗЈЗВ

На радном месту без повећаним ризиком Укупно 
Број % Број %

ИЗЈЗВ 8 3,7 216 100
Од 216 запослених који су распоређени на радна места без повећаног ризика, њих осморо (8) 

се повредило у периоду од 2005 - 2011. године, што чини 3,7% групе (Табела бр. 3).
Постоји статистички значајна разлика између заступљености повређивања запослених који 

су распоређени на радна места са повећаним ризиком у односу на запослене који су распоређени на 
радна места без повећаног ризика (χ 2 = 32,404; p < 0.01)
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Дијаграм 1. Процентуална заступљеност повређених запослених који су распоређени 
на радна места са повећаним ризиком / без повећаног ризика у ИЗЈЗВ

ЗАКЉУЧАК
Значајна разлика у процентуалној заступљености повређених запослених који су распоређени 

на радна места са повећаним ризиком, односно запослених који су распоређени на радна места без 
повећаног ризика, у односу на укупан број наведених група запослених, наводе на закључак да су 
повреде на раду значајније повезане са радним местима са повећаним ризиком. 

Запослени који су повређени су поново упознати са опасностима и штетностима на радном 
месту, као и са конкретним мерама за безбедан и здрав рад у складу са Актом о процени ризика за сва 
радна места и у радној околини Института за јавно здравље Војводине, а у циљу спречавања повреда 
на раду, професионаних обољења и обољења у вези са радом, и указано им је на важност подизања 
безбедносне свести у циљу истог. Такође им је указано на то да је најважнији фактор безбедности 
и заштите на радном месту човек (да је потребно да запослени мора бити одморан када долази 
на посао, да приступа раду са пуном пажњом и концентрацијом, да примењује прописане мере за 
безбедан и здрав рад, да користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и др.). 
Поновљено им је да је запослени дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад како 
не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица. Поред напред 
наведеног, запосленима је такође указано на препоруке за безбедан и здрав рад.

Унапређење безбедности и здравља на раду јесте приоритет у Републици Србији, а најважнији 
задаци су унапређење и очување радноактивног становништва ради спречавања повреда на раду и 
професионалних обољења и њиховог свођења на најмању могућу меру, примена превентивних мера 
на свим нивоима рада, побољшања у области безбедности и здравља на раду укључивањем свих 
учесника у систем безбедности и здравља на раду: послодаваца, запослених и њихових представника, 
синдиката, образовних установа, државних органа, невладиних организација и других институција, 
промовисање културе превенције и добре праксе у области безбедности и здравља на раду на свим 
нивоима организовања послодаваца, запослених, образовних установа и државе у смислу промоције 
процене професионалних ризика, што се постиже васпитањем, образовањем, оспособљавањем и 
другим врстама едукација.
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ABSTRACT
This article discusses the current status of involvement at work people in agriculture. The vast majority of 

farms has individual character, with the participation of family members only. Law and Regulations in the field of 
safety and health are not sufficiently represented in the real work. The issue of safety control preparation of machines 
and other equipment is on to the farmers, that owners is themselves (without external verification). Training of farm 
machinery in use, and other equipment, and funds for chemical plant protection is insufficient. Identifying risks and 
hazards in working with agricultural machinery is an essential prerequisite for reducing injuries and hazards at work.

STATE SAFETY AND HEALTH MEASURES FOR PEOPLE IN AGRICULTURE

Kључне речи: пољопривреда, механизација, безбедност и штетност

РЕЗИМЕ
У чланку се обрађује постојеће стање у ангажовању људи на раду у пољопривреди. Огромна већина 

пољопривредних газдинстава је индивидуалног карактера, уз учешћа искључиво чланова домаћинства. Закон 
и Правилници из области безбедности и здравља људи нису у довољној мери заступљени у реалном раду.  
Питање контроле припреме исправности машина и остале опреме своди се на пољопривредника, власника 
истог (без екстерне провере). Обука чланова пољопривредног газдинства у коришћењу механизације и остале 
опреме, као и средстава за хемијску заштиту биља је недовољна. Препознавање опасности и штетности у раду 
са пољопривредном механизацијом је битан предуслов за смањење повреда и штетности на раду.

* Контакт електронска адреса: kovacevic@vtsns.edu.rs              

1Висока техничка школа струковних студија у Новим Саду

Ковачевић Сава 1 *, Букта Звонимир 1, Јоцић Неда 2

СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА ЉУДИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

УВОД
Влада Србије је донела Уредбу [14] о Регистру пољопривредних газдинстава, па је 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покренуло поступак регистрације 
пољопривредних газдинстава у Републици Србији од маја 2004. године.

 По тој Уредби се пољопривредно газдинство сматра оно које има најмање 0,5 хектара 
земљишта на територији Србије на коме се обавља пољопривредна производња. 

Укључивање чланова пољопривредног газдинства у процес рада, настаје још у раном детињству. 
То значи, да још недовољно психофизички сазрео човек долази у додир са савременом опремом за рад. 
Због природе посла која пољопривредници обављају у процесима рада у пољопривреди, подручја на 
и око машина су врло ризична.                                                                                                                                           

Традиционална култура о континуитету односа пољопривредника са земљом и/или са 
животињама ствара специфични пољопривредников менталитет. Сваки облик рада произашао из те 
традиције и радног менталитета, омогућава пољопривреднику лако прилагођавање и непредставља 
проблем квцалитетног живљења. 

Нагли развој технике и технологије унео је у пољопривреду нов начин рада. Иновације 
које се уводе у пољопривредни процесе рада изазивају врло често неприлагођено понашање 
пољопривредника. Познато је у индустрији, а нарочито у пољопривреди да прилагођавање новоме 
у процесу рада, траје дуго. Са становишта безбедности и здравља на раду, прилагођавање насталим 
промењеним условима, као и ритму рада, може да доведе до честих и тешких повреда. 

Менталитет пољопривредог произвођача нарочито је уочљив на његовој особини 
опрезности прихватања новог, јер суштински, рад пољопривредника је индивидуалан. У радни 
процес је укључена само ужа фамилија и егзистенција фамилије искључиво зависи од власника 
пољопривредног газдинства.

Особине штедљивости и недостатка слободног времена пољопривредника, ствара озбиљан 
проблем када је у питању безбедност на раду. Нарочито код машина и остале опреме за рад уколико 
дође до отказа (застоја рада) прво што се уклоне и одбаце су заштитници и безбедносни уређаји.



209

Издвајање новчаних средстава за оправку насталих због отказа и набавка личних заштитних 
средстава ( одећа, обућа и др.) је последња ставка у економији пољопривредника. 

Недостатак слободног времена за време сезонских пољопривредних радова, спречава 
адекватну стручно и безбедно оспособљавање пољопривредника, а нарочито чланова фамилије.

Сазнања о мерама безбедности и заштите на раду у пољопривреди, су често врло застарела. 
Нарочито је озбиљан проблем у безбедном коришћењу хемијских средстава уа заштиту биља и 
вештачких ђубрива.

Сазнања се своде на рекламе на ТВ као и  штура упутства произвођача машина и заштитних 
средстава. Оваква сазнања  нису довољна за безбедност и заштиту здравља пољопривредника.

Законом [1] није адекватно утврђена сигурност  и безбедност чланова пољопривредног 
домаћинства као и посебни услови рада за малолетна лица, старије особе и жене поготово ако су 
труднице. У току сезонских послова чланови пољопривредног домаћинства раде дневно дуже него 
што је Законом о раду прописано, Рад обављају ноћу без адекватног осветљења.  У већини случајева 
пољопривредници не користе годишњи одмор за време сезонских послова. 

Према проценама из 2008 године у Србији је живело 490.000 регистрованих пољопривредних 
газдинстава. По закону о раду не морају пољопривредна газдинства да уплаћују пољопривредни 
стаж, иако постоје запослена лица, али се о томе не води евиденција.

Послови чланова домаћинства су без посебног надзора, што резултира већим бројем озледа 
чији број је врло тешко утврдити јер се о томе не води евиденција. 

Често се чланови домаћинства и не пријављују у здравствене установе, поготово ако су 
озледе лакше природе.

Циљ успостављања Регистра пољопривредних газдинстава је унапређење пољопривредне 
производње у Републици Србији тако да буде продуктивна, богата и поштована, конкурентна на 
тржишту Европске Уније и на другим тржиштима. Циљ је да наша села поново оживе, да се повећа 
животни стандард и услови живота руралног становништва кроз развој села и инфраструктуре. 

Да би се то постигло, потребно је да Министарство препозна кориснике аграрног буџета, да 
евидентира број пољопривредних газдинстава, структуру производње и капацитете, како би могло 
да дефинише стратегију развоја пољопривреде и води успешну аграрну политику. Подаци који су 
садржани у Регистру се користе једино од стране Министарства ради вођења аграрне политике и као 
појединачни подаци не могу бити достављени трећим субјектима, осим државним органима (суду и 
полицији). Трећим лицима се могу достављати само збирни подаци, који нису везани за конкретно 
пољопривредно газдинство.

ВРСТЕ ОПАСНОСТИ, ШТЕТНОСТИ И НАПОРИ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ
Допринос овог рада је препознавање опасности и напора у раду ради боље прегледности 

могућих повреда и смањења броја повреда.
Опасности, штетности и напори у радном окружењу код пољопривредног становништва су 

углавном веће него у осталој привреди.
1. опасности у радној околини могу се сврстати у: 

• механичке опасности,
• опасности од превртања трактора, самоходих машина као и претоварених приколица и 

кола,
• опасности при раду са животињама које се користе за превоз запрегама односно за обраду 

земљишта,
• опасности од електричне енергије,
• опасности од пожара и експлозија,
• климатске опасности (како од високе тако и од ниске температуре)

2. штетности у радној околини могу се сврстати у:
• прашина,
• бука и вибрације,
• хемијске штетности
• биолошке штетности
• зрачења,
• осветљење

3. напори у радној околини могу се сврстати у:
• физички
• психички
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Последице наведених штетности, опасности и напора су лаке и тешке повреде,, болести 
коштано-зглобних органа, тровање, болести узроковане физичким и хемијским штеностима, болести 
дисјаних путева, кожне болести и др.

Извори опасности и штетности у пољопривредном газдинству су: трактори, самоходне и 
прикључне пољопривредне машине, прскалице за заштиту биља, и др.

Извори штетности по здравље су пре свега хемијска заштитна средства: пестициди, 
фунгуциди и др. Чланови домаћинства нису обучени за рад са хемикалијама, са уређајима за њихово 
мешање и складиштење, и уколико се не води довољно рачуна, штетне хемикалије могу лако доћи у 
додир са децом и тиме оштетити нјихово здравље.

У следећа два поглавља рада биће приказане опасности од пољопривредне механизације и 
неке од наведених штетности.

ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА КАО ИЗВОРИ ПОВРЕЂИВАЊА И 
ШТЕТНОСТИ ПО ЗДРАВЉЕ

Неструно одржавање и руковање са пољопривредном механизацијом
Произвођач машине врши процену ризика или обезбеђује да се та процена изврши, ради 

утврђивања захтева за заштиту здравља и безбедност који се примењују за машину. После процене 
ризика, машина се мора пројектовати и израдити тако да се узму у обзир резултати ове процене [14].

Пољопривредна механизација треба да се користи само у исправном стању [4]. Нажалост, 
мање поправке, одржавање и смештај (конзервирање) је препуштено самим пољопривредним 
домаћинствима. При одржавању могу се јавити опасности од електричне струје када се користе 
електричне бушилице, брусилице и др.

Као један од највећих опасности је не стручно руковање трактором. Процена је да се у 
Србији налази око 320.000 трактора (портал о осигурању ДДОР Нови Сад), што значи да у просеку 
један трактор долази на два домаћинства. Забрињава велика старост трактора, тако да се савремене 
безбедносно-конструктивне мере за заштиту тракториста, нису биле у примени. Због непажње 
тракториста а и због брзине и ургентности рада, трактор се не искључује у раду, па се често догађају 
озледе при прикључивању карданских вратила на тањираче, дрљаче, сејачице, расипаче ђубрива и 
др. 

Превртање трактора обично када се вози по неравном терену и већем нагибу земљишта, 
често изазива смрт возача трактора (слика 1). 

Слика 1. Пример заштите од повреде трактористе при превртању трактора

Сезонски рад лети који је прековремен, ноћу и под неповољним климатским условима што 
доводи до физичког и психичког напора. Посебно се овде ради и о алкохолисаним особама који 
седају за волан трактора.

После трактора на озледе често утиче нестручан рад са машинама за сечење летине на 
њивама, машине за уситњавање пољопривредних производа као што су млинови, сецкалице за 
кукуруз и сл.

Комбајни за жито и кукуруз представљају коплексну опасност. Пример места опасности на 
житном комбајну је дат на слици 2.
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Слика 2 Житни комбајн, примери места опасности

ШТЕТНОСТИ ПРИ ОБАВЉАЊУ РАДОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Неповољни климатски фактори
Обављајући пољопривредне радове на отвореном, пољопривредници су изложени 

неповољним климатским утицајима, најчешће високим температурама. Да би се заштитио од 
неповољних климатских утицаја код човека се укључује  низ терморегулационих механизама.

Долази до смањеног лучења тиреоидних хормона, пулс је повишен, долази до знојења и 
повећања температуре. Ако се не предузму адекватне превентивне мере, може доћи до поремећаја 
рада кардиоваскуларног, централног нервног система, гастроинтестиналног тракта и друго.

Пошто је старост трактора и самоходих пољопривредних машина велика, кабине најчешће 
нису адекватна заштита за пољопривредника. Често је температура у кабини већа од температуре 
околине.

Под утицајем ниских температура ако се радник незаштити од губљења топлоте долази до 
поремећаја периферне циркулације, појаве назеба и прехладних обољења дисајних путева.

Бука и вибрације
Бука се јавља као штетни агенс са последицама по здравље трактоисте и комбајнера. На 

ниво буке посебно утичу снага и величина машине, квалитет израде кабине, њена звучна изолација, 
ослањање на шасију возила, положај врата и прозора при вожњи и др.

Слика 3. Дохват руком и ногом (мере у мм)
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Вибрације се јављају код трактора, самоходих пољопривредних машина и другим машинама 
за рад и уређајима, па се седиште за возача СИП (слика 3) мора извести да обезбеди удобан положај 
са доступним свим командама. Код модерних кабина трактора постоје уграђени клима уређаји.

Садиште треба да је подешљиво према висини и тежини возача, снабдевено тапацирунгом, 
опругама и амртизерима да ублажи вибрације којима је возач изложен. Правилно изведено седиште 
ублажава 65% вибрација.

Код буке је најбоље користити лична заштитна средства односно антифоне ако кабина 
машине није израђена по најновијим стандардима [8].

Болести дисајних путева
При обављању пољопривредних радова, поготово возачи комбајна за пшеницу, су изложени 

високим концентрацијама прашине биљног порекла, поготово ако комбајн нема одговарајућу кабину, 
односно ако комбајнер због врућине држи отворена врата од кабине, што је најчешће случај. 

У пољопривреди су присутне и неке биљке односно коров који изазива алергијске тегобе код 
пољопривредника, поготово ако се коси трава тримерима и сличним направама. Од неалергијских 
узрока обољењу дисајних путева треба напоменуту житну прашину, која је у великој концентрацији 
при жетви.

Токсично дејство пестицида
У пољопривредној производњи употребљава се преко 800 различитих препарата са око 300 

активних материја за заштиту биља и постизање вечих приноса [13]. У зависности од начина уласка 
пестицида у организам, токсичности препарата и количине унетих материја, могу настати акутна и 
хронична тровања. До настанка акутних тровања долази због неодговарајуће употребе пестицида, 
због непридржавања упутстава о начину употребе, због непримењивања адекватне заштите на раду 
или непознавања основних карактеристика појединих препарата.

НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ МЕРА И ПРАВИЛА СИГУРНОСТИ
Надзор над применом мера и правила сигурности се слабо обавља што се констатује и у [3]. 
Постоје и оправдани проблеми и тешкоће у спровођењу надзора:

• пољопривредна домаћинства раштркана поготово у руралним, планинским пределима,
• слабо осигурање финансијских и материјалних средстава,
• осигурање довољног броја пољопривредних инспектора,
• чланови пољопривредних домаћинстава слабо знају о заштити на раду, првој помоћи,
• проблем ненадзираног кретања деце како у дворишту, стајама и амбарима тако и по њивама

Према Уредби [14] врши се регистрација пољопривредних газдинстава, додељивање 
подстицајних финансијских средстава и материјалних добара и надзор над пољопривредним 
газдинствима поверава пољопривредном инспектору.

ЗАКЉУЧАК
На основу онога што је изнето у овом раду констатује се

• мањак прописа, обуке, организационих мера и надзора над делатношћу пољопривредних 
газдинстава.

• брига и помоћ при озледама је препуштена самим члановима домаћинства.
• број озледа се може само предпоставити, јер нема правилне и потребне евиденције.
• надзор над применом правилника и закона о безбедности и заштити здравља људи није 

спроведена.
Правилници [5] и [6] су давно донети и у неким деловима су застарели, тј. третирају и неке 

машине које се више не користе (например, вршалица за жито). Треба их реновирати, освежити и 
ускладити са препорукама ЕУ.

Субјект задужен за ову област је пре свега Министарство пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде. Сигурно ће и нови Закон о задругама да омогући боље организационе 
облике удруживања пољопривредника, да се повећа ефикасност на 4,2 милиона хектара обрадивог 
земљишта, лакше долажење до финасијаких средстава и репроматеријала.

Октобра 2011 је хиљадуосамстодвадесет незапослена агронома потипсало уговор са 
Министарством на годину дана да се ангажују на месту асистента саветодавца у пољопривредној 
стручној служби.

Смањиће се и трошкови пољопривредних домаћинстава, јер је по новом Закону о саобраћају, 
предвиђено да се трактори и самоходе пољопривредне машине региструју на почетку коришћења, а 
да се потом једном годишње обавља технички преглед.
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ABSTRACT
Common beliefs and assumptions developed and shared between employees have significant impact on safe 

work practices and behavior at work. Organization with a positive safety culture are characterized by communications 
founded on mutual trust, by shared perceptions of the importance of safety and by confidence in the efficacy of pre-
ventive organizational and technical measures. Safe culture and healthy workplace can be achieved not only through 
series of trainings, eliminating the danger or hazard, but also by encouraging work environment for the care of safety, 
by increased commitment of top management.

SAFETY CULTURE 

Kључне речи: култура, безбедност и здравље на раду, вредност

РЕЗИМЕ
Значајан утицај на праксу безбедног рада и понашање у складу са основним принципима безбедности 

и здравља на раду имају заједничке претпоставке и уверења које су запослени развили и међусобно размењују 
у свом организационом животу. Организацију са израженом културом безбедности и здравља на раду 
карактерише комуникација заснована на поверењу као последици заједничке перцепције значаја безбедности. 
Унапређење културе безбедног и здравог рада може се остварити не само низом одговарајућих обука, 
тренинга, отклањањем опасности или штетности на радном месту, него и подстицањем радне климе за бригу 
о безбедности и повећаном посвећеношћу топ менаџмента предузећа.

1ЈП Електромрежа Србије, Погон „Нови Сад“, Нови Сад

Крнајски Владимир 1 *

КУЛТУРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

УВОД 
Човек као својеврстан, комплексан и психосоцијалан феномен организације има значајан, чак 

и пресудан утицај на резултате рада и пословања у односу на круте организационе шеме, правила, 
прописе и стандарде. Показало се да за успех у ангажовању, раду и организационом животу нису 
важна само знања, вештине и способности, него и ставови, уверења, навике и све оно што даје лични 
смисао деловању појединаца у организацији. Али, колико су организације успешне у обезбеђивању 
услова на раду којима се повреде запослених и професионална обољења смањују до препознатљивог 
нивоа? Или, колико су организације успешне у стварању услова за физичко, психичко или социјално 
благостање својих запослених?

 Може се отићи и корак даље и поставити питање о утицају организација на своје окружење, 
друштвену заједницу и успешности у заштити животне средине, очувању природне равнотеже 
и успостављању одрживог развоја [1]. Дакле, предмет посматрања су свеукупне материјалне и 
духовне вредности које човек ствара својом активношћу у сврху савладавања природних сила, 
развоја производње и решавања друштвених задатака.

Као драстичан пример нарушавања свих напред наведених елемената често се наводи 
пример несреће у Чернобилу, 1986. године, чије последице остају генерацијама у наслеђе. Поводом 
несреће у нуклеларној електрани, Интернационална саветодавна група за нуклеарну безбедност у 
својим извештајима почела је да користи термин „култура безбедности“ [2] чиме се у великој мери 
потврдило и од раније познато становиште да на безбедност и безбедно понашање утичу и бројни 
друштвени фактори. Сврха културе безбедности и здравља на раду (БЗР), дакле није изникла из 
потребе да се објасни овај феномен у организацијама, него да се пренесе будућим генерацијама 
лекција научена из прошлости.

Термин „култура безбедности“ изворно потиче из енглеског језика. Одговарајући превод на 
српски језик се појављује у Закону [3], у члану 52, односно у Закону о потврђивању конвенције 
међународне организације рада брoj 187 о промотивном оквиру БЗР из 2009. године, као „национална 
превентивна култура безбедности и здравља на раду“.
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БЕЗБЕДНО ПОНАШАЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
Безбедно и ризично понашање запослених чини саставни део организационог понашања. 

Организационо понашање, као примењена научна дисциплина покушава да објасни и предвиди 
понашање запослених и пронађе ефикасне начине којима може утицати на њихово понашање. На 
безбедно понашање утичу бројни фактори, од организационих (технолошки поступци, стратегије 
управљања ризицима), преко групних (тимски рад, конфликти), па до индивидуалних (личност, 
вредности). Ефекти понашања на раду могу бити не само задовољство, успешност у раду или 
продуктивност, него и несрећни случајеви или нежељени догађаји, за које је везан појам ризичног 
понашања [4, 5]. Савремена наука о понашању полази од претпоставке да не постоје прави разлози 
због којих радна средина не би била пријатна и продуктивна [5]. Напротив, управо применом 
принципа превенције, постиже се најефикасније успостављање безбедног одвијања процеса рада 
[6].

Људска активност углавном се своди на уходане обрасце понашања, научене током живота, 
примењене у зависности од ситуационих фактора. Бројни су случајеви када те активности могу да 
поприме нежељени ток [7]. Већина погрешних поступака почиње поремећајем аутоматских реакција 
на ситуације или услове из радне околине. Па, чак и онда, понашање се одвија неким другим, такође 
већ познатим обрасцем. Исходи ризичног понашања су у тесној вези са захтевима који се постављају 
пред запосленог у радној околини, климом на послу, али и исцрпљивањем, односно задовољством на 
раду. Уколико могућности радника са свим својим ресурсима и мотивима нису довољни да одговоре 
на захтеве радне околине и тренутне ситуације, долази до неповољних исхода. На слици 1 приказана 
је корелација између ових фактора [8].

Слика 1. Модел безбедности и здравља на радном месту

Увођење савремених превентивних мера у складу са проценом ризика на радним местима, 
често наилази на бројне проблеме. Да ли је могуће аргументовано убедити запосленог који већ 
деценијама не користи безбедне методе рада, а да при томе није имао ни једну несрећу, да промени 
своје понашање? Једина награда за промењено понашање може да буде обећање да се он вероватно 
неће повређивати ни у будућности, али како он то није чинио ни у прошлости, изостаје ефекат. Како 
је повећање продуктивности у тесној вези са повећањем ризичног понашања на послу и могућношћу 
повреда (слика 1), један од ефикасних мотива за безбедно понашање у развијеним земљама јесте 
развијен систем награђивања [9]. Повећањем продуктивности, увећавају се и награде запосленог, 
било директно (повећањем плата) или индиректно (напредовање на послу), али се исто успешно 
спроводе све превентивне мере на раду. Међутим, економски принципи не могу да објасне све 
аспекте понашања запослених.

У социо-техничком приступу, ризик је социјално лоциран и није дефинисан у смислу 
индивидуалне перцепције [9]. Базира се на групном ризичном/безбедном понашању. На запослене 
има највећи утицај вођство у организацији - запослени су склони да прате безбедносна правила 
у складу са перцепцијом посвећености топ-менаџмента тим правилима. Промене у понашању на 
групном нивоу су далеко теже, пошто се група често ризичније понаша од њених појединаца. На 
пример, израженост колективитичке димензије српске националне кулуре [10, 11], доприноси више 
емотивном, него рационалном односу појединца и групе (сви живимо заједно, сви ћемо заједно и 
умрети), односно запосленог и организације.
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Слика 2. Еволуција безбедности и здравља на раду

На слици 2 приказана је еволуција БЗР кроз обим повреда исказан у релативном односу у 
зависности од пажње која јој се посвећује, како на индивидуалном, тако и на групном нивоу [12]. У 
првој фази безбедност се игнорисала, јер су у фокусу били стандарди и технологија. Ставови радника 
би се могли дефинисати исказом „урадићу тако да не будем ухваћен“, а сходно томе и врло ризичном 
понашању. Организационо понашање је било претежно реактивно, сведено на хигијенско-техничку 
заштиту [6] спровођену тек након несрећа на раду. Фазу II карактерисали су самозаштита и активни 
приступ у заштити радника на радном месту. Ставови радника би се могли дефинисати исказом 
„урадићу тако да не будем повређен“. Тек у фази III безбедност добија на значају у смислу потпуне 
оријентације на процену ризика који се могу појавити у радним процесима, без обзира на радно 
место. Пажња се посвећује свим организационим активностима које могу постати потенцијални 
извори опасности за запослене. Ставови радника постају: „урадићемо тако да нико од нас не буде 
повређен“, на свим нивоима.

ПОЈАМ КУЛТУРЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
За разумевање понашања запослених у организацијама, а тиме и њиховог безбедносног 

аспекта, у теорији менаџмента уведен је појам културе, изворно формулисан у антропологији [13]. 
Премда су истраживања у антропологији, али и социологији, усмерена на проучавање друштвених 
заједница те материјалних и културних продуката њиховог живота и рада, сматрало се да организацију, 
као специфичну друштвену заједницу такође могу да карактеришу навике, симболи, обичаји, језик 
или веровања. Дакле, осим националне културе, развијен је концепт културе у предузећу, односно 
организационе културе.

Организациона култура се односи на систем мишљења који међусобно деле припадници 
организације и којим се једна организација разликује од осталих. Једно од значења којима 
припадници организације придају вредност у мањој или већој мери, представља и ризик у смислу 
ризика у пословању, али и вероватноће настанка повреде својих чланова [14, 15]. У организацијама 
са израженом ризичном делатношћу, са аспекта безбедности запослених, вредности организационе 
културе свакако ће имати значајан утицај на БЗР, односно културу БЗР [16]. Свест о значају принципа 
одговорности организатора послова/послодавца [3], као детерминанте организационе културе [13], 
указује да је једна од битних процесних функција менаџмента управо успостављање система БЗР 
запослених [17]. И више од тога, етичко и транспарентно понашање организације у односу на ширу 
друштвену заједницу, на националном или глобалном нивоу у којој послује, означено као друштвено 
одговорно пословање, подразумева преузимање одговорности над утицајем свих својих активности 
на друштво и животну средину [1, 18]. 

Организациона култура представља систем вредности и уверења које је група научила у 
савладавању својих проблема екстерног прилагођавања и интерне интеграције, а које су се потврдиле 
као исправне, те постале обавезујуће и као такве се преносе новим члановима организације као 
рационално и емоционално коректан приступ у опхођењу са свим проблемима [13]. Треба нагласити 
да развој организационе културе почиње са менаџерима и вођама, који намећу своје вредности и 
претпоставке групи, али и потпомажу еволутивне процесе (слика 2) због адаптације на промене у 
организационом окружењу [10]. У многим успешним организацијама менаџери који се руководе 
препознатим вредностима, служе као модел својих улога, постављају стандардне перформансе, 
мотивишу запослене и чине организацију препознатљивом у широј друштвеној заједници [17]. 

Три нивоа културе
Очигледан сегмент културе у организацији представљају артефакти, елементи организације 

који се непосредно могу опажати чулима. Ту спадају услови рада, специфичан језик, хигијенски 
услови, норме понашања, проходност саобраћајница итд. На нешто дубљем нивоу (слика 3) налазе 
се вредности – уверења о томе да је неки специфичан начин понашања или егзистенцијално стање 
лично или друштвено пожељније од супротног стања или понашања [14]. Оне се не могу непосредно 
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опажати. Да би се добила информација о њима, потребно је поставити питање неком од запослених 
о оним елементима организације који су очигледни и чулно опажајни. 

Слика 3. Три нивоа културе у организацији [19]

На најдубљем нивоу културе налазе се базичне претпоставке – стабилна уверења која се 
узимају здраво за готово, утиснуте дубоко у подсвест, углавном одређене претпоставкама из 
националне културе. Базичне претпоставке садрже премисе о међуљудским односима, суштини 
људског рада и људског рода уопште, као и о поимању времена и простора [13].

Појам културе безбедности и здравља на раду
Први елемент на организационом нивоу везан за БЗР, престављају стратешки и акциони 

планови који интегришу безбедност у све организационе активности. Такође, и акт о процени ризика 
који гарантује квалитет механизма контроле ризика у организацији. Један од добрих показатеља 
БЗР свакако је и постојање ставова према безбедности међу запосленима, односно активно учешће 
запослених у свим аспектима безбедног рада на свакодневној основи. Напред наведени елементи 
свакако играју битну улогу у успостављању културе БЗР. Међутим, они појединачно, нити заједно, не 
представљају културу БЗР, већ само њене артефакте (слика 3). У табели 1 дат је пример когнитивних 
и симболичких елемената садржаних у култури БЗР једне организације.

Табела 1. Нивои културе безбедности и здравља на раду [20]

Ниво културе БЗР Пример

Артефакт
Правилници и изјаве о безбедности, дан када је радник АБ 
повређен, коришћење средстава за личну заштиту, хигијена радних 
просторија

Вредност Безбедност је приоритет, грешке су шансе за учење, радно окружење 
без бламирања

Базично уверење Неки људи су наклоњени ризику, безбедност се увек може 
унапредити, несреће се могу избећи

Премда су артефакти најуочљивији елемент културе БЗР, ипак је тешко тумачење њиховог 
значења. Вредносне димензије могу помоћи у објашњењу, али се тек откривањем базичних уверења 
(слика 3) може доћи до суштинског разумевања испољених елемената, на пример због чега је заиста 
дошло до неке несреће.

Комплексност феномена културе у организацији додатно отежава дефинисање културе 
БЗР. Постоје бројни приступи у литератури, почев од тога да култура БЗР прожима организациону 
културу и да је њен саставни део, па до тога да су дефиниције бескорисне уколико не могу да се 
искористе у циљу континуалног унапређивања и достизања такозване безбедносне изврсности. У 
наставку је дато неколико дефиниција културе БЗР [21]:

• Апстрактан концепт подржан индивидуалним и колективним перцепцијама и процесима, 
осећањима и понашањима којима се заузврат унапређују сви аспекти БЗР.

• Заједнички ставови, веровања и перцепције групе у дефинисању норми и вредности, који 
утичу на активности и одсуство активности у односу на ризик и контролу ризика.

• Аспекти организационе културе који непосредно утичу на ставове запослених и 
организационо понашање у смеру смањења безбедносних или повећања пословних ризика.

• Опсервабилни степен свакодневног напора којег чланови организације улажу у усмеравање 
акција и пажње ка унапређивању БЗР.

• Скуп ставова и вредности појединца и организације којима се у највишем степену приоритета 
формирају елементи БЗР, а потом и придаје пуна пажња сразмерна значају тих елемената.
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Дакле, култура БЗР јасно наглашава како организациону, тако и индивидуалну посвећеност, 
перцепцију и активност. Дефиниције се односе на ставове и навике појединаца, али и стилове 
функционисања организације у целини [2]. Све дефиниције јасно указују да квалитет околности и 
ствари које су генерално неопипљиве и неопажајне у организацији, по свему судећи воде ка врло 
очигледним манифестацијама. 

Битно је напоменути да култура БЗР не мора бити део индивидуалних вредности. Ако је радник 
пао на степеницама, не значи да он има „недостатак културе безбедности на раду“. Степенице могу 
бити лоше дизајниране, на пример. Такође, треба разликовати праксу БЗР, од одговарајућих вредности 
(табела 1). Безбедна пракса и понашање у организацији се може лако променити, директним наступом 
менаџмента, али вредности ће се мењати индиректно и на теже предвидив начин. За разлику од 
културе БЗР, клима БЗР је привремен феномен, подложан ситуационим факторима, који се јавља као 
одраз перцепција запослених о стању БЗР у посматраном тренутку. За развој културе БЗР неопходан 
услов је и развој значења која се приписују њеним манифестацијама, како би се третирали базични 
принципи на којима функционише култура БЗР (слика 3) и продубљивало организационо учење. 
Значајну улогу у том процесу, осим научених лекција у организацији имају и лидери [13, 19].

Ставови и вредности у основи културе БЗР могу у мањој или већој мери бити саставни део 
националне културе БЗР, на пример. Тада се ради о супкултури у односу на културу шире заједнице. 
Чест је случај да и организације имају више супкултура [15] које могу бити диференциране, најчешће 
према организационим јединицама, територијално, хоризонтално (ниво образовања) или вертикално 
(радници и менаџери). Ову тенденцију наглашава и Закон [3] именујући имплицитно супкултуру 
запослених и послодаваца.

ЗРЕЛОСТ КУЛТУРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
Развој културе БЗР може се посматрати у појединим фазама свог сазревања. Сваку фазу 

карактерише различита свест о ефектима безбедног понашања и ставова о БЗР [22]. Фазе зрелости 
су следеће:

1. Патолошка – безбедност је проблем инициран од стране радника. Бизнис је главни покретач 
активности у организацији, са циљем да се избегну прописи.

2. Реактивна – организација узима здраво за готово безбедност на раду, али не предузима 
акције од суштинског значаја за безбедност, чак ни након повреда на раду.

3. Калкулативна – управљање безбедношћу кроз менаџмент систем, са прикупљањем велике 
количине података. Безбедношћу се и даље управља директивно одозго на доле.

4. Проактивна – постижу се значајна унапређења у БЗР. Неочекивани догађаји се посматрају 
са изазовом. Радници покрећу иницијативу.

5.  Генеративна (одрживи развој) – активна партиципација на свим нивоима, безбедност се 
перципира као саставни део пословања. 
Свака организација пролази кроз наведене фазе раста, препознавањем својих предности и 

превладавањем својих слабости у пословању. Реактивна фаза се достиже развојем посвећености 
менаџмента за безбедност, калкулативна развојем личне одговорности, проактивна координацијом 
и генеративна развојем доследности у спровођењу свега претходно наученог. Због тога је пожељан 
постепен развој, без прескакања појединих фаза. 

Колико далеко иде посвећеност менаџмента БЗР у Америци, на пример, сведочи и став 
званичне политике Министарства енергетике у којој се наглашава да извођење радова на обезбеђењу 
превентивних мера не сме бити компромитовано продуктивношћу на раду, временским терминима 
или буџетом – „Уколико посао не може да се реализује безбедно, неће ни бити реализован!“ [23].

Позитиван тренд развоја културе БЗР карактерише комуникација заснована на поверењу и 
заједничким перцепцијама о значају безбедности и на поуздању у ефикасност превентивних мера. У 
отвореном и двосмерном систему комуникације, менаџмент обезбеђује запосленима све релевантне 
информације о ризицима који су у вези са организационим активностима, чиме се изграђује 
разумевање за безбедан рад. Једно од основних начела развоја културе БЗР управо укључује 
информисање, консултацију и социјални дијалог примерен српској националној култури [24, 25].

ЗАКЉУЧАК 
Концепти у пословању предузећа, развијени кроз интеркултурна истраживања вредности 

и норми, могу да се простиру врло лако и далеко у савременом пословном окружењу. Међутим, 
специфични обрасци понашања који треба да илуструју примере тих концепата могу драстично 
варирати кроз националне културе, па и од једне до друге организације. На културу БЗР у 
организацијама несумњиво утичу, поред националне културе, и карактеристике пословања предузећа. 
Карактеристике привредне гране и природа делатности у њима, са препознатим опасностима и 
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штетностима такође представља својеврсни оквир који посредно (професионалном оријентацијом) 
утиче на развој културе БЗР и безбедно понашање у организацијама. 

У српској привреди ће технологија (нарочито менаџерска) на дужи период вероватно 
водити ка приближавању националне културе, односно њених претпоставки, вредности и уверења 
у правцу западног, европског културног модела. Стога, за успешно конструисање и уградњу система 
БЗР у домаће организације, са оптималним трошковима, потребно је прилагођавање стандардних 
приступа, концепата и техника у БЗР карактеристикима српске националне културе.
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STRENGTH ASSESSMENT OF REINFORCED CONCRETE BUILDING ELEMENTS 
AFTER FIRE – MATHEMATICAL MODELS

ABSTRACT
This paper shows the possibility of rapid assessment of capacity of reinforced concrete elements of build-

ings after fires built of different types of reinforcing steel. In particular, the results of experimental studies of mesh 
reinforcement conducted at VTSS in Novi Sad are given. Various mathematical models that accelerate this assessment 
are presented.

Kључне речи: пожар, чврстоћа челика, брза процена, математички модели

РЕЗИМЕ
У раду је приказана могућност брзе процене носивости армирано-бетонских елемената зграда 

након пожара, који су грађени различитим врстама челика за армирање. Посебно су приказани резултати 
експерименталног испитивања мрежасте арматуре, која су спроведена на ВТСС у Новом Саду.  Дати су 
различити математички модели који убрзавају ову процену. 
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ПРОЦЕНЕ ЧВРСТОЋЕ АРМИРАНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗГРАДА 
НАКОН ПОЖАРА - МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ

УВОД
Оштећења настала у реалним пожарима често доводе до немогућности даљег коришћења 

објеката, а тиме и до великих економских губитака. Да би негативне последице биле ублажене, 
неопходно је познавати стварно понашање елемената и конструкција у пожару. Понекад је потребна 
брза процена стања објекта уз назначавање мера обезбеђења конструкције од рушења или брзо 
оспособљавање за функцију објекта. У ту сврху корисне су информације о преосталим чврстоћама 
елемената конструкције након пожара.

У случају већих оштећења, по обиму и озбиљности, доношењу одлука о потребним 
интервенцијама мора претходити детаљна анализа стања елемената и конструкција. При томе је 
нужно применити одговарајућу методологију прегледа и формирања документације о објекту, да би 
процена стања и потребних мера заштите и санације биле што објективнија. Стварна – преостала 
носивост појединих елемената у већини случајева мора се комбиновати са накнадним испитивањима, 
при чему је потребно знати какве се промене могу очекивати у механичким и деформацијским 
карактеристикама материјала након деловања пожара. При томе могу се применити математички 
модели за процену ватроотпорности појединих елемената.

Последице пожара у бетонским зградама, у великој мери зависе од понашања таваница и 
степена њихових оштећења, пошто се највише температуре појављују управо на највишим деловима 
просторија (просечно су температуре код плафона више за 250-300 0С него непосредно изнад пода). 
Због тога се у многим иностраним нормама, посебна пажња посвећује дефинисању потребне 
отпорности таваница према пожару, за објекте различите намене. Истовремено, у стандардима се 
приказује могућност остварења траженог степена (класе) ватроотпорности бетонских елемената.

У домаћој регулативи само за стамбене и високе зграде, као и за мањи број објеката посебне 
намене, постоје одређени захтеви за ватроотпорност таваница, али пројектантима су непознате 
све могућности, којима се оне могу реализовати. Решења се делимично могу добити применом 
стандарда SRPS U.Ј1.051, који табеларно у облику каталога конструкција, прегледно дефинише 
отпорност према пожару најчешће примењиваних армиранобетонских и претходно напрегнутих 
међуспратних конструкција. Слично је и у одредбама ЕВРОКОДА 2. део1-2. [1] који је прихваћен у 
нашој пројектној пракси, показани су поступци утврђивања ватроотпорности бетонских елемената
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Мање су, међутим, познати ефекти пожара на бетонске таванице у погледу оцене заосталих 
чврстоћа конструктивних материјала након хлађења. Због тога се у приказаној анализи сопствених 
експерименталних истраживања показује употребљивост заварених арматурних мрежа, које имају 
све већи значај у нашем грађевинарству, након излагања различитим пожарним условима и после 
њиховог хлађења.

ПРЕДМЕТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ ИСТРАЖИВАЊА
Оцена потребне пожарне отпорности елемената конструкције према пожару је неопходна да 

се током пожара, према ЕВРОКОДУ 1 део 2-2 [1] :
• Носивост конструкције одржи током прописаног временског периода;
• Избијање и ширење ватре и дима у оквиру грађевинског објекта ограничи;
• Ширење пожара на суседне објекте ограничи;
• Обезбеди евакуација људи из објекта; и
• Осигура безбедност спасилачке екипе.

Међутим, поред обезбеђења свих наведених захтева, потребно је знати заостале чврстоће 
конструкције, која је била захваћена пожаром, током одређеног временског интервала, због процене 
могућности касније санације зграде. Постоје подаци разних истрживања, на основу којих се могу 
предвидети заостала механичка својства бетона, топловаљаних и хладновучених, високовредних 
бетонских челика након пожара. Изостала је, међутим, анализа понашања мрежасте арматуре, о 
којој у доступној литератури практично нема података. 

Због потребе сагледавања свих значајних карактеристика, везаних за уптребљивост мрежасте 
арматуре након претрпљеног пожара, експерименталним истраживањем је обухваћена анализа 
заосталих вредности следећих параметара:

• Затезна чврстоћа челика (f ск);
• Граница развлачења челика (f 02); и 
• Силе смицања на споју - вару (fс).

Мерења су обављена на мрежастој арматури R - 221 и R - 283 (армирање у једном правцу) и 
Q - 188 (армирање у два правца), које се производе у “ Милан Видак”-у у Футогу.

Испитивања су требала да покажу промене наведених параметара мрежасте арматуре 
након излагања различитим пожарним температурама, које одговарају трајању пожара од 30, 60, 
90 и 120 минута, интервалима који су најчешће заступљени у реалним пожарима, а након хлађења 
конструкције када је потребно донети оцену о могућности и врстама санације конструкције.

 Достигнуте температуре у челичној арматури, којима су излагани узорци одговарају 
стандардном пожарном загревању (SRPS ISO 834), док је у једном случају симулиран нестандардни, 
нагли пораст температуре, који је предпостављен у случају механичких оштећења заштитног 
слоја бетона до арматуре, односно, наглог огољавања арматуре (случај код пожара који су праћени 
експлозивним сагоревањем или код земљотреса).

ОПРЕМА НА КОЈОЈ СУ ВРШЕНА МЕРЕЊА
Мерење механичких карактеристика је вршено на стандардним узорцима за мрежасту 

арматуру, на механичкој машини за испитивање материјала, типа ZDM 10/91 (произвођача Veb 
Thuringer industrieњek - Ranenstein), фабрички број 2214 / 09, мерног опсега 20 - 50 i 100 kN. 
Мерења везана за топлотну обраду узорака су обављена на стандардним узорцима мрежасте 
арматуре, помоћу Електронског термометра “Искра BL 0130”, опсега 0 - 16000C, i 11 термопара 
никл - хром - никл, граничне примене до 11000С. Загревање до планираних пожарних температура 
је вршено на пећи урађеној према SRPS U.Ј1. 060. са бутанским радијационим паноом. 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ УЗОРАКА
 Сировина за израду стандардних узорака мрежасте арматуре је топло ваљана жица за израду 

електрозаварених мрежа (увоз из Румуније). Ваљана жица одговара домаћим стандардима и DIN 
17100 St 37 - 2 i GOST 380 - 88 St 3 KP.

Према хемијском саставу основне примесе варирају у следећим интервалима:
• Угљеник (C)  0,1 - 0,17 %
• Манган (Мn)  0, 3 - 0,7 %
• Силицијум (Si)  0,1 - 0,3 % 
• Фосфор (Р)  маx 0,04 % 
• Сумпор (S)  маx 0, 04 %
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Механичке особине сировог челика за израду мрежа:
• Затезна чврстоћа (fс)  380 - 460 N/mm2
• Граница развлачења (f02) 280 - 340 N/mm2
• Издужење (δ10)    26 - 34 %

Оваква ваљана жица се подвргава поступку хладног извлачења - ваљања, при чему се добијају 
мањи профили (пречници 6, 8 10, 12, и 14 mm). Од овако добијених жица се специјалним машинама 
израђује електро заварена мрежа (M.A.R-84 do R-785 и M.A.Q-62 do Q-335). У раду су узети узорци 
M.A.R-221 и M.A.Q-188 које у практичној примени имају највећи значај.

Готова израђена жица за мрежу има следеће карактеристике:
• Затезна чврстоћа   (fs) = 550 N/mm2
• Граница развлачења   (f02) = 500 N/mm2
• Издужење    (δ10) = min 6 %

ТОПЛОТНИ РЕЖИМ ЗАГРЕВАЊА УЗОРАКА 
Анализирани узорци су излагани температурном режиму, који се достиже у арматури 

током стандардног пожара SRPS ISO 834, на дубини 1,5 и 2,0 cm од површине армиранобетонског 
елемента. Достигтнуте температуре су у складу са температурним профилима, који су дефинисани 
у ЕВРОКОДУ 2. део1-2, прилог В. 

Брзина загревања узорака арматуре одређена је на основу интерполације података више 
експерименталних истраживања о расту температура у бетону током пожара, а у зависности од врсте 
агрегата и дебљине заштитног слоја бетона до арматуре. Резултат тога је претпостављени пораст 
температуре у челичној арматури како је то приказано у табели 31, а који одговара условима за бетон 
са кречњачким агрегатом (који код нас преовлађује) и за арматуру која је заштићена слојем бетона 
од 1,5 и 2,0 cm.

Табела 1. Анализирании  пораст температуре у арматури у бетону 
са кречњачким агрегатом, у току  пожара

Време загревања 
 [мин]

Температура у челику [0С], 
при заштитној 

дебљини бетона 1,5 cm

Температура у челику [0С], 
при заштитној 

дебљини бетона 2,0 cm
5 80 60
10 100 80
15 160 110
20 200 150
30 270 210
45 380 320
60 450 400
90 550 480

Упоредне вредности затезних чврстоћа fm, границе развлачења f02 и силе смицања у вару fs 
за челике М.А.Q-188 пре и после загревања до температура 368, 460 и 5400С (серије 1. 2. и 3.) су 
приказане на сликама 1.2. и 3.

Слика 1. Упоредне вредности затезних чврстоћа пре (светла поља) и после 
загревања (тамна поља) за узорке подужне арматуре из мреже М.А.Q-188
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Слика 2. Упоредне вредности затезних чврстоћа пре (светла поља) и после 
загревања (тамна поља) за узорке попречне арматуре из мреже М.А.Q-188
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Слика 3. Упоредне вредности границе развлачења f02 пре (светла поља) и после 
(тамна поља) загревања за узорке подужне арматуре из мреже М.А.Q-188

МАТЕМАТИЧКИ ПРИКАЗ ДОБИЈЕНИХ ПОДАТАКА
Да би се на основу измерених експерименталних резултата, успоставила математичка 

зависност преосталих чврстоћа челика и температура, којима су они били изложени током пожара, 
урађена је интерполација помоћу Lagrangeovog интерполационог полинома.

 Претпостављена функција f је дата својим вредностима fk = f (xk) у тачкама xk (k = 0,1, ..., 
n). Ако се тачке xk узму као интерполациони чворови и уведе ознака φk (x) = xk (k = 0,1, ...,n), добија 
се проблем интерполације функције f алгебарским полиномом. Ако се овај полином означи са Pn, 
добија се:

     Pn (x) = φ(x) = a0 + a1 x + ... + an x
n        (1)

 
У нашем случају, као интерполациони чворови x k узимају се вредности мерених температура, 

којима су излагани узорци арматуре: 20, 368, 460 и 540 0С, а одговарајуће вредности функције 
(преостале чврстоће челика) у датим тачкама износе: 842, 658, 659 и 589 N/mm2, респективно.

Полином Pn (x) се може представити у облику:

 
    

 

p x f x L xn k k
k o

n

( ) ( ) ( )=
=
∑     (2)

где је:
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( )....( )( )...( )=
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− +

0 1 1

0 1 1    (3)

Формула (2) назива се Lagrangeova интерполациона формула, а полином Pn (x) Lagrangeov 
интерполациони полином. Ако се уведе ознака:

    ω(x) = (x - x0) (x – x1) ... (x – xn)   (4)

полиноми Lk (x) се могу представити у кондезованијем облику:
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L x x
x x xk

k k
( ) ( )

( ) ( )= − ′
ϖ
ϖ

           (5)
где је: k = 1,2, ... , n
Када се измерене вредности температура, као интерполационих чворова и одговарајуће 

преостале чврстоће челика, као вредности интерполационе функције, уврсте у једначине (2) и (3), 
добија се следећа функционална зависност:

  y = - 1,224 · 10 – 5 x 3 + 1,167 · 10 – 2 x 2 – 3,285 x + 903,202   (6)

односно, ако се уведу ознаке температуре и чврстоће:

  fm (t) = - 1,224 · 10 – 5 t 3 + 1,167 · 10 – 2 t 2 – 3,285 t + 903,202  (7)

Наведена функција показује промену чврстоће челика мрежасте арматуре МАQ – 188 (са 
почетном чврстоћом fм = 842 N/mm2), након загревања до високих пожарних температура. У Табели 
2. су дате израчунате вредности функције у појединим тачкама. Ознака а у табели, представља однос 
чврстоће челика на 200С, према преосталој чврстоћи, након загревања до температуре t и њеног 
хлађења: a = fm (t) / fm (20), a слични су добијени резултати и за MAR – 221.

Tabela 2. Вредности интерполационе функције, за поједине температуре 

t [ 0C] 20 100 200 300 368 460 500 540
fm [N/mm2] 842 679 615.09 637 673 659 648 589
a = fm (t)/fm(200) 1.00 0,806 0.731 0.757 0.799 0.783 0.770 0.699

Да би се за практичну примену добио једноставнији облик функције зависности наведених 
параметара (преосталих чврстоћа челика и температура којима је посматрани челик био изложен), 
потражена су и друга математичка решења. 

Помоћу програма TableCurve 2D (Jandel – Scientific), урађена је апроксимација измерених 
експерименталних вредности, функцијама које су приказане на сликама 4 -5. Основни критеријуми 
код избора апроксимативних функција су били: довољна тачност (да квадратно одступање r2 буде 
минимлно), једноставност функције (потребна због практичне употребе) и што боље поклапање 
вредности изабране функције са измереним вредностима температура у опсегу 300 - 7000С (интервал 
који је од посебног значаја за оцену стања конструкције после пожара). Изнад дијаграма на сликама 
су дате вредности одговарајућих параметара функције. 

 Rank 516  Eqn 1270  lny=a+bx̂ 2+cx̂ 3
r̂ 2=0.98296123  DF Adj r̂ 2=0.94888369  FitStdErr=0.042191532  Fstat=28.844843

a=0.0039598981 b=9.9933852e-07 
c=-2.586175e-09 
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 Rank 2  Eqn 7  y=a+bx̂ 3
r̂ 2=0.95751204  DF Adj r̂ 2=0.87253611  FitStdErr=0.047111198  Fstat=45.072155

a=1.0333679 
b=-1.0124295e-09 
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Сл.4. Експоненцијална апроксимација 
функције промене затезне чврстоће челика 
МАР - 221, који је био изложен различитим 
пожарним температурама, после хлађења

Сл.5. Кубична апроксимација функције 
промене затезне чврстоће челика МАR- 221, 
који је био изложен различитим пожарним 

температурама, после хлађења
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Разлика између Lagrangeovog интерполационог полинома и напред приказаних 
апроксимативних функција је у следећем:

• вредности функције (промене чврстоће) у мереним тачкама (температуре), код 
интерполационих полинома су потпуно тачне, док су код апроксимативних функција 
тражене вредности у мереним тачкама само приближне,

• апроксимативне функције, на посматраном интервалу, имају већу “глаткост” (smoothly - 
велики полупречник кривине), него интерполациони полиноми.
 Због претходних особина, у интервалима који се налазе између мерених тачака, мања је 

могућност неке грубе грешке код примене апроксимативне функције, због веће закривљености 
интерполационог полинома. Ово нарочито важи када се поступци примењују на ширем интервалу.

Примена Lagrangeovog интерполационог полинома има смисла ако су мерени подаци 
егзактни или дати са високом тачношћу и ако њихов број није велик, те је због тога приказана и 
једна и друга могућност.

ЗАКЉУЧАК И КОМЕНТАР
На бази раније спроведених истраживања пожарних особина осталих бетонских челика, 

који су добијени топлим ваљањем или поступком хладног извлачења, губитак чврстоће мрежасте 
електрозаварене арматуре након пожара очекиван је у средњем граничном распону вредности: 
између оних, које се односе на топловаљане, меке челике и оних, који представљају хладновучене 
жице, високих чврстоћа, које се користе за преднапрегнуте бетоне.

Резултати добијени приказаним експерименталним истраживањем, у великој мери показују 
тачност изнетих предпоставки:

1. На свим испитиваним узорцима мрежасте заварене арматуре, након излагања стандардним 
пожарним температурама и њиховог постепеног хлађења, измерено је неповратно смањење 
почетних вредности механичких особина: затезне чврстоће, границе развлачења и силе 
смицања у вару.

2. Измерене вредности показују да се после завршеног пожара и потпуног хлађења конструкције 
може очекивати неповратно смањење затезне чврстоће мрежасте арматуре за 21 до 40 %, а 
што првенствено зависи од трајања пожара и достигнутих температура у бетону на дубини 
арматуре.
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ABSTRACT
This paper presents examples from the world’s best practice in designing buildings related to fire safety of 

people with difficulties in moving and people with disabilities. In particular, it shows the historical development and 
regulations in various countries of Europe and the world in the field of universal design. Accessibility standards are 
mandatory technical measures and terms of design, planning and construction that ensure free movement and access 
for persons with disabilities, children and the elderly.

RISK REDUCTION WITH UNIVERSAL DESIGN CONCERNING 
PEOPLE WITH LIMITED ABILITIES 

 – THE BEST WORLD EXPERIENCES –

Kључне речи: универзални дизајн, пожарна безбедност, најбоља искуства у свету

РЕЗИМЕ
У раду су приказани најбољи примери из светске праксе у пројектовању зграда који се односе на 

пожарну безбедност тешко покретних особа и особа са инвалидитетом. Посебно је приказан историјски развој и 
регулатива у појединим земљама Европе и у свету у области универзалног дизајна. Стандарди приступачности 
су обавезне техничке мере и услови пројектовања, планирања и изградње којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

1Факултет техничких наука, Нови Сад
2Влада Аутономне Покрајине Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Нови Сад
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СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ЗА ЉУДЕ СА ОГРАНИЧЕНИМ  
АКТИВНОСТИМА ПОМОЋУ УНИВЕРЗАЛНОГ ДИЗАЈНА

 
 – НАЈБОЉА ИСКУСТВА У СВЕТУ –

УВОД 
Број људи широм света који живе са бар једним обликом инвалидитета експоненцијално 

расте. Овај раст је резултат многобројних фактора: учесталих природних и техничких катастрофа, 
при чему нови захвати у медицини спашавају људе са трауматским повредама. Истовремено, виши 
стандарди здравствене заштите повећавају стопу преживљавања новорођенчади са инвалидитетом, а 
како становништво стари, а медицинска технологија напредује, повећава се и проценат људи широм 
света који живе самостално, уз раст броја људи. Све ово је разлог да се погледају најбоља искуства 
у свету у примени универзалног дизајна.

Нису сва решења која су се показала као најбоља, примењива у истој ситуацији, па зато 
морају да се узму у обзир све техничке спецификације и да се размотре са локалним властима, 
архитектама и власницима зграда. Једно решење које се показало као најбоље не може увек да се 
примени на људе у различитим земљама широм света. То је разлог за развој локалних стандарда, који 
поштују и препознају локалне прилике, како географске, економске, социолошке, тако и политичке. 
Ова „најбоља искуства“ само су смернице, које би требало да се користе уз локалну експертизу. Оне 
се дају ради бољег разумевања питања приступачности од стране јавности, а могу да се употребе и 
као извор при развијању националних и локалних стандарда.

Намера овог рада је да се упореде постојећа техничка решења у свету, док на међународном 
нивоу на развоју ради Међународна организација стандарда (ISO) ISO TC 59/SC 16 - Приступачност 
и употребљивост изграђеног окружења.

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ И РЕГУЛАТИВА ДАНАС 
Дизајн за све (универзални дизајн) има корене у скандинавском функционализму педесетих 

и у ергономском дизајну шездесетих година XX века. Основа је била у скандинавској друштвено-



227

политичкој социјалној политици, која је у Шведској у касним шездесетим годинама изнедрила 
концепт „друштва за све“ упућујући првенствено на приступачност. Ово идеолошко уверење 
је преточено у Стандардна правила Уједињених нација за изједначавање могућности, које се 
пружају особама с инвалидитетом, усвојена на Генералној Скупштини УН децембра 1993. године. 

 
Слика 1. Пример најбољег решења у универзалном дизајну уличног мобилијара клупе, 

расвета, канте за смеће и дрвеће су у једној равни, а сви знакови су висећи. Нема 
препрека или робе испред продавнице, које не може да открије неко ко не види.

Ово је инспирисало развој филозофије дизајна за све (универзални дизајн), која је постала 
општеприхваћени концепт и у новоформираном Европском институту за дизајн и инвалидитет 
(EIDD). На свом Генералном годишњем заседању у Стокхолму, 9 Маја 2004, EIDD усваја 
Стокхолмску Декларацију, којом позива европске институције, националне, регионалне и локалне 
власти и професионалце, пословне и друштвене чиниоце да предузму све одговарајуће мере за 
примену Дизајна за све у својим плановима и акцијама.

Уједињене нације (UN) су 13.12.2006. године усвојиле Конвенцију о правима особа са 
инвалидитетом, а Република Србија ју је потписала 2007. године У току је усклађивање домаћег 
законодавства са одредбама Конвенције и припрема за њену ратификацију. Између осталог, и овде 
се промовише и принцип приступачности, као један од кључних принципа којима се омогућује 
равноправно укључење особама са ограниченим активностима, у све облике друштвеног живота. 

У предходној Препоруци Rec(2006)5, (Препорука Комитета министара држава чланица 
ЕУ о Акционом плану Савета Европе за унапређење права и пуно учешће особа с инвалидитетом у 
друштву: побољшање квалитета живота особа с инвалидитетом у Европи 2006-2015.), процењено 
је да број особа с инвалидитетом у целокупном становништву Европе износи од 10% - 15%, док у 
Извештају УН (DISTAT 1002.) проценат укупне популације са инвалидитетом се креће од 0,2 па 
до 20,9 % у земљама у којима је спроведено истраживање. (Велика разлика је углавном последица 
различите дефиниције инвалидности). Потврђено је да су главни узроци инвалидитета болест, 
незгоде и стање онеспособљености међу старима, те да се очекује да ће број особа с инвалидитетом 
стално да расте, између осталог, због продужене очекиване дужине живота. 

Нова Резолуција савета Европе RESAP (2007)3: “Универзалним дизајном до пуног 
учешћа” усвојена од стране Комитета министара 12. децембра 2007. подстичу се дизајнери, 
архитекте и инжењери да од најранијих фаза пројектовања, узму у обзир потребе људи различитих 
узраста, способности и културног порекла. То би требало да буде праћено разменом информација 
о универзалном дизајну за стручњаке, да би поштовање стандарда приступачности постало 
обавезно. Владе треба да успоставе оквир, а систем образовања да преноси начела универзалног 
дизајна у наставне програме. Нарочито треба да се укључе сва занимања, која се баве изграђеним 
окружењем. (Резолуција Савета Европе ResAP(2001)1 ). Важан документ, који промовише потребу 
за универзалним дизајном је OSI 2006-2015. “Акциони план Савета Европе за унапређење 
права и пуно учешће особа с инвалидитетом у друштву: побољшати услове живота особа с 
инвалидитетом у Европи 2006-2015”, којим се жели постићи пуно учешће у примени универзалног 
дизајна.

Правним актима Републике Србије Уставом Републике Србије и Законом о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом гарантована је равноправност особа са инвалидитетом, 
а питање приступачности физичког окружења и доступности информација и комуникација даље 
је уређено и изменама Закона о изградњи и планирању и Законом о јавном информисању, као 
и Правилником о условима пројектовања и планирања у вези са несметаним кретањем деце, 
старих, инвалидних и хендикепираних лица [1]. Први закон о спречавању дискриминације у 
Србији донет 17. 04. 2006 је био Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, и 
представљао је основ за друге акте у овој области. Децембра 2006. године је усвојена и Стратегија 
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унапређења положаја особа са инвалидитетом, Владе Републике Србије за период 2007 – 2015, а 
који се ослања на претходно наведене документе.

АНТРОПОМЕТРИЈА
Антропометрија обезбеђује известан број „грађевинских елемената“ специфичних димензија 

за људе са разним справама за кретање. Ови елементи се знатно разликују: спецификација за 
висину очију особа која седе у колицима креће се од 1000 mm (Шпанија) до 1330 mm (Либан), што 
представља велики распон. Истраживања све више показују широк распон дужине различитих врста 
справа за кретање. Висина седишта особе које седи у колицима креће се од 450 до 500 mm (Либан) 
са наслонима за руке од 660 до 760 mm. Дужина колица по спецификацијама у Канади, Шпанији 
и Сингапуру је 1200 mm, док Мексико и Филипини дају дуже димензије, а канадски AFG одређује 
1370 mm, пошто они укључују дужину и скутера и електромоторних колица у ове димензије. 

 

Слика 2. Покретне косо-подизне платформе јавних објеката, са рукохватима

Минимална чиста површина пода за механичка колица, креће се од 700 x 1200 mm у Шпанији 
до 760 x 1370 mm у AFG-у, док Експертска група сматра да је најбоље решење 800 x 1300 mm. 
Минимална чиста површина пода потребана за приступ људи, који користе механичка колица увек 
је 1500 x 1500 mm. Минимални пречник за окретање колица генерално је 1500 mm, где је 2500 mm 
потребно за окретање електромоторних колица, а 1350 mm за окретање скутера. Ове веће димензије 
одраз су великог броја различитих справа за кретање. Препреке или истурени објекти, који могу 
бити опасни за особе са оштећењима вида, које за кретање користе бели штап или пса водича, 
треба избегавати, мада су Канада, Сингапур и Либан једине земље које прецизирају да објекти нису 
дозвољени на деловима пута предвиђеним за кретање пешака.

Чиста ширина за неког ко користи штаке креће се од 900 mm (Либан) до 1200 mm (Мексико), 
где је 1200 mm најшира димензија, а за особе које се крећу са псом водичем процењује се да је 
потребна исто ширина од 1200 mm.

СТЕПЕНИШТА, РАМПЕ И ПРОЛАЗИ
Изненађујуће, али дизајн степеништа се битно разликује од земље до земље. Експертска 

група препоручује да максимална висина чела степеника буде 150 – 180 mm са дубином газишта 
од 275 до 300 mm. Према већини прописа и стандарда отворена степеништа нису дозвољена, 
пошто су опасна за људе који користе штапове или носе протезе. Да би се повећала видљивост, 
хоризонталне траке неопходне су на ивицама газишта у многим земљама и све је чешћи захтев за 
уочљивим упозорењима (Канада, Уругвај, Шведска, Филипини, Сингапур и Либан). Веома је важно 
да се омогући особи која се приближава степеништу да уочи површину упозорења, а која је од 300 
mm до 920 mm. Ово је веома важан елемент у дизајну и треба их примењивати доследно да би 
имале ефекта. CSA стандард у Канади тражи тактилне ознаке, које су нарочито важне код излазних 
степеница за случај опасности.

Степен осветљености на степеништу, дефинишу Канада, Шпанија, Јужноафричка Република, 
Сингапур и Либан, а Експертска група предлаже 150 лукса и да се осветљење постави тако да не 
прави сенку. Неки занимљиви коментари укључују препоруку да се на степеништу не користи тепих 
са упадљивом шарама, што се често користи у многим хотелима. Многе људе такве шаре на теписима 
на степеништу дезорјентишу, нарочито старије људе и оне са ограниченом способношћу вида.

Јужноафричка Република истиче да би висина изнад главе требало да буде најмање 2100 
mm вертикално, како људи не би ударали главом у доњу страну степеништа. Даље се предлаже да 
се прозори и врата не отварају преко стаза, ходника или рампи на степеништу. Ово је веома важно 
решење у дизајну, јер повећава безбедност људи који користе степенице.
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Слика 3. Склопиве покретне косо-подизне платформе

Приступачни делови у дворанама, аренама и просторима за окупљање, траже се по већини 
прописа и стандарда. Канада, Шпанија и Јужноафричка Република захтевају да приступачан простор 
за публику буде поред приступачног пролаза. Јужноафричка Република наглашава да није допуштено 
да приступачан простор за публику блокира ниједан ред или излаз на врата. Величина простора за 
гледаоце за кориснике колица креће се од 750 x 1300 mm на Филипинима до 900 x 1400 mm у Ирској. 
За двоја колица једна поред других, као најбоље решење одабрано је 1700 x 1900 mm. 

Многи прописи наводе да су делови гледалишта предвиђени за кориснике колица саставни 
део распореда седења и да простор у гледалишту, предвиђен за колица, треба да буде распоређен 
свуда и на свим нивоима. Ово је важан критеријум, који осигурава да људи који користе колица, нису 
протерани у задњи или предњи део гледалишта. Додатни коментари, који се односе на приступачност, 
обухватају оне у CSA, која предлаже фокусна светла по ивицама пролаза поред седишта.

 

Слика 4. Улаз – тактилни систем за оријентацију и видљива упозорења и показивачи 

 На слици 4. је дат пример најбољег решења из праксе, који приказује систем за оријентацију, 
који ће људима помоћи да пронађу информације о објекту који ће их одвести до главних улазних врата. 
Уочљиви показивачи правца, који су у контрасту са површином пода, воде од тротоара до зграде, а 
потом до улаза с аутоматским вратима. Врата су боје која је у контрасту са околином и стаклена врата 
имају ивице у контрастној боји. Како би се спречило да људи, нарочито они са оштећењима вида, 
не налете на стаклене делове, стаклена врата и стаклене плоче са стране имају налепнице/маркере 
угравиране у нивоу очију, који служе као референтна тачка, која показује постојање стаклених плоча.

Слика 5. Тактилна рампа са рукохватима на улазу

На слици 5. приказана је рампа, која води до улаза у зграду, направљена од материјала који 



230

не клизи. Рампа има нагиб од 1:15, што је пример најбоље праксе, који омогућује највећем броју 
људи да безбедно и самостално користе рампу. Постоји и рукохват у две висине са обе стране 
рампе, пример најбољег решења из праксе, који омогућује корисницима да одаберу рукохват који 
им највише одговара. Рукохват се простире преко врха и подножја рампе, како би људи могли да се 
ослоне пре него што се попну на рампу. Рампа је ограђена камењем, које је у контрастној боји са 
околним простором дворишта, а што даје визуелни знак да рампа постоји.

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА И ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ
Најбоље решење у обезбеђивању заштите свих посетилаца неке зграде захтева да 

евакуација и планови за случај опасности укључују стратегије, које одговарају потребама особа са 
инвалидитетом. Добар пример је да се да се обезбеди да један лифт ради барем 30 минута пошто 
се укључи аларм за узбуну због пожара. Ово укључује систем који прави надпритисак у отвору 
лифта, како би се затворио доток ваздуха, да би отвор, кабина и место за чекање испред лифта на 
сваком спрату остали без дима. Осим тога, врата и зидови лифта треба да имају отпорнодт према 
пожару 30 минута. Унутар зграде, сваки спрат је подељен у два раздвојена пожарна сектора у случају 
пожара. У сектору где се лифт не може користити за време пожара, постоји заштићен простор за 
помоћ/евакуацију, који има дугме за случај опасности повезано са центром за стално праћење. Сваки 
сектор такође је опремљен столицом за евакуацију која помаже у евакуацији људи са моторним 
оштећењима. Унутрашња врата пролаза за евакуацију имају уређаје за аутоматско отварање и анти 
паник кваку при евакуацији. Зграда је опремљена интегрисаним алармима ниске фреквенције и 
звучницима за пренос упутстава свима у згради. Сви планови за евакуацију постављени су тако да се 
могу прочитати из седећег и стојећег положаја. Они такође имају пиктографе и упутства за безбедну 
евакуацију људи са инвалидитетом. 

 
Слика 6. Тактилна ознака степеништа и тактилни план спрата

Пример добре праксе су тактилне ознаке степеништа удаљене за једну ширину газишта од 
доњег степеника (Слика 6.). На ивици сваког степеника постоји трака у контрастној боји и текстури. 
Степеник је затворен и у контрастној боји у односу на газиште. Постоји равно одмориште на 
половини степеништа, како би се корисници одморили ако је то неопходно. Рукохвати се налазе с 
обе стране степеница, округли су и лако се могу ухватити. Рукохвати су непрекидни дуж читавог 
степеништа и настављају се за целу ширину степеништа од дна последње степенице. Продужетак 
рукохвата омогућава корисницима да се држе док не буду безбедно на доњем нивоу ако силазе или 
да се ослоне пре него што почну да се пењу.

Тактилни план спрата (Слика 6.), се користи да олакша људима који су слепи или 
имајуоштећење вида. Мапа је направљена тако да буде лако уочљива, а симболи и текст имају добар 
контраст у боји и осветљењу са својом позадином. Мапа има тактилна слова и симболе, а текст 
је рељефан и на Брајевом писму. Постоји легенда која објашњава пиктографе, који се налазе на 
тактилној мапи. Доследна је и употреба боје за означавање кључних елемената дизајна и тачака на 
којима су улази. Како би се обезбедила безбедност људи док се крећу кроз објекат, простор где се 
налазе видљиви показивачи и видљива упозорења приказани су тактилним репликама на мапи за 
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сналажење.
ЗАКЉУЧАК 
Објекти високоградње јавне и пословне намене морају се пројектовати и градити тако да 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогуће несметан приступ, кретање, боравак и 
рад. Стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова, морају се пројектовати и градити 
тако, да се особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогућава несметан приступ, кретање, 
боравак и рад. Овако гласи Члан 5. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС бр.72/09), којим је у 
Србији уређена приступачност у смислу обавезности. Приступачност је резултат примене техничких 
решења у изради пројектно-техничке документације и грађењу објеката, којима се лицима смањене 
покретљивости и лицима са инвалидитетом обезбеђује несметан приступ, кретање, боравак и рад у 
тим објектима, на истом нивоу као и осталим лицима, а истовремено повећава њихова безбедност.
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ABSTRACT
The paper analyzes the market-based instruments of environmental policy. The environmental policy is a 

state intervention in the economic life via measures, mechanisms and instruments aiming to protect the nature, its 
animate and inanimate world. From the concept of sustainable development arise the goals of environmental and 
development policies uniting eventually in making decisions about the revival and change of the quality of economic 
growth and development. Considering the experience and discussions held in the EU, the paper aims to point to the 
possibility of ecological tax reform in Serbia, which would transfer the tax burden from labor taxes to environmental 
taxes in order to increase employment and also highlight the importance of other instruments that would neutralize 
regressive effects of environmental taxes.

MARKET INSTRUMENTS OF ENVIRONMENTAL POLICY

Kључне речи: екологија,тржишни  инструменти еколошке политикe, Европска унија, Србија

РЕЗИМЕ
У овом раду анализирају се тржишни инструменти еколошке политике. Еколошка политика је 

интервенција државе у привредни живот преко мера, механизама и инструмената, са циљем заштите природе, 
живог и неживог света. Из концепта одрживог развоја, проистичу и стапају се циљеви еколошке и развојне 
политике код доношења одлука о оживљавању и промени квалитета привредног раста и развоја. Циљ рада је 
да, с обзиром на досадашње искуство и расправе у ЕУ, укаже на могућност еколошке пореске реформе у Србији 
којом би се порески терет пренео са опорезивања рада на еколошке порезе у циљу повећања запослености 
и истовремено истакне значај и других инструмената којима би се регресивно дејство еколошких пореза 
неутралисало.

1Факултет за европске – правно политичке студије Нови Сад, 
Универзитета „Сингидунум“ Београд

Лучић Љиљана 1 *

ТРЖИШНИ ИНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОШКЕ ПОЛИТИКЕ

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Еколошка политика је интервенција државе у привредни живот преко мера, механизама и 

инструмената економске политике, у циљу заштите природе, живог и неживог света. Из концепта 
одрживог развоја, чији темељи су постављени у Брутландовом извештају 1987. године[1], проистичу 
и стапају се циљеви еколошке и развојне политике код доношења одлука о оживљавању привредног 
раста, промени квалитета привредног раста, задовољавању потреба за послом, храном, енергијом, 
водом и хигијеном, обезбеђењу одрживог нивоа становништва, конзервирању и унапређењу базе 
ресурса, преусмеравању технологије и управљању ризиком. Од 1993. године, када је установила 
Белу књигу о привредном расту, конкурентности и запослености – Изазови и путеви за напредак 
у XXI век, у којој су сагледани изазови за привредни раст, конкурентност и запосленост људи и 
капацитета са којима ће се сусрести у новом веку, Европска унија (ЕУ) интензивно истражује и 
анализира инструменте, мере и механизме којима би се најефикасније заштитио и унапредио 
квалитет животне средине и обезбедио одрживи развој. 

Циљ рада је да анализира тржишнe инструментe еколошке политике, пре свега индиректне 
порезе и субвенције, мада они укључују и системе трговине дозволама за емисију, зато што се на 
њима заснива актуелна реформа у ЕУ, која има за циљ да истовремено утиче на смањење загађења 
и допринесе реализацији развојних циљева и повећању запослености. Тржишни инструменти 
еколошке политике први пут стављени су у функцију привредног раста и развоја 1993. године када 
је у Белој књизи промовисана идеја да увођење еколошких пореза буде истовремено и у функцији 
решавања проблема загађивања животне средине, и у функцији повећања запослености људи, 
на начин да се по основу повећања јавних прихода од еколошких пореза смање порези на лична 
примања. Ова идеја међутим, није реализована, а што се може закључити из расположивих података. 
За решавање еколошких проблема кориштене су превасходно регулаторне мере (стандарди, квоте и 
разне забране), а од тржишних инструмената пре свега системи трговине дозволама за емисију. С 
обзиром на даље заоштравање проблема загађења али и проблема незапослености, у 2000. години 
ЕУ је усвојила Лисабонску стратегију развоја са стратешким циљем да до 2010.године постане 
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најконкурентнија и најдинамичнија привреда на свету заснована на знању, способна да оствари 
одрживи економски раст са већим бројем и квалитетнијим радним местима и јачом социјалном 
кохезијом. Ослањајући се на добре резултате Лисабонске стратегије, иновиране 2005.године, у ЕУ 
се приступило изради стратегије за наредни период која је усвојена 2010. године под називом Европа 
2020: стратегија за паметни, одрживи и инклузивни раст. „Пет главних циљева ове стратегије су: 1. 
повећање стопе запослености; 2. повећање издвајања за истраживање и развој; 3. повећање броја 
образованог становништва (са дипломом високошколских установа); 4. смањење број становника 
који живе испод линије сиромаштва и 5. остварење климатско енергетског циља „20/20/20“ – у 
односу на 1990. годину за 20% смањење емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште, 20% 
повећања удела обновљивих извора енергије у финалној потрошњи и за 20% повећање енергетске 
ефикасности.“ [2, стр.10-11]

С обзиром на досадашња искуства са регулаторним мерама, а имајући у виду предности 
тржишних инструмената, у Стратегији Европа 2020. тржишни инструменти и фискалне политике 
постали су кључни за реализацију постављених циљева. Употреба тржишних инструмената 
истакнута је и у Шестом акционом еколошком програму чија важност истиче наредне године, а већ 
сада је извесно, на основу Стратегије Европа 2020, да ће они бити ослонац у реализацији Седмог 
акционог еколошког програма који је у припреми.

Рад поред Уводних и закључних разматрања садржи два поглавља. У Првом поглављу, које 
носи назив Бела књига ЕУ о привредном расту, конкурентности и запослености, излаже се планирани 
модел и анализирају ефекти планираног модела развоја ЕУ који је заснован између осталог и на 
зеленој пореској реформи. У Другом поглављу, који носи назив по документу ЕУ из 2007. године, 
а на коме се и заснива [3], Зелена књига о тржишним инструментима за еколошку политику и за 
економске политике које су у вези са екологијом, анализирају се инструменти у еколошкој политици 
за које се процењује да могу допринети и еколошком и фискалном циљу, односно чијим увођењем се 
може омогућити смањење пореза на лична примања у циљу повећања запослености.

БЕЛА КЊИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ПРИВРЕДНОМ РАСТУ, КОНКУРЕНТНОСТИ 
И ЗАПОСЛЕНОСТИ ЉУДИ И КАПАЦИТЕТА
У 1993. години, сагледавајући изазове пред којима се налази на почетку XXI века, Европска 

унија је конципирала нови модел развоја у коме је екологија добила истакнуто место.[4, стр.145-
151 ] Нови модел развоја, модел одрживог развоја, покушај је да се отклони основни недостатак 
класичног модела развоја - прекомерна употреба природних ресурса и недовољна употреба радног 
потенцијала и успоставе оптималне структурне везе између екологије и запошљавања - стварања 
нових послова и отварања нових радних места, а у циљу унапређења квалитета живота. Промовисана 
је идеја да се запосленост повећа преко смањења доприноса за социјално осигурање и то пре свега 
за неквалификовану радну снагу. Планирано је да се компензација јавних прихода изврши преко 
опорезивања делатности или производа који загађују животну средину, енергије, ретких природних 
ресурса и промовисањем шема приватног осигурања. Међутим, иако сагласне о потреби овакве 
врсте реформе, државе чланице нису договориле увођење „зеленог пореза“ на јединствен начин, а 
неке су истицале утицај таквих пореза на конкурентност. 

Ради лакших стуктурних промена промовисана је нова стратегија микроекономске политике 
чија су два кључна елемента: 1. подстицање истраживања у областима које су од значаја за одрживи 
развој (обновљиве енергије, рециклажа, нови материјали, биотехнологија) и 2. убрзана примена 
резултата истраживања у утрживе иновације. Истовремено предвиђени су и нови инструменти 
економске политике и конзистентан сет подстицаја за економске субјекте који би инвестирали у нове 
производе и производне процесе, укључујући и нове и иновативне форме организације рада. Овај 
сет подстицаја тиче се инструмената макроекономске политике и секторских политика, од којих 
је за неке предвиђено увођење и на ниво Уније. Инструменти на секторском нивоу предвиђени су 
за област енергије, саобраћаја, пољопривреде и индустрије. За макрекономски ниво интервенције 
предвиђени су следећи инструменти:

1. Индиректни порези на загађење – у питању су моћни инструменти којима се може деловати 
на скривене субвенције које проистичу од трошкова који се генеришу на рачун друштва као 
целине. Из тог разлога заузет је став да би тржишне цене могле да се коригују да покрију 
загађење животне средине које је узроковано употребом одређених производа, нпр. извора 
енергије, према висини садржине CO2.

2. Фискална регулација и посебно шеме пореског одбитка – моћни инструменти којима се 
могу подстицати одрживе привредне делатности (нпр. истраживања о зеленим иновацијама 
пре њиховог пласирања на тржиште), које су међутим у то време издашно кориштене у 
сасвим друге сврхе (нпр. преко опорезивање некретнина фаворизовао се развој предграђа), 
а које су у многим случајевима имале негативан утицај на окружење
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3. Генерисање оптималне употребе ресурса у Заједници преко јачања конкуренције, јавних 
набавки и унутрашњом реалокацијом ресурса - здравом конкуренцијом би се на једнаким 
основама стварале бројније шансе за технолошке промене и обнову стока капитала; друго, 
јавне набавке би се регулацијом могле ставити у функцију постизања одрживих циљева, 
треће, унутрашњом реалокацијом привредних делатности би се допринело најефикаснијој 
експлоатацији еколошких ресурса као и смањењу превисоког притиска на животну средину 
у неким областима унутар Заједнице.

4. Промовисање политике међународне трговине и сарадње – процена је била да ће чињеница да 
еколошки проблеми често имају прекограничне и глобалне аспекте утицати на интензивнију 
међународну сарадњу и пре свега сарадњу са регионима који су близу Заједнице. Пракса је 
већ тада показала да је за Заједницу у решавању међународних еколошких проблема, али 
и структурних проблема у области привредног раста и запослености људи и капацитета, 
у многим случајевима трошковно ефикасније решење укључивање ресурса Заједнице од 
појединачног деловања држава чланица. (нпр. загађење река).
На жалост овакав модел развоја којим је требало решавати проблем незапослености са једне 

стране и подстицати еколошки одржив раст и развој са друге стране још увек није остварен. Порези 
на лична примања и социјални доприноси у 2008. години ближи су нивоу из 1991. године, а далеко 
изнад нивоа на коме су били у 1970. години, која је у овом Документу кориштена као оријетир за 
промовисање смањења пореза на лична примања. Из наредне Табеле може се сагледати ниво пореза 
на лична примања у одабраним земаљама ЕУ у 1970. години, 1991. години и 2008. години.

Табела 1. Опорезивање рада: порези на лична примања +доприноси за 
социјално осигурање у % од бруто домаћег производа (БДП)

1 2 3 4
Држава 1970. година 1991. година 2008. година
Белгија 19,6 29,5 26,5
Данска 21,2 27,3 26,3
Немачка 18,8 25,9 24,7
Грчка 10,1 16.5 16,9
Шпанија 8,2 20,4 16,8
Француска 16,9 25,4 23,8
Италија 12,7 23,6 25,1
Луксембург 16,2 25,0 17,8
Холандија 22,7 29,7 21,7
Велика Британија 16,7 16,7 17,5
Извор: 
Подаци за колону 1 и 2: Commission of the European Communities, Growth, competitiveness, 
employment, The challenges and ways forward into the 21st century, White Paper, COM(93)700 5 
December 1993, стр.137
Подаци за колону 3 изведни су као збир доприноса за социјално осигурање и пореза на лична 
примања из документа: European Commission – Taxation and customs union (2010) Таxation trends 
in the European Union - Table 23: Social Contributions as % of GDP – Total и Table 17: Direct Taxes 
as % of GDP - Personal income taxes; стр.306 и стр.312

У 2009.години стопа незапослености у државама чланицама ЕУ приближава се, а у неким 
земљама и превазилази критичан двоцифрени ниво, који мења квалитет незапослености у смислу да 
је двоцифрене нивое незапослености немогуће смањити ни брзо ни једноставно.

Табела 2. Стопа незапослености у одабраним државама чланицама ЕУ у %

Држава
Стопа незапослености

(15-64 година)
Стопа незапослености младих у доби од 

15-24 године
1990 2000 2009 1990 2000 2009

Аустрија - 4.7 4.9 - 6.3 10.0
Белгија 7.3 6.6 8.0 14.5 15.2 21.9
Република Чешка - 8.8 6.8 - 17.0 16.6
Француска 9.4 10.3 9.1 19.8 20.6 22.6
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Немачка 4.9 8.0 7.8 4.6 8.5 11.2
Грчка 7.2 11.5 9.6 23.3 29.2 25.8
Мађарска - 6.6 10.1 - 12.3 26.5
Италија 9.9 11.0 7.9 28.9 31.5 25.4
Холандија 7.7 2.7 3.4 11.1 5.3 6.6
Пољска - 16.6 8.3 - 35.7 20.6
Португалија 4.8 4.0 10.0 10.4 8.2 20.0
Румунија - 7.7 7.2 - 17.8 20.8
Шпанија 16.4 13.9 18.1 31.8 25.3 37.8
Шведска - 5.5. 8.5 - 9.5 25.0
В. Британија 7.0 5.6 7.7 10.4 12.0 19.1
ЕУ-27 - 9.4 9.0 - 18.3 19.8
Извор: Eurostat (2010) The EU in the World – a statistical portrait: Table 1.9. Labour market (1) стр.25

Када су у питању инструменти еколошке политике, од деведесетих година промовише се 
примена тржишних инструмената због предности у односу на регулативне мере. Међутим, како ЕУ 
није пореска власт, увођење еколошких пореза је у надлежности држава чланица. Мада фискални 
инструменти нису једини, али су најважнији тржишни инструменти еколошке политике, из наредних 
табела може се сагледати јасна тенденција пада учешћа еколошких пореза и у укупном опорезивању 
и мерено учешћем у бруто домаћем производу. За сагледавање ове тенденција кориштени су подаци 
ОЕЦД, да би се могли приказати и подаци за државе које нису чланице ЕУ.

Табела 3. Учешће јавних прихода од пореза који су у вези са екологијом 
у бруто домаћем производу у периоду 1994-2009 година

држава 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Аустралија 2.46 2.56 2.49 2.74 2.80 2.67 2.36 2.28 2.27 2.20 2.17 2.00 1.81 1.75 1.81 1.78
Аустрија 1.90 2.02 2.24 2.48 2.39 2.40 2.52 2.76 2.80 2.87 2.84 2.76 2.60 2.54 2.51 2.53
Белгија 2.21 2.25 2.43 2.45 2.40 2.40 2.25 2.26 2.20 2.24 2.34 2.34 2.16 2.10 1.96 2.00
Канада 1.67 1.69 1.67 1.65 1.61 150 1.38 1.34 1.40 1.37 1.29 1.21 1.18 1.16 1.12 1.20
Чиле 1.23 1.22 1.34 1.42 1.50 1.54 1.59 1.66 1.64 1.55 1.33 1.35 1.13 1.43 1.13 1.16
Чешка 2.77 2.79 2.70 2.68 2.62 2.77 2.66 2.77 2.71 2.73 2.83 2.96 2.79 2.81 2.83 2.78
Данска 4.00 4.32 4.53 4.61 4.98 5.17 4.80 4.67 4.84 4.65 4.78 4.84 4.79 4.58 4.35 4.02
Естонија 0.71 0.86 1.21 1.48 1.76 1.60 1.46 1.89 1.80 1.76 1.99 2.17 2.07 2.07 2.29 2.65
Финска 2.69 2.90 3.13 3.36 3.33 3.44 3.15 2.99 3.08 3.21 3.27 3.09 3.01 2.74 2.73 2.65
Француска 2.27 2.39 2.40 2.28 2.42 2.44 2.23 2.12 2.16 2.07 2.10 1.95 1.90 1.80 1.76 1.78
Немачка 2.42 2.35 2.24 2.16 2.14 2.26 2.35 2.54 2.53 2.66 2.54 2.47 2.40 2.24 2.21 2.27
Грчка 2.66 2.49 2.50 2.29 2.10 1.85 2.37 2.58 2.37 2.22 2.21 2.16 2.08 2.12 2.09 2.12
Мађарска 2.93 2.84 2.76 2.82 3.32 3.25 2.95 2.83 2.76 2.72 2.98 2.98 3.01 3.01 2.89 2.74
Исланд 2.74 2.88 3.04 3.06 3.05 3.17 2.98 2.40 2.28 2.53 2.70 2.97 2.80 2.70 2.03 1.85
Ирска 3.21 3.00 3.03 2.93 2.91 2.93 2.82 2.30 2.31 2.30 2.47 2.48 2.45 2.44 2.44 2.30
Израел 3.44 2.95 2.96 2.90 2.74 2.84 2.79 2.69 2.74 2.83 3.15 3.15 3.11 3.31 3.25 3.14
Италија 3.77 3.81 3.70 3.66 3.44 3.53 3.22 3.07 2.90 3.01 2.83 2.81 2.78 2.68 2.52 2.66
Јапан 1.69 1.71 1.74 1.69 1.73 1.77 1.75 1.77 1.79 1.80 1.76 1.76 1.72 1.67 1.60 1.68
Кореја 2.00 2.13 2.41 2.54 2.53 2.60 2.73 2.98 2.75 2.76 2.59 2.62 2.57 2.77 2.67 2.64
Лускембург 3.23 2.96 2.92 2.96 2.93 2.81 2.78 2.82 2.77 2.78 3.06 2.95 2.63 2.54 2.49 2.45
Мексико 1.69 1.07 0.91 1.20 1.69 1.97 1.33 1.62 1.89 1.39 0.84 0.40 -0.2 -0.2 -1.6 0.24
Холандија 3.39 3.42 3.72 3.67 3.61 3.80 3.75 3.65 3.49 3.56 3.73 3.85 3.90 3.66 3.75 3.87
Нови Зеланд 1.56 1.45 1.31 1.39 1.40 1.37 1.32 1.32 1.39 1.30 1.17 1.14 1.10 1.06 1.00 1.04
Норвешка 3.43 3.48 3.61 3.59 3.43 3.24 2.89 2.92 2.98 2.92 2.97 2.81 2.73 2.78 2.44 2.45
Пољска 1.52 1.39 1.79 1.75 1.74 1.98 1.97 1.95 1.96 1.98 1.99 2.03 2.00 2.12 2.02 1.94
Португалија 3.37 3.36 3.40 3.18 3.33 3.26 2.62 2.86 3.04 3.01 3.00 2.96 2.87 2.82 2.56 2.49
Словачка 2.84 2.33 2.21 2.14 1.98 2.03 2.29 2.01 2.24 2.49 2.55 2.43 2.35 2.18 2.01 1.95
Словенија 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 2.85 3.11 3.12 2.97 2.98 2.79 2.64 2.62 2.62 3.08
Шпанија 2.19 2.14 2.11 2.13 2.24 2.27 2.16 2.04 2.04 2.06 2.04 2.08 1.91 1.87 1.69 1.67
Шведска 2.79 2.79 3.12 2.95 3.00 2.86 2.77 2.80 2.86 2.88 2.82 2.85 2.73 2.64 2.70 2.85
Швајцарска 1.96 1.97 1.99 1.89 2.00 2.07 2.07 2.14 2.14 2.13 2.09 2.16 2.05 1.98 2.00 1.98
Турска 1.11 1.20 1.80 1.93 1.80 2.50 2.38 2.65 3.50 4.08 3.58 4.04 3.65 3.54 3.33 3.50
В.Британија 2.80 2.88 2.89 2.90 3.07 3.09 2.98 2.76 2.69 2.64 2.59 2.49 2.39 2.43 2.40 2.56
САД 1.12 1.12 1.01 1.01 1.03 1.01 1.01 0.97 0.95 0.93 0.91 0.90 0.88 0.85 0.82 0.81
Аритметички 

просек
2.34 2.31 2.39 2.41 2.45 2.55 2.46 2.45 2.49 2.50 2.49 2.48 2.36 2.32 2.19 2.26

Пондерисани 

просек
1.89 1.93 1.91 1.86 1.88 1.90 1.80 1.77 1.79 1.83 1.81 1.77 1.70 1.69 1.61 1.66

Извор: База података ОЕЦД и ЕЕА о инструментима који се користе у еколошкој политици и за управљање природним ресурсима http://www2.oecd.org/ecoinst/

queries/index.htm преузето дана 22.12.2011.
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На основу података из претходне Табеле бр.3 може се уочити тенденција пада еколошких 
пореза у државама чланицама ЕУ од 2004. године, како у односу на БДП, тако и мерено учешћем у 
укупним јавним приходима, а што је приказано у Табели бр.4. У последњем Извештају Комисије о 
трендовима у порекој политици истакнуто је да је, када је у питању идеја компензоваања смањења 
пореза на лична примања еколошким презима, од 2004 године уочљив раст опорезивања рада, а пад 
опорезивања енергије.[5, стр.158] У овој анализи тренд се пратио у односу на опорезивање енергије, 
зато што су порези на енергију далеко најважнији. Порези на енергију формирају око три четвртине 
прихода од еколошких пореза и једну двадесетину од укупних пореза укључујући и доприносе за 
социјално осигурање. Иначе, еколошки порези укључују четири широке категорије, опорезивање 
енергије, транспорта, загађивања и ресурса. У ЕУ порези на транспорт у просеку чине нешто мање 
од једне четвртине укупних прихода од еколошких пореза и 1,4% укупних пореза и доприноса за 
социјално осигурање (пондерисани просек). Преостале две категорије, порези на загађивање и на 
ресурсе заједно чине 5% од укупних еколошких пореза. [5, стр.150]

Не треба међутим изгубити из вида да објашњење за тренд пада еколошких пореза у већини 
држава чланица може у крајњој линији да буде да еколошки порези имају, осим што су фискални 
инструмент, значајнију сврху, да мењају навике потрошача стварањем разлика у цени између роба 
које су еколошки прихватљиве и роба које су еколошки штетне. „Пад пореских прихода може да 
се тумачи не само као резултат смањења пореских стопа него и као резултат ефикасног деловања 
пореза на пад потрошње еколошки штетних роба и ограничених природни ресурса.“ [ 6, стр.14] 

Табела бр.4 Учешће пореза који су у вези са екологијом у укупном 
јавним приходима  у периоду 1994 – 2009.година

држава 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Аустралија 9.05 9.12 8.65 9.63 9.57 9.00 7.79 7.94 7.67 7.37 7.19 6.71 6.17 5.93 6.67 6.78
Аустрија 4.52 4.88 5.23 5.58 5.38 5.45 5.82 6.10 6.37 6.56 6.54 6.51 6.21 6.04 5.88 5.93
Белгија 5.08 5.18 5.54 5.51 5.33 5.32 5.04 5.05 4.92 5.05 5.26 5.26 4.88 4.80 4.45 4.64
Канада 4.66 4.73 4.59 4.43 4.43 4.02 3.79 3.85 4.06 4.02 3.79 3.57 3.50 3.47 3.51 3.71
Чиле 6.41 6.44 6.66 7.29 7.78 8.28 8.16 8.45 8.31 8.03 6.82 6.27 4.89 5.94 5.01 6.27
Чешка 7.11 7.43 7.49 7.37 7.53 7.72 7.54 7.77 7.47 7.32 7.49 7.88 7.55 7.54 7.85 8.03
Данска 8.21 8.85 9.21 9.42 10.10 10.32 9.73 9.64 10.10 9.69 9.75 9.52 9.65 9.36 9.05 8.36
Естонија 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 6.27 5.80 5.71 6.50 7.09 6.74 6.47 7.13 7.40
Финска 5.75 6.34 6.65 7.24 7.20 7.49 6.67 6.68 6.90 7.28 7.51 7.03 6.87 6.38 6.33 6.16
Француска 5.23 5.57 5.43 5.12 5.46 5.41 5.03 4.81 4.96 4.78 4.82 4.41 4.29 4.13 4.04 4.21
Немачка 6.51 6.33 6.14 5.96 5.87 6.10 6.31 7.03 7.14 7.49 7.32 7.11 6.79 6.22 6.08 6.14
Грчка 9.52 8.63 6.96 7.56 6.55 5.64 6.95 7.84 7.06 6.94 7.08 6.77 6.68 6.66 6.64 7.04
Мађарска 6.74 6.86 7.00 7.45 8.86 8.50 7.67 7.46 7.31 7.20 7.98 7.98 8.10 7.57 7.26 7.00
Исланд 8.95 9.25 9.40 9.51 8.86 8.58 8.01 6.78 6.45 6.88 7.12 7.31 6.75 6.65 5.53 5.46
Ирска 9.14 9.24 9.34 9.23 9.27 9.29 9.04 7.94 8.31 8.11 8.29 8.18 7.74 7.87 8.41 8.29
Израел 0.00 7.99 8.21 7.80 7.62 7.88 7.57 7.31 7.55 7.98 8.91 8.86 8.68 9.17 9.63 10.01
Италија 9.37 9.50 8.86 8.46 8.25 8.31 7.62 7.32 7.01 7.20 6.92 6.88 6.58 6.17 5.83 6.12
Јапан 6.44 6.35 6.43 6.24 .6.46 6.70 6.48 6.56 6.86 6.95 6.70 6.41 6.10 5.90 5.80 6.19
Кореја 10.1 10.6 11.7 12.5 12.5 12.5 12.1 13.0 11.9 11.5 10.1 10.9 10.3 10,4 10.0 10.4
Лускембург 8.79 7.99 7.78 7.54 7.45 7.34 7.10 7.10 7.05 7.30 8.18 7.85 7.33 7.14 7.05 6.62
Мексико 10.78 7.04 5.97 7.51 11.17 12.47 7.89 9.47 11.45 8.03 4.94 2.19 -1.0 -1.1 -7.5 1.40
Холандија 7.88 8.24 9.08 8.97 9.24 9.48 9.48 9.58 9.32 9.65 10.02 10.01 9.98 9.45 9.58 10.13
Нови Зеланд 4.26 3.95 3.76 4.04 4.21 4.10 3.90 4.02 4.03 3.79 3.32 3.09 3.00 3.01 2.97 3.26
Норвешка 8.40 8.52 8.83 8.66 8.08 7.59 6.79 6.81 6.92 6.91 6.87 6.45 6.22 6.37 5.67 5.71
Пољска 4.12 3.83 4.79 4.78 4.89 5.64 6.00 5.98 5.93 6.09 6.29 6.14 5.90 6.09 5.90 6.12
Поругалија 11.5 11.5 11.4 11.6 11.1 11.0 8.48 9.29 9.69 9.54 9.87 9.48 9.00 8.69 7.86 8.13
Словачка 5.36 5.62 5.45 5.60 5.23 5.62 6.52 5.90 6.57 7.38 7.90 7.58 7.74 7.19 6.77 6.70
Словенија 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59 7.62 8.26 8.22 7.79 7.79 7.22 6.89 6.96 7.07 8.27
Шпанија 6.66 6.64 6.61 6.47 6.74 6.65 6.30 6.04 5.98 6.03 5.90 5.81 5.23 5.02 5.08 5.45
Шведска 6.02 5.87 6.33 5.85 5.92 5.60 5.38 5.67 6.03 6.02 5.86 5.83 5.65 5.57 5.82 6.10
Швајцарска 7.25 7.10 7.08 6.86 7.02 7.21 6.90 7.25 7.16 7.31 7.27 7.40 7.06 6.84 6.86 6.67
Турска 6.72 7.17 9.49 9.28 8.52 10.83 9.84 10.17 14.27 15.76 14.89 16.62 14.9 14.7 13.8 14.2
В.Бртанија 8.49 8.46 8.53 8.48 8.66 8.64 8.21 7.63 7.79 7.69 7.44 6.97 6.55 6.75 6.71 7.44
САД 4.09 4.02 3.57 3.54 3.52 3.48 3.41 3.40 3.65 3.64 3.53 3.32 3.17 3.05 3.11 3.39
Аритметички 

просек

6.15 6.14 6.00 5.85 5.84 5.90 5.56 5.57 5.84 5.96 5.83 5.57 5.25 5.14 5.02 5.66

Пондерисани 

просек

6.77 6.98 7.09 7.14 7.14 7.51 7.10 7.19 7.43 7.47 7.45 7.26 6.81 6.72 6.46 6.99

Извор: http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ преузето дана 26.12.2011.

Када се упореде подаци из Табеле бр.3 и Табеле бр.4 за државе чланице ЕУ са подацима нпр. 
за Сједињене Америчке Државе (САД) може се уочити да су еколошки порези у САД далеко испод 
најнижих нивоа у државама чланицама ЕУ и да чине свега 0,81% БДП и свега 3,3% укупних јавних 
прихода. И поред наведеног тренда пада еколошких пореза у ЕУ, у наредном периоду, имајући у виду 
економска кретања, макроекономски показатељ запослености и документа ЕУ која трасирају даљи 
правац развоја, реално је очекивати да ће државе чланице ЕУ истрајавати у остварењу постављених 
циљева и тражити комбинацију тржишних инструмената и осталих инструмената политике чије 
садејство може обезбедити најефикаснију заштиту животне средине, одрживи развој и повећање 
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запослености. Оваква политика утицаће на све земље биле оне у ЕУ или ван ње.
Разлог за овакав приступ је у чињеници да је заштита животне средине једна од кључних 

вредности за ЕУ, а да чак ни испуњење предвиђених циљева необуздава емисију гасова са ефектом 
стаклене баште и раст температуе ваздуха. Стратегијом Европа 2020, ЕУ је поставила јасне циљеве 
политике у областима енергије и климатских промена и обавезала се да достигне амбициозне 
циљеве у погледу уштеде енергије, смањења гасова са ефектом стаклене баште (ГХС) и развије 
обновљиве изворе енергије до 2020. године. Међутим, „агрегатне пројекције Европске агенције за 
екологију за ЕУ-27 за 2020. годину упозоравају да чак иако се све предвиђене додатне мере усвоје и у 
потпуности примене, емисија гасова са ефектом стаклене баште повећаће се у периоду између 2010. 
и 2020. године и бити за око 2% већа него у 2005. години и само 6% нижа него 1990. године, а што 
би било значајно одступање од договореног.“ [7, стр.2] Према Кјото протоколу ЕУ-15 је преузела 
обавезу да у периоду 2008-2012 година смањи емисију за 8% у односу на базну годину (што је и 
достигла), а Стратегијом Европа 2020 самоиницијативно се обавезала на смањење емисије од 20% 
до 2020. године. ЕУ је поставила овакав циљ, мада на глобалном нивоу емисија гасова са ефектом 
стаклене баште ЕУ чини ограничени удео у укупној глобалној емисији, због процене да ће се 
проблеми животне средине у наредним деценијама драстично погоршати. „Ако глобалне политике о 
климатским променама не буду брзо промењене, у 2020, години емисија гасова са ефектом стаклене 
баште биће најмање 60% већа него у 1990. години. Данас је емисија CO2 посматрано глобално 40% 
већа него 1990.године која је референтна за Кјото протокол. Процена је да би се ограничио просечан 
раст температуре на мање од 2% у односу на прединдустријске нивое, емисија мора да се смањи на 
мање од 50% до 2050. године.“[8, стр.5] 

ЗЕЛЕНА КЊИГА О ТРЖИШНИМ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА ЕКОЛОШКУ 
ПОЛИТИКУ И ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ КОЈЕ СУ У ВЕЗИ СА ЕКОЛОГИЈОМ
Израз тржишни инструменти односи се на све инструменте економске политике који делују 

преко тржишта. Они укључују порезе, таксе, накнаде и системе трговине дозволама за емисијu 
(Emission Trading Scheme –ETS). Економско оправдање за употребу тржишних инструмената 
је у њиховој способности да коригују несавршености/недостатке тржишта на ефикасан начин. 
Недостатак тржишта је ситуација у којој тржишни механизам не обезбеђује неко добро или услугу 
или недовољно узима у обзир „прави“ односно друштвени трошак одређене привредне делатности. У 
таквим ситуацијама интервенција државе је оправдана и она треба да обезбеди јавно добро, односно 
исправи недостатак присуства тржишта тако што ће од правног лица наплатити трошак делатности 
кога је оно уместо да га само сноси превалило на друштво, или другачије речено интернализује 
екстерне трошкове. Државна интервенција је могућа или преко регулаторних инструмената 
(стандарда, квота, забрана производа) или тржишних инструмената. Тржишни инструменти имају 
предност у односу на регулаторне инструменте прво зато што користе тржишне сигнале у отклањању 
недостатака тржишта и друго, уважавају разлике између фирми, без обзира да ли делују на цене 
(преко опорезивања или подстицаја) или постављају ограничења у апсолутним износима (трговина 
емисијом) или по једници продукције, чиме обезбеђују флексибилност која може значајно да смањи 
трошкове унапређења животне средине. Једном речју њихова главна предност је ефикасност. Порези 
на загађење подстичу сваког загађивача да смањи загађивање до тачке у којој је маргинални - додатни 
трошак смањења загађивања једнак порезу. На овај начин трошкови достизања датог еколошког 
циља своде се на минимум (статичка ефикасност). 

Ако се изврши правилан одабир и на одговарајући начин дизајнирају, тржишни инструменти 
имају следеће предности у односу на регулаторне инструменте:

• унапређују сигнале са тржишта, зато што укључују екстерне трошкове и користи од 
привредних делатности, а које привредни актери узимају у обзир и сагласно њима мењају 
своје понашање да би смањили негативне и повећали позитивне еколошке и остале утицаје 
(тржишним инструментима „добија се права цена“, интернализују се екстерни трошкови);

• омогућавају привреди већу флексибилност у остваривању циљева, а која омогућава да се 
смање укупни трошкови који настају због поштовања одредби закона;

• на дуги рок подстичу фирме да прате технолошке иновације за даље смањење негативних 
утицаја на животну средину (динамичка ефикасност);

• примењени у склопу шире пореске реформе подржавају запосленост. 
У економском погледу, наведни тржишни инструменти делују на сличан начин, међутим, 

они су у значајним аспектима и различити, а што утиче на начине и области у којима их треба 
применити и комбиновати:

1. Квантитативни системи, као што су системи трговине дозволама за емисију, обезбеђују више 
изесности у погледу достизања одређених циљева политике, нпр. постављеног ограничења 
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за емисију (предмет су ефикасног праћења и поштовања) у поређењу са чисто ценовно 
заснованим инструментима, као што су порези. Међутим, ценовно засновани инструменти 
обезбеђују сигурност у погледу укључивања трошкова и лакше се администрирају;

2. Они се разликују када је у питању аспект генерисања прихода. Порези (и у мањој мери 
таксе) користе се у намери да утичу на понашање, међутим они формирају и јавне приходе. 
Системи трговине дозволама за емисију могу генерисати приходе само када се њима 
тргује аукцијски и уведу аукцијске накнаде. Таксе су обично плаћања за јасно одређену 
услугу или трошак, што им у поређењу са порезима умањује флексибилност за генерисање 
буџетских прихода. Под порезима, таксама и накнадама подразумевају се „сва обавезна 
плаћања без директне противнакнаде било да се овим приходима директно пуни државни 
буџет или се намењују за посебне сврхе. [9, str.3] Порези и накнаде често се означавају као 
ценовни инструменти с обзиром да намећу цену на еколошки штетне аспекте производње 
или потрошње и стога имају за циљ да повећањем цена утичу на понашање потрошача. 
Порези и накнаде наплаћују се директно на робе или индиректно на активности које су у 
вези са загађењем. Њихова примена обично захтева мање детаљних информација и стога 
укључује мање администратвне трошкове.

3. За разлику од пореза, субвенције се додељују директно или преко пореског система 
са циљем да подстакну произвођаче и потрошаче да изаберу инпуте и робе који имају 
са еколошког становишта прикладне карактеристике. Супротно порезима субвенције 
обезбеђују подстицаје преко смањења цена или трошкова роба која се купује. С обзиром 
да им је намена да обезбеде подстицаје за производњу и потрошњу роба са еколошки 
прикладним карактеристикама, оне се често називају фискалним подстицајима. Субвенције 
могу имати форму: а) директних субвенција, б) подстицаја преко директног опорезивања 
преко пореских кредита за физичка или правна лица; ц) диференцираних пореских стопа 
индиректних пореза (ПДВ/акцизе). 
Алтернатива директним фискалним подстицајима су смањене стопе ПДВ, које су мање скупе 

и захтевне у погледу администрирања. Међутим, директни фискални подстицаји имају значајан број 
предности у поређењу са смањеним стопама ПДВ: 1.субвенције могу боље да се усмере на одређену 
групу потрошача, тј. на домаћинства са ниским дохотком, што ублажава проблем бесплатног 
корисника; 2. субвенције су за потрошаче видљивије тако да могу имати јаче сигнализирајуће 
ефекте; 3. смањене стопе ПДВ нису ефикасне у случају опорезивих правних лица која имају право 
на одбитак претходно плаћеног пореза; 4. субвенције циљају само резиденте државе тако да нема 
ризика од поремећаја на тржишту од тражње нерезидената (прекогранични шопинг); 5. много су 
извесније користи од субвенција које се испоручују потрошачима на каси или у виду пореског 
кредита на доходак, од смањеног ПДВ, који и не мора у потпуности да допре до малопродајних 
цена; 6. директне субвенције могу бити више баждарене према карактеристикама добара; 7. 
смањене стопе не могу да отклоне велики јаз између цена енергетски ефикасних и мање ефикасних 
производа, немају ефекат ако добра на које се не примењују имају боље стандарде (луксуза); 8. ПДВ 
је недовољно флексибилан за корист од ефекта повраћаја (rebound effect) – за разлику од субвенције 
код примене снижене стопе ПДВ не може се условљавати куповина добра по смањеној стопи у 
замену за враћање старог/кориштеног добра.

Највећи недостатак еколошких пореза и главна препрека за подешавање њихове висине на 
еколошки ефикасан ниво су негативи ефекти еколошких пореза на дистрибуцију дохотка између 
домаћинстава и на међународну конкурентност фирми [7, стр.7-8],:

1. Еколошки порези, посебно када је важно повећати јавне приходе, обично се уводе на 
добра која су намењена за задовољавање основних потреба (тј.енергију или транспорт). 
Опорезивање таквих добара може несразмерно оптеретити домаћинства са ниским дохотком 
која релативно троше више на ова добра у односу на домаћинства са великим дохотком. 
Емпиријски подаци указују да порези на струју и грејање заиста имају регресиван утицај. 
Супротно томе, порези на транспорт више терете доходне групе са већим дохотком у односу 
на групу са нижим дохотком. Регресиван утицај пореза може се значајно ублажити преко 
смањења пореза на доходак или доприноса за социјално осигурање посебно за дпмаћинства 
са најмањим дохотком. Комбинација пореског кредита или субвенција са порезима такође је 
ефикасан за компензацију домаћинстава са ниским дохотком.

2. Еколошки порези могу да утичу негативно на међународну конкурентност привредних 
субјеката ако њихова држава утврди еколошке порезе на одређене индустријске инпуте. 
Ако то не учине и друге државе, еколошки порези повећавајући трошкове производње 
могу довести фрме у незавидан положај са могућим последицама, да се оне изместе у друге 
земље или изгубе учешће на тржишту страних конкурената. У том поглееду посебно су 
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осетљиви сектори са високим учешћем енергије, великом зависношћу од међународне 
размене и малим капацитетом да раст трошкова уграде у тржишне цене. Појава измештања 
производних капацитета из земаља које примењују строгу еколошку политику у обасти 
енергије и опорезивања угљендиоксида, у земљу која је не примењује или примењује мање 
строгу, чиме се на глобаном нивоу смањење емисије у једној неутралише растом емисије у 
другој земљи, а на глобалном нивоу недаје резултат, назива се „цурење угљеника“. Земље 
које су до сада извршиле амбициозније зелене реформе пореза, заштитиле су се од цурења 
угљеника преко изузимања ових сектора делимично или у целости од еколошких пореза 
или преко смањења пореза на рад. 
С обзиром да је ЕУ преузела обавезу да поред еколошки одрживог развоја промовише 

отварање нових радних места и повећање запослености, идеја, а како је већ претходно истакнуто, 
раније промовисана у Белој књизи, јесте да се изврши реформа еколошких пореза на начин да се 
пореско оптерећење помери са пореза који делују негативно на благостање грађана (опорезивање 
личних примања) на порезе који делују позитивно на благостање грађана (опорезивање делатности 
које делују штетно на животну средину). Реформа еколошких пореза такође може да помогне да 
се ублаже могуће штетне последице увођења еколошких пореза на конкурентност неких сектора. 
Смањење опорезивања личних примања или доприноса за социјално осигурање са тенденцијом 
да користи имају домаћинства са ниским дохотком, може бити противтежа могућим регресивним 
ефектима еколошких пореза. Коначно, са старењем популације која повећава притисак на јавне 
расходе и глобализацијом која опорезивање капитала и рада чини мање одрживим, померање 
пореског терета са директних пореза на индиректне порезе – опорезивање потрошње и посебно 
потрошње која угрожава животну средину може обезбедити и значајне фискалне користи. Реформу 
еколошких пореза требала би да прати и реформа субвенција којом би се уклониле све субвенције 
које имају негативно дејство на животну средину, а оне укључују све врсте финансијске подршке 
и регулације које су успостављене да побошљају конкурентност појединих производа, процеса 
или региона, и да заједно са режимом опорезивања који преовлађује (ненамерно) дискриминишу 
успешне финансијске праксе. Процена је да би њихова реформа или уклањање не само допринели 
формирању јавних прихода за еколошку фискалну реформу, него би било оправдано и само по себи. 

И поред предности у односу на остале инструменте политике, порезе је у одређеним 
случајевима потребно уводити у комбинацији са другим инструментима еколошке политике из 
следећих разлога: Прво, порези се често намећу на добра која су у вези са екстерналијама, а не на 
самим екстерналијама. Како су пореске базе таквих инструмената несавршена замена за екстерналије, 
они не коригују екстерне трошкове на најбољи начин, односно коригују их на несавршени начин. 
Нпр. порез на струју обезбеђује подстицај да се смањи потрошња струје али не смањује емисију у 
производњи електричне енергије. Друго, несавршеност тржишта није увек узрокована еколошким 
екстерналијаама. У таквим околностима један порески инструмент може бити недовољан или 
његова употреба може укључити много веће трошкове од комбинације два или више инструмената. 
Инструменти који се допуњују могу бити различите природе, од информационих кампања, 
обележавања производа, директних субвенција до повољнијих пореских стопа код индиректног 
опорезивања чистих производа. До тржишних пропуста може доћи из различитих разлога[7, стр.9-
13],:

1. Прво потрошачи немају увек адекватну информацију о квалитету добара са еколошког 
аспекта (нпр.капацитету уштеде енергије). У таквим случајевима средства информисања 
као што су етикете и субвенције- мада мање исплативе у односу на етикете, могу корисно 
да допуне пореске инструменте.

2. Друго ограничења кредитног тржишта могу да отежају одобравање кредита за куповину 
добара чије су каратеристике еколошки подобне али која су релативно скупа за домаћинства 
са нижим дохотком.( нпр. енергетски ефикасна возила, апарати за домаћинство или опрема 
за грејање) Директне субвенције, порески кредити или надокнаде могли би у таквим 
случајевима да ублаже овај проблем доступности и корисно допуне пореске инструменте 

3. Треће се односи на агенцијски проблем који може да умањи подстицаје које обезбеђују 
порези за инвестирање у енергетски ефикасне грађевинске материјале и опрему. Проблем 
настаје зато што онај који гради кућу - власник није једини који ће плаћати рачун за струју 
(нпр. ако је простор планиран за изнајмљивање). У таквим случајевима, порески кредит или 
субвенција власнику може повећати продају енергетски ефикасније опреме. 

4. Четврто, потрошачи могу да занемарују или поцењују корист коју могу да остваре од далеке 
будуће уштеде енергије и да више пажње обрате на почетне трошкове.У таквим случајевима, 
нпр. фискални инструменти који смањују трошкове куповине су ефикаснији од повећања 
пореза који делују на рачун за струју током животног века производа. Томе може да буде 
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узрок и недовољна информисаност што се у таквим случајевима може превазићи преко 
средстава инфомисања као допуна опорезивању.

5. Такође може се појавити случај када је апсолутна величина уштеде енергије по купљеној 
јединици мала, у поређењу са трошковима које би захтевало одређено трагање за опремом. 
У таквим случајевима порески кредит или субвенција могу унапредити продају енергетски 
ефикасније опреме.

6. Код активности истраживања и развоја (R&D) карактеристичне су позитивне екстерналије 
у смислу да добитак друштва у великом износу превазилази приватну корист од R&D. У том 
случају обезбеђење подстицаја за иновације у чисте технологије чак и у порезу на емисију 
као најбољем решењу, вероватно је недовољан или веома скуп. Инструменти који би могли 
бити допуна су фискални подстицаји за R&D, али и друге мере којима би се промовисале 
чисте технологије.

7. Коначно, инструменти за допуну порезима имају економског смисла ако могу да помогну 
да се активности помере са система „уради сам“ и црног тржишта на званичан сектор 
производње добара и испоруке услуга - овај аргумент назива се другачије аргумент 
производње. 
ЗAKЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Договорена нова енергетска и климатска политика наговештава за наредних 10 до 15 година 

ништа мање од нове индустријске револуције. Крајњи циљ је да се постигне економија са стварно 
ниском емисијом угљеника, што захтева значајне промене у начину на који Европа решава питање 
енергије. Том циљу неке области економске политике и њихови инструменти морају да се прилагоде 
и обезбеде његово остаривање. Инструменти који су од значаја за достизање постављених циљева 
су тржишни инструменти еколошке политике, посебно индиректни порези, који се сагледавају као 
значајни за мењање подстицаја и за призвођаче и за потрошаче“ [3, стр.15 ].

Србија је усвојила Националну стратегију одрживог развоја, започела хармонизацију 
законодавства са еколошком регулативом ЕУ и такође почела да примењује сет инструмената 
еколошке политике. С обзиром да одрживи развој претпоставља нове инструменте макроекономске 
политике у односу на оне који су примењивани у условима традиционалног концепта развоја, 
досадашња теоријске расправе и практична искуства посебно у примени индиректних пореза, за 
које је поред предности у односу на друге инструменте, као недостатак уочено њихово регресивно 
деловање, могу да буду веома корисна и за примену стратегије одрживог развоја и еколошке политике 
и у Србији. Регресивно деловање индиректних пореза намеће потребу истовременог укључивања 
и других тржишних инструмената политике којима би се неутралисали њихови негативни ефекти 
на дистрибуцију дохотка. За Србију је од значаја Стратегија Европа 2020 и инструменти који су 
предвиђени за реализацију зацртаних циљева тим више што се и у самој стратегији истиче: Стратегија 
Европа 2020 није релеватна само унутар ЕУ, него нуди значајан потенцијал за државе кандидате и 
државе у суседству и од веће је помоћи за усидравање њихових реформских напора. Проширено 
подручје за примену ЕУ правила створиће нове могућности и за ЕУ и за њене суседе“[2, стр.23]. 
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ABSTRACT
Conflict is often an introduction to the abuse. Conflict situation is a condition in which there is a conflict of in-

terest, two or more individuals or social groups. This situation occurs when individuals or groups pursue a certain goal, 
while other individuals or groups opposed to it. Such a situation inevitably leads to conflict situations and conflict. 
Therefore, conflicts at work are expressed through certain contradictions that exist between people in the course of 
the work process.The causes of conflict at work are numerous. More recently, the so-called. “Transition economies”, 
more and more conflict arises due to privatization, which in most cases leads employees in the general economic un-
certainty, job losses, deficiencies of social programs, apathy, hopelessness. The second group of sources causes of con-
flicts related to poor working conditions and non-application of preventive safety measures.The third group of causes 
of conflict in work related to poor interpersonal relationships and the information system. Disturbed interpersonal 
relationships lead to gossip, accusations, deception, trickery, including various intrigues.The fourth group consists of 
those sources of conflict that result from poor work organization, poor management and leadership.The fifth group of 
causes of conflict at work, refers to the regulations governing human rights, especially the right to work, which for 
centuries has occupied the attention of the scientific community.The causes of workplace conflict is the most frequent 
in poor inter-personal communication sphere. The key to good communication is the assertive behavior of employees.
Conflicts should be avoided, but master the strategies and techniques for successful conflict management. Also, one 
should be careful in choosing the strategy because there are multiple factors that influence the choice of strategy for 
resolving conflicts. There are several strategies of conflict resolution:1.Competition, 2.Collaboration, 3.Accommoda-
tion, 4.Avoidance, 5.Compromise.

THE IMPORTANCE OF CONFLICT MANAGEMENT   
IN  MOBBING PREVENTION

Kључне речи: мобинг, конфликт, управљање конфликтом

РЕЗИМЕ
Конфликт је веома често увод у злостављање. Конфликтну ситуацију представља стање у коме 

постоји сукоб интереса, две или више особе, односно друштвених група. Такво стање настаје онда када особа, 
или група тежи остварењу одређеног циља, а истовремено друга особа, односно група супротставља се томе. 
Такво стање неминовно доводи до конфликтне ситуације, односно конфликта. Дакле, конфликти на раду 
се изражавају кроз одређене супротности које постоје међу људима у току обављања процеса рада. Узроци 
конфликта на раду су бројни. У новије време, у тзв. «транзиционим привредама», све више конфликт настаје 
због приватизације, која у већини случајева доводи запослене у општу економску несигурност, губитак радних 
места, мањкавост социјалних програма, апатију, безнађе. Друга група извора узрока конфликата односи се на 
лоше услове рад и непримењивање превентивних мера заштите на раду.Трећа група узрока конфликта на раду 
односи се на лоше међуљудске односе и на систем информисања. Поремећени међуљудски односи доводе 
до оговарања, оптуживања, обмањивања, сплеткарења, укључујући и разне интриге.Четврту групу извора 
конфликта чине они који произилазе из лоше организације рада, лошег система управљања и руковођења. 
Пета група узрока конфликта на раду,односи се на прописе која регулишу људска права, а посебно право на 
рад. У радној средини научесталији узроци конфликта су у сфери лоших међуљудских комуникација.Кључ 
добре комуникације је у асертивном понашању запослених. Конфликте не треба избегавати, већ овладавати 
стратегијама и техникама за успешно управљање конфликтима. Постоји више стратегија решавања конфликта: 
1.Такмичење, 2.Колаборација, 3. Прилагођавање, 4. Избегавање, 5. Компромис.

1Медицински факултет Завод за здравствену заштиту радника, Нови Сад 
2Завод за здравствену заштиту радника, Ниш 

3Висока струковна школа за предузетништво, Београд

Мачванин Нада 1 *, Прокеш Бела 1, Радевић Љубодраг 2, Јовановић Јовица 2, Мачванин Ненад 3

ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА ОРГАНИЗАЦИОНИМ   
КОНФЛИКТОМ У ПРЕВЕНЦИЈИ МОБИНГА

УВОД
Конфликтну ситуацију представља стање у коме постоји сукоб интереса, две, или више осо-

ба, односно друштвених група. Такво стање настаје онда када особа, или група тежи остварењу одре-
ђеног циља, а истовремено друга особа, односно група супротставља се томе. Односно конфликт на- 
стаје када једна или више особа покуша да обезбеди предност за своје ставове, које постиже кроз искљу- 
чење предности других. Такво стање неминовно доводи до конфликтне ситуације, односно конфли-
кта. Дакле, конфликти на раду се изражавају кроз одређене супротности које постоје међу људима 
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у току обављања процеса рада.
Конфликт на раду по правилу настаје спонтано и у почетку се налази у прикривеном стању, 

где међусобно супротстављене стране настоје да што више колектива придобију за себе, да имају 
„подршку“ како би се друга страна лакше поразила и одустала од својих захтева. 

ПРОЦЕС СТВАРАЊА КОНФЛИКТА

Узроци конфликта 
Постоји више класификација фактора узрока конфликта на раду. Према једној класификацији 

факторе конфликта делимо на:
• Комуникациони фактори-двосмислена комуникација у којој се изврће истина, те се јавља 

неповерење и непријатељство, две стране, или се ради о некоректној комуникацији, којом 
се вредја и омаловажава друга страна.

• Структурални фактори-а) превелика организација са нејаним, магловитим циљевима, б) 
различитост групе по знању, вештинама, полу, старости, ц) партиципација чланова групе 
у доношењу решења, са којим се не слажу сви чланови групе, д) различитост у појединим 
деловима организације по циљевима, задацима, вредностима, чланова организације, е) 
систем награђивања за рад, ф) расположивост ресурса, г) расподела моћи.

• Фактори личног понашања. Особе типа А много чешће западају у конфликте са другима, него 
људи типа Б. Понашање типа А карактерише висок степен амбициозности, раздражљивости, 
стална стиска са временом, гласан, претеран, говор, тежња да у различитим контекстима 
одговоре веома брзо. Људи који имају карактеристике понашања типа Б показују сасвим 
супротно понашање, они су много мирнији и уздржанији.
Према другој класификацији узроци конфликта могу бити:

• Фактори из економске сфере, лоше плате, зараде, примања, награде. У транзицији и 
следственој приватизацији, као што је случај у нашој земљи, долази до губитка радних 
места, апатије, безнађа,

• Фактори из техничке сфере-која се односи на лоше услове рада и непримењивање мера 
заштите на раду,

• Фактори из друштвене сфере-лоши медјљудски односи, лоша информисаност, 
• Фактори из организационе сфере-лоше управљање и руковођење, стварање неформалних, 

интересних група,
• Фактори из законодавне сфере-непоштовање права на рад, права из здравственог и 

социјалног осигурања. [1,2,3,4]
Динамика конфликта
Конфликт се пореди са сантом леда, где је само мали део видљив, а велики део је невидљив.

Видљив део је оно сто су чињенице, видљиво понашање страна у конфликту, а невидљиви део, то је 
психо -социјални ниво,страхови, жеље, дилеме. У конфликту постоје одређене фазе:

1. Мирно неслагање, или неспоразум. То је фаза стварања услова за конфликт или фаза 
латентног конфликта. 

2. Отворени изазови и прозивање друге стране. Фаза перцепције и доживљавања конфликта. 
У овој фази стране у конфликту постају свесне постојања услова за конфликт и затим га 
перципирају и доживљавају. Учесници прво опажају и интерпретирају постојање услова 
за конфликт. Учесници у конфликту доживљавају анксиозност, бес, фрустрацију и тензију 
због конфликта. 

3. Агресивни, вербални напади, претње и ултиматуми, физички напад и отворени покушаји 
уништења друге стране. Фаза креирања намера и понашања (акције) или фаза отвореног 
конфликта. У овој фази се стране у конфликту одлучују на акције према другој страни. Оне 
постепено формирају своје интенције и затим их кроз понашање отворено исказују. 

4. Пост-конфликт. Фаза последица конфликата или фаза пост–конфликта. Након што је 
конфликт превазиђен на неки начин остају одређене последице по међуљудске односе у 
организацији. 
Веза између конфликта и мобинга је наспорна. Конфликт се описује као контраверза, разлика 

у мишљењу или отпор. Мобинг се посматра као„претерани конфликт“ који се након извесног 
времена развија из једног потпуно безазленог конфликта. То се понекад дешава врло брзо, а некад 
тек након неколико недеља или месеци. Игнорисање мобиншког понашања често је разлог за штетне 
догађаје. Жртва се плаши да започне одбрану, јер се боји губитка посла, усамљена је и беспомоћна.
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Околина се не сналази у таквој ситуацији, из незнања или страха, мобиншко понашање се наставља 
док не прерасте у прави мобинг.Веома важан узрок појаве мобинга у некој радној средини је свакако 
и веома лоша радна клима у којој влада завист, злоба, непријатељство и притисци. Неиспуњене 
амбиције само једног члана радне групе могу бити разлог да он отпочне мобинг, не би ли тиме неког 
(или више њих) понизио и дискредитовао у циљу истицања својих „способности”. Мобери су особе 
следећих карактеристика: [5,6,7]

• то су особе које никоме, а посебно не сарадницима, не приступају пријатељски и не помажу 
им,

• нису продуктивне и имају негативан став према свом животу,
• верују да су други талентованији, интелигентнији и успешнији, што је углавном и истина. Због 

тога су жртве зависти и болесне љубоморе. Често су улагују, док с друге стране чине зло,
• углавном фрустрирају и застрашују све око себе ароганцијом и играма моћи,
• понашају се као да су центар света. Делују деструктивно, непријатељски, на штету других. 

Знају права других, али желе контролисати ситуацију, па зато манипулишу и мудрују, 
истрајни у томе да буде по њиховом. Не правдају се за своја понашања,

• не преговарају на начин WIN-WIN што значи да су обе стране задовољне резултатом 
преговора, него на начин I WANT TO WIN (ја желим да победим), или још горе I HAVE TO 
WIN (ја морам да победим). Они су вербални самураји (није довољно победити, други мора 
пасти), делују на штету других,

• то су особе с поремећајем личности. То су мање способне, али моћније особе без капацитета 
за љубав, радост, игру, креативност, давање и дељење. Њима се лако придружују слаби 
други у страху да не постану жртве, идентификују се с агресором, односно стају на његову 
страну,

• за злостављаче је мобинг врста вентила којим прикривају немоћ у некој другој сфери својег 
живота (најчешће приватног, тј. у браку или породици),

• формирајући око себе групу у којој доказују своју моћ и важност на рачун жртве,
• често се злостављачи заправо осјећају инфериорно. На тај начин осигуравају доминантнију 

позицију или склањајуу онога који им стоји на путу успеха. Не ретко то чине из страха да 
неће бити цењени, или да ће сами постати нечијом жртвом.

• неки злостављачи то раде свесно, с намером да нашкоде другоме или да га присиле да 
напусти радну средину. То чине када се, нпр., осећају угрожено (због каријере), Или у 
ситуацијама када постоји вишак радне снаге, 

• често мобинг-понашање започиње несвесно (нпр. грубе или вулгарне шале које вређају 
жртву)

• у тешким временима неких организација ‘жртвено јагње’ бира се због унутрашњих 
проблема и напетости, па на њему сви сами себи доказују да су снажнији и способнији.
РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА
“Учење вештина за решавање конфликта нам не гарантује сваки пут решење, али оне могу 

претворити конфликт у прилику да научимо више о себи и другима”. (Kornelius i Feir).
 Конфликти имају и позитивне ефекте, као што су, на пример, изношење проблема који су до 

тада били игнорисани, мотивисање људи са обе стране проблема да боље схвате становиште свог 
противника, разматрање нових идеја и приступа, доношење бољих одлука, појачавање лојалности 
групи. Да у организацији нема конфликата, то би довело до апатије, стагнације и немогућности 
да се прилагоди променама. Због тога, крајњи циљ није елиминација конфликта, већ предузимање 
процедуре која ће максимизирати потенцијалне користи конфликта, а умањити његове последице. 
Конфликте не треба избегавати, већ овладавати стратегијама и техникама за успешно управљање 
конфликтима. Такође, треба бити обазрив и при избору стратегије, јер постоји више фактора који 
утичу и на избор стратегије за решавање конфликата. 

Обично постоји неколико општих приступа понашања у решавању сукоба од којих су неки 
наведени (Tomas Kilman).[9,10,11]

• Конфликт решите избегавањем –заобилажењем. Ово понашање може довести до страха од 
конфронтације. Може да се користи овај приступ као начин одржавања односа, јер стране 
немају довољно самопоуздања да се суоче са узроком сукоба. Овој стил се такође може 
користити када се једна особа осећа да нема шта да добије и стога одлуче да се избегне било 
који сукоб. Такође се може користити када су снажне емоције и боље да се сачека пре него 
што се суоче са другим особама. 
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• Конфликт решите кроз прилагођавање – покушавајући да другима уступите максимум 
интереса, жртвујући и сопствене интересе. 

• Конфликт разрешите такмичењем – борба, покушавајући да победите, заступајући своје 
ставове и бранећи своја права. Постизање личних циљева постаје покретачка снага. Особа 
у овом случају неће признати ничији, сем сопственог исхода. Такође, постоје људи који 
користе претежно овај стил, без обзира на то колико је важно питање јер они виде сваки 
конфликт, као претњу у борби за власт. 

• Конфликт разрешите компромисом – налазећи средину између ваше позиције и позиције 
оне друге особе. Решавање коришћењем овог приступа када је у питању сукоб, обе стране 
покушавају да реше неслагање на начин који је обострано користан. У овом случају, решења 
обе стране сматрају се једнако важна. Овде су обе стране укључене и сматрају компромис 
као начин кретања напред. Овај приступ обезбеђује да се компромисом заједнички решавају 
проблеми.

• Конфликт разрешите кроз колаборацију – радећи са другом особом да би пронашли неко 
решење које би задовољило обостране потребе и интересе.
Најефективније стратегије за разрешавање конфликта и ефективно управљање њиме могу 

се свести на:
• Погађање и преговарање. Супротстављене стране у овом процесу размењују понуде и 

уступке, на директан начин или путем представника. Ако ј процес успешан, долази до 
решења прихватљивог за обе стране и конфликт се ефективно разрешава. Уколико, пак 
процес није успешан, може се запасти у ћорсокак и конфликт се чак може и појачати.

• Интервенција треће стране – посредовање и арбитража подразумева учешће треће стране, 
неког ко није укључен директно у расправу. Код посредовања, трећа стана применом разних 
тактика покушава да доведе до добровољног споразума између противника. У арбитражи 
коначне понуде, арбитар само бира између коначних понуда које су противници изнели. 

• Индукција надређених циљева представља стратегију решавања конфликата, у којој се 
стране у конфликту наводе да се усредсреде на заједнички циљ и раде на њему, ослабљују 
баријере које постоје између њих, односно, оне препреке које ометају комуникацију, 
координацију и слагање. 

• Ескалативне интервенције – појачавање конфликата да бисмо их разрешили је стратегија 
која се заснива на појачавању постојећег конфликта како би се разрешио и истовремено 
остварило неколико повезаних циљева. Овај приступ се заснива на схватању да појачавање 
конфликта доводи до кризне тачке, у којо се појачава мотивација за разрешењем, ефективним 
и интегративним.
Десет практичних корака у управљању конфликтом 

1. Одлучи када је важно да се супротставиш другој особи. 
2. Видите ситуацију као што би желели да буде и водите разговору са другим лицем у том 

правцу. 
3. Вежбајте асертивности. Усредсредите се на изражавање на начин који није агресиван. Овај 

приступ се разликује од агресије јер фокус је на решавању проблема без увреде другог 
лица, или оштећења односа. 

4. Корак уназад - покушајте да објективно сагледате сукоб. Немојте решавати конфликтну 
ситуацију када сте веома љути или емотивно. Корачањем уназад, ставите се на место друге 
особе и покушајте да видите проблем са његове тачке гледишта. 

5. Истражите забринутост друге особе. Иако ово може бити веома тешко у стварности, ово 
обезбеђује да друга особа осећа твој проблем и зато је више отворена за слушање твојих 
проблема. 

6. Усредсредите се на питања, а не на личност. 
7. Обезбеди слободно изражавања осећања / фрустрација у вези сукоба у једном безбедном 

окружењу. 
8. Базирајте се на исход и шта је потребно да се до њега додје. Изаберите онда која стратегија 

је одговарајућа за вас, у смислу на исход и како ваше потребе поредити са онима других 
особа, 

9. Браинсторминг- заједничко тражење могућих решења, или алтернатива. Охрабри све оне 
који су укључени у конфликт да учествују и деле своје идеје.

10. Направи акциони план, ко ће радити шта, када и како. 
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Од свих корака најзначајнији је вежбање асертивности, јер у основи конфликта и његовог 
нерешавања, као увода у мобинг, је неадекватно понашање. 

Асертивност значи изражавање сопствених мисли, осјећања и увјерења, на директан, искрен 
и адекватан начин, уважавајући при томе права других. Асертивност се често поистовјећује са агре-
сивношћу. Главна разлика је у томе што асертивна особа не остварује своја права, интересе, потребе 
и жеље тако што штети другим људима, док агресивна особа то чини. Асертивна особа схвата да 
агресивност може бити краткорочно ефикасна, али да је дугорочно штетна јер код оштећене особе 
изазива љутњу, бес и повређеност, те доводи до отворене или прикривене осветничке агресије, чиме 
се улази у тзв. затворени круг агресије. Асертивна особа схвата да ће дугорочно бити задовољна, 
не тако што ће друге фрустрирати и учинити незадовољним, већ тако што ће залажући се за своја 
права и интересе уважавати и жељу других људи да остваре своја права и интересе. Агресивна 
особа, за разлику од асертивне особе, ставља пред себе обавезу да по сваку цену мора добити оно 
што жели, да све зна боље од других, да је вреднија и паметнија од других. За разлику од агресивне 
(али и неасертивне) особе, асертивна особа сматра да свако има право на своје мишљење, да је 
неслагање нормална појава, али и да се погледи на ствари могу образложити, те да се лични циљеви 
флексибилношћу и асертивношћу могу остварити на обострану корист. [11,12,13]

ЗАКЉУЧАК
Успешна комуникација је кључ за конструктиван приступ конфликту.Онај који разговара, тај 

не “пуца“. У веома професионализованој или чак ритуализованој форми комуникација игра одлу-
чујућу улогу при сваком поступку решавања конфликта.

Комуникација је суштинска за решавање конфликата. Теоретичари наводе да је “Добра 
комуникација једна од кључних компоненти за ефективно решавање спорова”. Како би сте успели 
ефективно да решите конфликт, неопходно је да буду задовољене и ваше потребе и потребе друге 
стране. Уколико употребљавате речи које звуче као да сте „свађалачки настројени” према другој 
особи или ако покушате да принудите другу страну да ради онако како ви желите, конфликт може да 
ескалира.Ако, са друге стране, користите речи које би могле да наговесте „предају” или „стидљив” 
приступ онда ваше потребе можда и не буду задовољене и можда изгубите. Постоји начин на који 
можете пажљиво да бирате речи како би били сигурни да сте започели комуникацију тако да постоје 
мање шансе да она буде погрешно протумачена. Ово се назива „избор позитивних речи”. Избор 
позитивних речи значи да бирате речи које су директне, искрене, одговарајуће и учтиве. Избор 
позитивних речи ће вам помоћи да јасно изразите ставове. Фокусирањем на то како се „ја осећам” 
уместо шта си „ти урадио”, показујете тој особи да не кривите „њу” него да само излажете како 
ова ситуација утиче на „вас”.Говорите-„Ја тврдим.”а не „Ти тврдиш” Употребљавајте чињенице, 
а не претеривања или ставове.-Изразите мисли, осећања и мишљење. Не заборавимо, када смо 
пасивни угрожавамо своја права. Када смо агресивни угрожавамо туђа права. Мера у понашању је 
асертивност.

ЗАТО, НЕГУЈМО АСЕРТИВНОСТ-ТО ЈЕ КЉУЧ УСПЕШНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,  
УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА ЈЕ КЉУЧ РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТА, А РЕШАВАЊЕ  

КОНФЛИКТА ЈЕ КЉУЧ ИЗБЕГАВАЊА МОБИНГА!
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ABSTRACT
Extinguishing powders currently belong to more principal extinguishing agents that are used for the rapid 

and initial fire fighting.
Clarification of the extinguishing effect of BC and ABCD powders is endorsed by the number of experiments 

[1, 2]. Combustion is a chain reaction in which the radicals are formed in the short term existence, as well as active 
molecules and atoms, which cause the chain branching and thus they support further combustion. If there are particles 
of powder introduced into the flame, this means that the powder creates a “wall”, which take away the energy to the 
created radicals, active molecules and atoms. Their own energy - activation energy - will be then so small that it will 
not be able to affect the further course of chain reaction at the mutual reaction of radicals. In the case that interrup-
tion of the chain reaction occurs, the flame will extinguish. It is possible to speak about the “wall effect” eventually 
about the negative catalysis in heterogeneous phase [1]. The above statement is very controversial. For the purposes 
of monitoring of the mechanism of extinguishing powders, there were carried out the thermal analysis of samples of 
extinguishing powders.

For the purposes of monitoring of the thermal stability and the subsequent disintegration of extinguishing 
powder was chosen the method of TG, DTG - thermogravimetry, where the weight loss of samples depending on the 
continuous heating (10 °C/min) is monitored and the obtained TG curve as the function of dependence of weight loss 
from increasing temperature is consequently derived for the purpose of quantification of thermal degradation of stud-
ied heat-loaded sample. Experiments were carried out in the air atmosphere.

For the purposes of analysis, the samples were chosen FUREX, BAVEX, NEUTREX 40, and NEUTREX 75.
Powdered solids, introduced into the combustion zone, operate mostly insulatively until they are heat stable. 

Their cooling effect is relatively small regarding to the low specific heat and high temperatures of melting and evapo-
ration. Their effect depends on the degree of dispersion and deposition rate. Despite these facts, we found the certain 
temperature stability up to order 170 °C for all samples of extinguishing powders and the powders also showed the 
endothermic reactions related to their thermal decomposition in the case of their application to the combustion zone.
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ЕВАЛУАЦИЈА ТЕРМИЧКЕ СТАБИЛНОСТИ ПРАХОВА  
ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПУТЕМ ТG, DTG АНАЛИЗЕ

РЕЗИМЕ
Прашкаста средства за гашење тренутно спадају у главне агенсе који се користе за брзо гашење 

пожара у почетној фази.
Оцена ефеката гашење помоћу АB и АBCD класа прашкова дата је на основу одређеног броја 

експеримената [1, 2]. Сагоревање је ланчана реакција у којој за кратко време настају радикали, као и активни 
молекула и атоми, који проузрокују ширење ланчане реакције и на тај начин подржавају даље сагоревање. Ако 
се у пламен унесу честице праха, оне стварају „зид” који одузима енергију насталим радикалима, активним 
молекулима и атомима. Њихова енергија – енергија активације – биће тада толико мала да неће моћи да 
утиче на даљи ток ланчане реакције код радикала. У случају прекида ланца реакција, пламен ће се угасити. 
Могуће је говорити о „ефекату зида” као о негативној катализи у хетерогеној фази [1]. Овакав став је веома 
контроверзан. За потребе праћења механизма гашење код праха, спроведена је термичка анализа узорака 
прашкастих средстава за гашење.

За потребе праћења термичке стабилности и каснијег распада праха за гашење изабран је метод ТG, 
DTG – термогравиметрија, где се прати губитак тежине узорака у зависности од континуираног загревања (10 
°C/мин), а добијена ТG крива као функција зависности губитка тежине услед пораста температуре самим тим је 
изведена у циљу квантификације термичке деградације проучаваног узорка изложеног топлоти. Експерименти 
су изведени на ваздуху.

За потребе анализе узети су узорци супстанци ФУРЕКС, БАВЕКС, НЕУТРЕКС 40, и НЕУТРЕКС 75.
Прашкасти агенси, уведени у зону сагоревања, делују углавном инсулативно док су термички 

стабилни. Њихов ефекат хлађења је релативно мали с обзиром на ниску специфичну топлоту и високе 
температуре топљења и испаравања. Њихов утицај зависи од степена дисперзије и стопе таложења. Упркос 
овим чињеницама, пронашли смо одређену термичку стабилност до 170 °C за све узорке прахова за гашење 
пожара, а они су такође показали ендотермичке реакције услед термичког разлагања у случају примене у зони 
сагоревања.

EVALUATION OF THE THERMAL STABILITY OF  
EXTINGUISHING POWDERS BY TG, DTG ANALYZE

Kључне речи: прашкаста средства за гашење, пожар, температура, термичка деградација,
           термичка стабилност

Key words: powder extinguishing agents, fire, temperature, thermal degradation, thermal stability
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INTRODUCTION
In the last few years the development of powder fire extinguishers has increased considerably. 

The first device that enabled powder to be spurted out to the centre of fire was made in 1912. Further 
development was headed towards to the field of powder hydrophobing. This problem was solved in 1928 
when magnesium stearate began to be used to hydrophobing. The fact that the size of crystals influenced 
extinguishing effectiveness was discovered in 1943 [4]. By particles of powder fire extinguishers increase 
their effectiveness but on the other side their transport is becoming more difficult. Powders with universal 
extinguishing effectiveness, based on ammonium phosphates, were appeared since 1954 [4]. 

The further the more powder fire extinguishers belong to fire equipments used for a quick and a 
primary elimination of fire.

The different opinions in connection with powder fire extinguishers have been developed by the 
development of powders as fire extinguishers. Optimal size of crystals was established up to 0,1 mm [4,5,6].

Until powder solid substances are thermally stable they have isolation effect in the fire zone. 
Their cooling effect is relatively low compared to low measuring heat and high melting and evaporating 
temperatures. The influence depends on degree of dispersivity and speed of sedimentation. It is used also 
founding effect or negative catalytic effects 

As a result of thermal dissociation cooling down as water evaporation and heat consumption may 
be seen and we could considerate it as an isolating effect. To be these substances kept as powder particles, 
fatty acids salt is added. Gas phase from powders depends on kinetics speed of chemical reactions [6].

In case of fire extinguishing the powder particles about the size 0,1 mm are spurted out under the 
pressure from the fire extinguishers. As a powder cloud they affect the fire site and take energy of radicals 
that has arisen by fire and it is the way how to that this is the way how they eliminate them. Their effect is 
fast and safe [5, 6, 7]. 

The kinetic energy of powder particles has to be that big to affect the whole fire site. That means the 
particles getting into the centre of fire have strong penetration and their amount in the unit volume exceeds 
critical volume for the real purpose of thermal reactions [7, 8]. 

Therefore the development of powder fire extinguishers relates to the powder fire equipments that 
are used to as transport devices for the powder to the centre of fire. Powder fire extinguishers cannot be 
changed for other substances that are used to either restraint the fire or cover it [9]. 

It is important to distinguish whether [8]:
• it goes about covering the centre of fire by powder substances that has a stifling effect or
• by the pressure of gas a cloud of powder is being made that gets over the flames. 

The first method that is sometimes incorrectly considered as the extinguishing by powder is from the 
second method absolutely different. The method of “covering” has been developed by knowledge that fire 
can be extinguished by non-flammable substances, f.i. sand or soil [9]. These so called “covering powders” 
have various compositions just like carbonates, sulphites; ammonium salts and these are decomposed on 
gas extinguishing substances. It is sufficient to mention so called “powder grenades” that let the powder 
spread better and on wider area but only if the energy from fire extinguishing already used equipments. 
There were even patented „dry chemicals“ set off by the explosive charges that should make something like 
closing walls. It was in 1965 in USA when they appeared for the first time and were used with grenades and 
powder fire extinguishers. The grenades were even shooted into the distance about 60 m [10]. These days 
it is possible to find them under the names Jack [3, 4, 5, 11] or Elide Fire [12].

After the introduction of powder extinguishers method compared to the extinguishing with water or 
foam- were other works [3, 9, 10, 13] focused especially on development powder extinguishers. About 10 
till 15 years ago we could say that the extinguishing effect had been clarified and fact that it was influenced 
by the size of powder grains started to improve powders even more [5, 11]. 

The clarification extinguishing effect BC and ABCD powders is proved by many experiments [3, 
6, 7, 9, 10]. The principle of extinguishing is the assumption: Burning is the reaction in which short-term 
radicals, active molecules and atoms are made. These cause branching the chain and subsequently burning. 

The powder wall that takes energy of the atoms, radicals and active molecules is made when the 
particles of powder are brought to flame. Their active energy will be so small that it is impossible to influence 
another process of the chain reaction. If the chain reaction is interrupted, the flame goes out. Therefore it is 
said about the “wall effect” eventually about the negative catalysis in heterogeneous phase [6]. 

The extinguishing effect depends on the powder cloud that is in the direct connection with its 
“transport” to the centre of fire. One of the most important things is the shape of crystals that influences 
much the “transport”. If the powder does not get lumpy during its storing, we may say that it is useful. 
Storage is then given by conditions and water repellent properties. In production it is important to find a 
compromise at the expense of extinguishing effect in favour of liquidity and storage. By milling and sifting 
are the particles shaped to get the diameter about 0,1 mm. 

Physical properties of powder fire extinguishers can be divided into: 
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• producing properties (size of crystals (influenced density, filling weight and specific surface of the 
crystals), hydrophobic properties

• utility properties (liquidity, storage, resistance against shaking, lactating with foam, electric con-
ductivity, grinding of powder)
Description of the powder extinguishers are declared by producer. Further information can be 

found in STN EN 615:2001. More details and the way of testing including specific properties are processed 
in STN EN 615:2001 14].

For the purpose of observing the extinguishing by powder extinguishers there was done thermal 
analysis samples of chosen extinguishers. 

The aim of the article is to present by TG, DTG a DSC analysis reactions selected samples of 
powders during their fluent warming.

EXPERIMENTAL PART 

Samples 
The samples of the powder fire extinguishers Bavex, Furex and Neutrex were used for the purpose 

of the experiment. Brief characteristic of samples and conditions TG, DTG analysis is enclosed in the chart 
number 1.

Table 1.: Characteristics of testing material of extinguishing powder sam-
ples and experimental conditions of TG, DTG analyze.

Extinguishing 
powder amples Chemical components Mass 

[mg]
Experimental 
atmosphere Lead Airflow 

[mg.s-1]

Bavex 

Ammonium phosphate (monobasic), 
Ammonium dihydrogen phosphate 
Ammonium sulfate (2:1), 
Diammonium sulfate; Sulfuric 
acid,  Diammonium salt silica, mica, 
Muscovite magnesium aluminium 
silicate [15]

8,765 
mg

atmosféra 
vzduch

10°C/
min 0,002Furex Ammonium dihydrogen phosphate

Ammonium sulfat [16]
8,445 
mg

Neutrex 40
A mixture of inorganic salts 
(etylenediamine tetraceptique soda 
[17]), silicic acid, corrosion inhibitor
Lubricant, processing aids [18]

8,367 
mg

Neutrex 70
A mixture of inorganic salt
silicic acid corrosion inhibitor
lubricant, processing aid [19]

8,088 
mg

Experimental methods
The method TG, DTG – thermogravimetry has been chosen for the purpose of observation the 

thermal stability and degradation of powder fire extinguisher where even moreover the mass defect of a 
sample in dependence on fluent warming is being watched and obtained TG curve as a function of the mass 
detect in dependence on growing warming is then derived for the purpose the quantification of thermal 
degradation the watching and warming sample. The experiments were realized in the oxygen atmosphere. 
TG and DGT analysis was made by the equipment METTLER TA 50 and was evaluated by authorized 
software.

From experimental measures were obtained TG a DTG curves which are presented in the following 
parts. The mass detect is usually stated in percents from original weight of a sample. 

RESULT AND DISSCUSION
From the stated experimental curve it is possible to read following quantitative appraisal of process 

during fluent warming the sample of spruce (chart 2).
Tp is the temperature we could say when the process is the quickest. The value ∆ m presents the 

percent mass detect of the sample at the set interval and then Crezist. presents percent residue of the sample 
during the thermal process. 

From the point of thermal analysis is the appraisal of thermal stability of the sample FUREX, the 
oldest powder, very interesting. The beginning of the thermal dissociation of the sample happens at the 
temperature 163,4 degrees and then at 201,7 degrees comes to degradation the sample with the mass detect 
18,39% (chart 2) documented in TG curve (picture 1). In a given case, DTG curve would be possible to 
quantify several stages of degradation but there were evaluated 2 stages of thermal degradation (chart 2). 
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More interesting sounds the reality that the initiation begins at 163 degrees and then moreover at 421, 7 
degrees what means the degradation in the second main stage. 

Table 2.: Parameters of TG and DTG analyze FUREX

FUREX Processes of thermal degradation
Parameters I. degree thermal degradation I. degree thermal degradation
Thermal interval (°C) 163- 325, 3 325, 3 - 510
Tp    (°C) 201,7 421,7
∆ m  (%) 18,39 50,33
Crezist.  (%) 80,77 30,44

The final rest is after the thermal dissociation (marked as Crezist.) of original weight at temperature 
510 degrees is relatively high 30,44%. Our analysis hasn’t proved that the “rest” would make on the surface 
of burning substances melt called glaze [5]. 

Compared to the sample of Furex the sample of Bavex (picture 2) shows totally different process 
of thermal degradation. Initial temperature of degradation is lower (chart 3). It proves the temperature only 
up to 154,6 degree that we may consider for a low thermal stability. Low thermal stability proves instant 
dissociation the powder on active inhibited particles.

Fig. 1.: TG and DTG curve of FUREX.

When the initiative temperature is exceeded, the main dissociation of the sample happens and the 
maximum speed of it happens at the temperature 211,7 degrees. Used sample is decomposing in several 
stages although there were identified 2 main stages. The maximal detect was gained at 445 degrees. The 
process of thermal degradation ends at 510 degrees. 

Table 3.: Parameters of TG and DTG analyze of BAVEX.

BAVEX Processes of thermal degradation
Parameters I. degree thermal degradation I. degree thermal degradation
Thermal interval (°C) 154,6- 334,1 334,1 - 510
Tp    (°C) 211,7 445,0
∆ m  (%) 21,73 50,33
Crezist.  (%) 77,12 31,66

In certain thermal interval the weight of sample falls down about 53,39 % (chart 3). The glaze 
is made after the fall of the rest of sample on the burning substance. In case of stated sample it would be 
possible to think about follow-up insulating effect owing to done experiments [5, 7].

The appraisal of thermal stability the sample of Neutrex’s powders as powders distinguished only 
by the number is relatively same. The thermal dissociation of the sample Neutrex 40 begins at 156,1 degrees. 
Subsequently degradation of the sample happens (maximal mass detect) at 208,3 degrees with the mass 
detect 20,64% (chart 4) what is even shown by TG, DTG curves in the picture 3. It would be possible to 
quantify again several stages of dissociation but then there were appraised 2 stages of thermal degradation 
(chart 4). The change happens by the quantification main stages of dissociation. 
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Fig. 2.: TG and DTG curve of BAVEX.

The first stage is dominant although the mass detect is relatively low (20,64%). At the temperature 
381,7 degrees it is decayed on the second stage and stated value is approximately about 100 degrees 
lower compared to Bavex and Furex and mass detect is lower with Bavex and Furex at the both stages of 
dissociation.

Table 4.: Parameters of TG and DTG analyze of NEUTREX 40

NEUTREX 40 Processes of thermal degradation
Parameters I. degree thermal degradation II. degree thermal degradation
Thermal interval (°C) 156, 1- 342,8 342,8 - 600
Tp    (°C) 208,3 381,7
∆ m  (%) 20,64 20,46
Crezist.  (%) 78,48 58,01

Final rest after the thermal dissociation from original weight at 600 degrees is the biggest 58,01%. 
Our analysis hasn’t proved that there was made the glaze on the surface of the burning substance [2]. There 
is the question about the application of Furex as the powder. Although, it is decayed (156,1 degrees) but 
due to low change of its weight it is supposed to come to relatively low amount of the active particles of 
inhabitation and the rest done wont decay thermally and then does not make on the surface any glaze. 

Compared to Neutrex 40 the sample of Neutrex 75 (picture 4) seems to have the same process 
of thermal degradation, the only difference is to be found in the quantification of the process. The initial 
temperature of degradation is 169,2 degrees (chart 5), what could be consider as a low thermal stability 
and the powder is supposed to decay on active particles of inhabitation. There comes the main dissociation 
of the sample after exceeding and the maximal speed of its dissociation reaches by the temperature 208,3 
degrees. Stated sample decayes also in several stages, but there were identified 2 main stages but the first 
stage is characterised by the maximal mass detect. At the temperature 355 degrees is quantified the second 
stage of degradation and the mass detect is even lower as in Neutrex 40. The process finishes at 500 degrees. 

Table 5.: Parameters of TG a DTG analyze of NEUTREX 75

NEUTREX 75 Processes of thermal degradation
Parameters I. degree thermal degradation I. degree thermal degradation
Thermal interval (°C) 169,2- 345,8 345,8 - 500
Tp    (°C) 208,3 375,0
D m  (%) 21,01 19,85
Crezist.  (%) 78,31 58,46

The obtained experimental results prove the character of NEUTREX. Compared to Neutrex 40 
the stated results are more negative than the results of NEUTREX 75. The results match with the producer 
statement [17] who declares the thermal dissociation of Neutrex 149 at – 288 degrees.
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Fig. 3.: TG and DTG curve of NEUTREX 40.

Fig. 4.: TG and DTG curve of NEUTREX 75.
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Mutual comparing of thermal parameters, and that is the initial temperature of the dissociation, 
Tmax., that presents the temperature at which the thermal dissociation is the most intensive and the final 
temperature when the process of degradation is no more, and both temperatures are compared. The samples 
don’t show same process of dissociation according to TG and DTG curves but TG and DTG curves Neutrex 
40 and 75 are relatively same and distinguish only with the final temperature that is by Neutrex 40 about 
100 degrees different than by Neutrex 75 (picture 5). 
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Fig. 5.: Mutual comparison of TG,DTG thermal parameters for chosen extinguishing powder samples.

The initial temperatures of powder fire extinguishers are relatively same. Bavex starts to decompose 
thermally at the temperature of 154,6 degrees he most resistant. If it is possible to say about thermal stability, 
the strongest is Neutrex 75 till the temperature 169,2 degrees.

Although in all samples were identified 2 main stages of dissociation, it is still important to watch 
the course of gained TG curves.

Furex and bavex with the dominant chemical composition Ammonium dihydrogen phosphate and 
Ammonium sulphate is necessary to notice that the first stage of dissociation is at the low temperature that 
proves quick dissociation of samples with the impact of heat only with 20% mass detect stated samples. 
By raising the temperature above 400 degrees (picture 1), at furex 421,7 degrees and bavex 445 degrees 
happens the most intensive dissociation of used samples and at bavex till 50,33 % (chart 3) and furex 20,46 
% (chart 4). 

According to results TG, DTG analysis and initial temperatures of dissociation is possible to 
suppose that even the samples of neutrex consist of Ammonium but other results are different. Safety sheet 
data doesn’t provide information about the whole chemical composition.

The basic substance of these powders are ammonium phosphates namely diammonium phosphate 
(NH4)2HPO4 and ammonium phosphate NH4H2PO4. To be possible to use ammonium phosphates in the 
field of fire technology it is important to produce them in the form of small crystals (with the diameter about 
0,1 mm), they have to be enough liquid and resistant against humidity. Their properties mustn’t be changed 
even after long-term storage. 

The extinguishing effect of powders is based on “wall effect” but there comes also another effect 
that makes glaze on burning surface areas. ABCD powders on base phosphates are decayed:

 (NH4)2HPO4  + heat  → H3PO4 + 2NH3
    H3PO4   + heat  → HPO3 + H2O
    HPO3   + heat  → polyphosphates make glaze
The melt of glaze depends on amount of extinguishing substance that was used. It penetrates into 

pores of substance and prevents supply of air. Penetration is not very deep. Moreover the glaze is used as 
protection against flames and that prevents substance from igniting again [7].

Formed ammonia at the dissociation of ammonium phosphates has the inhibitory effect on flame. 
Although, ammonia appears only in little concentration its effect is similar to the effect of halogenated 
hydrocarbons, that means as the negative catalyst in homogeneous phase. Ammonium phosphate and 
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sodium bicarbonate contribute to the creation of mass has carbonized layer. Charred layer has the very 
bad thermal conductivity that causes retardation of the burning process and the whole fire and slows down 
the increasing temperature. BC powders lactating with the extinguishing foam have similar effect as BC 
powders while extinguishing powder metal work mainly suffocating [6, 7].

CONCLUSION
On the basis of our experiments we have obtained following results: 

• We have tested powders on the basis ammonium phosphates. 
• The initiatory temperature of thermal dissociation is up to 169 degrees. 
•  Neutrex s initiatory temperatures are lower around 154 degrees but
• another thermal degradation temperatures are without any noticeable effects.
• By bavex and neutrex the second intensive thermal dissociation is being watched.
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ABSTRACT
Paper deals with evaluation of asbestos as chemical and carcinogen factor, which is concerning to work 

environment. Law novels in field of safety and health work protection stop Works and activities with asbestos to 1. 
1. 2005 (Public notice MH SR 67/2002 in register chosen chemical substances and chosen chemical products, which 
introducing and using are delimited or stopped 31.12.2004). For all that places of work or environments exist, where 
we can contact with asbestos. Asbestos as carcinogen has very negative incidence on human body. In conclusion paper 
are shoved actualities of action asbestos on human body.
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РАДНИ И ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИЦИ 
УСЛЕД ИЗЛАГАЊА АЗБЕСТУ

INTRODUCTION
The asbestos is a name for a group of fibrous minerals which naturally occur in earth crust. From 

mineralogical point of view it belongs to silicate crystals with two basic different forms: serprentine and 
amphibole. Chrysotile, (white asbestos, Picture 1a) as the only one from the serpentine group, is most 
commonly utilized in the industry. Crocidolite (blue asbestos, Picture 1b), amosite (brown asbestos, Picture 
1c), anthophillite, tremolite, and actinolite are the main members of the serpentine group [2].

  a)    b) c)

Fig. 1 Examples of mineral fibers of asbestos under electron microscopy.

РЕЗИМЕ
Рад се бави евалуацијом азбеста као хемијске супстанце и канцерогеног фактора, и односи се на радно 

окружење. Нови Закон о заштити на раду у области безбедности и здравља зауставио је радове и активности 
са азбестом од 01.01.2005. („Јавни гласник” број MH SR 67/2002 о регистру изабраних хемијских супстанци и 
хемијских производа, чије увођење и коришћење је ограничено или заустављено 31.12.2004.). Због свега тога 
још постоје радна места или средине где можемо доћи у контакт са азбестом. Азбест као канцероген веома 
често негативно делује на људско тело. У раду су дати подаци о деловању азбеста на људско тело.

Kључне речи: азбест, радна средина, здравље

WORK AND HEALTH RISKS ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO THE 
ASBESTOS
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a) Chryzotil (white asbestos) CAS: 12001-29-5 
b) Krocidolit (blue asbestos) CAS: 12001-28-4,
c) Amozit (brown asbestos) CAS: 12172-73-5

In the past, in Slovakia, the chrysolite was mined in quarry Dobšiná. Asbestos was processed in 
Ferenit Nitra. Currently mining and processing of the asbestos is prohibited in the Slovakia. 

Properties of the asbestos are a result of their fibrous character. In general, asbestos minerals are 
not evaporable and are chemically stable. They have high toughness in traction, flexibility, high thermal 
insulation, and flame resistance [2]. They have ability to create freely volant submicroscopic particles 
which are called respirable fraction. 

From the view of health protection the most important is respirable fraction defined by thickness 
and length of the fiber. Thickness of the fiber must be smaller than 3 μm, length of the fiber higher than 5 
μm and their mutual proportion must be equal or higher than 3:1. Long-term studies of the International 
Agency for Research on Cancer (IARC) and World Health Organization (WHO) have proved carcinogenic 
features of the asbestos fibers. Therefore all types of the asbestos regardless the difference of their chemical 
composition were classed in the category 1, i.e. proved carcinogen for the people (Government Regulation 
No. 356/2006 Coll. [2]).

In spite of the abovementioned facts there are still places where it is possible to encounter the 
asbestos. It can be found in many high-rise buildings, schools, gyms, offices, and buildings designed for 
public use which were built between 1970 and 1990. These materials are often in bad condition and the 
asbestos fibers are being released in to the environment. Contamination of the environment and exposure of 
the employees often occur during demolition work, construction work, reconstruction, and unprofessional 
demounting. Based on the previous facts, Government Regulation No. 356/2006 Coll. was prepared in 
order to set limits of occurrence of the respirable fractions (volant submicroscopic particles of the asbestos), 
as well as methods and procedures for handling with the asbestos. Special attention is devoted to health 
supervision of the employees who are exposed to effects of the asbestos. 

RISKS OF THE EFFECT OF THE ASBESTOS. 
The risks related to the asbestos have been gradually monitored since beginning of the past century. 

The experiments and results of the studies show latent period between the asbestos exposure and occurrence 
of the disease, i.e. 20 to 40 years. 

There is no known safe level of the asbestos exposure (harmless level of breathing in the asbestos 
fibers is not stated). The more is person exposed to the asbestos, the higher is the risk of the diseases related 
to the asbestos occurrence. 

Professional exposure is crucial for occurrence of the diseases related to the asbestos. Secondary 
professional, paraprofessional, and unprofessional risks and other prospective risk factors can not be 
ignored. These risk factors in combination with the asbestos have multiplicative impacts on the human 
body. 

Bonnefoy [3] presents professional, secondary professional, paraprofessional, and unprofessional 
risk and potential risk factors related to the asbestos exposure via examples, as follows [1]:

• Mining of the rocks, which include asbestos, in deep and opencast mines.  
• Transportation and grinding of the asbestos. 
• Industrial processing of the asbestos fibers. 
• Production of the asbestos concrete textile fabrics, safety clothing for firemen and workers in met-

allurgical premises.  
• Production of the roofing materials. 
• Production of water and waste pipes, facing panels. 
• Production of spray asbestos mortar. 
• Production of brake and cluth covering, isolation panels, sealing devices, fire-stopping panels. 
• Production of the cigarette filters by adding asbestos fibers (example of untypical usage is potentia-

tion of carcinogenic effect) 
• Construction of the ships. 
• Installation work. 
• Demolition work where materials containing asbestos occur. (maintenance staff, repairmen, 

plumbers, electricians, and other professionals are endangered). 
• Cabins for drivers of lorries and trucks.
• Production of the cleaners which contain asbestos. 
• Production of the dyestuffs which contain asbestos. 
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There are still occupations with present risk of the asbestos exposure, for example [6]:  
• Plumbers.
• Heating technicians.
• Electricians.
• Carpenters. 
• Carpet layers and other floor materials. 
• Workshops assemblers. 
• Maintenance staff including contracting staff and guard-duty. Layers. 
• Cleaning and tidying-up staff. 
• Other occupations which need to gain access to the holes in the roof and places under the panels 

or other “hidden places.” 
Based on the facts it is possible to define examples of secondary professional exposure and 

paraprofessional risk [1]:
• Leak of the processed asbestos to atmosphere, i.e. risk for the inhabitants living nearby the factory. 
• Office staff in the asbestos factories that are in contact with workers or their relatives exposed to 

the asbestos. 
• Washing the clothes and garments for relatives of people exposed to the asbestos. 

Potential risk factors of asbestos influence [2]:
• Environment (polycyclic hydrocarbon, exhaust fumes) 
• Risk factors arising out of work environment, i.e. work in the environment with risk of exposure 

to carcinogens.  
• Smoking. 

In connection with smoking, facts from the literature and clinical practice have confirmed that 
heavy smoker without professional risk of the asbestos exposure compared to non-smoker has 20 to 25 
times higher probability of bronchioloalveolar cancer occurrence. In a case when heavy smoker works in 
the environment with risk of the asbestos exposure probability is 50 to 90 higher than for a non-smoker who 
is not in a contact with the asbestos. Therefore smoking has been categorized as a contraindication for work 
with risk of the asbestos exposure. 

Permissible limits of the fibers in 1 cm3of air have been stated for fibrous mineral dusts. The 
reason is that presence of the fibers and their concentration is decisive for the carcinogenic effects. Limit 
level for concentration of the asbestos fibers in work environment for chrysotile is 0,6/cm3 of air. The most 
pathogenic elements are 30-50 Ƅm long. (Government Regulation No. 356/2006 Coll. [2]).

The asbestos is defined as a dangerous chemical. Due to safe manipulation the cover of the product 
must be marked as stipulated in Picture 2.

Pict. 2: Marks for covers of the asbestos pursuant to valid regula-
tions. (Source: Handbook of the Dangerous Substances [13]).

PROPER POCEDURE FOR IDENTIFICATION OF THE WORKPLACE WITH 
ASBESTOS OCCURRENCE. 
Pursuant to Section 10, Par. 7, Subpar. b) of the Act. No. 355/2007 Coll. on Protection, Support, and 

Development of Public Health as amended; the requirements for Safety and Health Protection at Work for 
work with the asbestos have been modified [10]. Legal person and natural person conducting business are 
obliged to file Application for Issuance of Permission for Removal of the Asbestos Materials which must 
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include the following [12]:
a) Company name, legal form of the business, registered office in the case of a legal person 

or name, surname, and permanent address in the case of a natural person. 
b) Certificate of authorization to conduct business and company identification number if 

appropriated. 
c) Name, surname, and permanent address of the person responsible for the operation (man-

ager) together with the information about his/her education. 
d) Documentation with description of the business activities or technologies for the asbestos 

waste removal which must include information about technical equipment. 
 Conditions related to adjustment of the workplace for the asbestos removal [12]:

1. During removal of the asbestos materials from the constructions without connection with inner 
premises designated for people’s utilization and in which from the technical point of view it is not 
possible to create controlled zone with vacuum system: 

• Industrial vacuum dust cleaner with filter with minimal 99,99 % interception of the fibers (photo 
documentation must be attached). 

• High-pressure airless spraying device for application of the materials (fixtures) used for recon-
struction work of the materials with high content of the asbestos

• Name and composition of the material for fixing residual fibers in objects with Certificate of Com-
pliance Proof (safety data card must be attached). 

• Name and composition of the fixture for stabilization of the asbestos waste (safety data card must 
be attached). 

• Name and composition of the material for fixation and encapsulation of the materials which include 
the asbestos when these materials are left in the construction with Certificate of Compliance Proof 
(safety data card must be attached). 

2. During removal of the asbestos materials in the interiors of the buildings with utilization of the 
vacuum system including assurance of the covering of the building facades used for people’s uti-
lization:   

• Exhaust device with electric driver and HEPA filter with minimal 99,99 % interception and pre-
liminary filter, with performance providing minimal 5 times exchange of the air in the controlling 
zone during continual underpressure from 20 to 50 Pa during construction work. Furthermore 
minimum 10 Pa during breaks not longer than one hour (photo documentation must be attached).  

• Device for continual measuring and record of underpressure in the controlled zone during the 
whole time of its existence. (photo documentation must be attached). 

• Technical device for vacuum-tight separation of the work space (controlled zone) by using materi-
als resistant to suction power of underpressure till 50 Pa with holes for fresh air inlet which are 
automatically closed after pressure adjustment

• Optical or sound signalizator of the pressure decrease under 20 Pa. 
• Three-chamber system of inlet and outlet from the controlled zone with regulated inlet and outlet 

in the last chamber outwards from the controlled zone (with door opening limiter and light signal-
ization). 

• Industrial vacuum cleaner with filter with minimal 99,99% interception of dust elements (photo 
documentation must be attached).  

• High-pressure airless spraying device for application of the fixtures used for reconstruction work 
on materials with the asbestos content. 

• Name and content of the fixture for residual fibers in objects with Certificate of Compliance Proof 
(safety data card must be attached).  

• Name and composition of the fixture for stabilization of the asbestos waste (safety data card must 
be attached). 

• Name and composition of the material for fixation and encapsulation of the materials which include 
the asbestos when these materials are left in the construction with Certificate of Compliance Proof 
(safety data card must be attached). 

  e) Other documents necessary for issuance of the permission [12]:  
• List of the employees with their names, surnames, and profession. 
• Certificate of professional preparation of the employees issued by a legal or natural person compe-

tent for training and education (Section 4, Par. 1, Subpar. i) of Act No. 95/2000 Coll. on Inspection 
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of the Work or Section 6, Par. 1, Subpar. d) of Act No. 125/2006 Coll. on Inspection of the Work) 
within Section 9, Par. 2 of the Government Regulation No. 253/2006 Coll. on Protection of the 
Employees Against Risks Related to the Asbestos Exposure at Work. 

• Certificate of Health Competence of the Employees pursuant to Section 11 of the Government 
Regulation No. 253/2006 Coll. on Protection of the Employees against Risks Related to the Asbes-
tos Exposure at Work. 

• Certificate of Professional Competence for activities pursuant to Section 9, Par.4, Subpar. a) and d) 
of Act No. 126/2006 Coll. on Public Health Care as amended related to the asbestos (measuring, 
evaluation, and off-take of the samples).  

• Certificate of the way of the asbestos waste liquidation on the hazardous waste dump. 
The Public Health Authority of the Slovak Republic warns [12] that usage of declared technical 

equipment must be part of a work plan which is necessary to submit prior to beginning of the work to 
competent Regional Public Health Authority and it will be controlled within the framework of the state 
health surveillance.  

In the Slovak Republic, due to the above mentioned reasons, private companies which deal with 
the asbestos have been established. When it is found in the work place it is possible to contact these private 
companies which meet the requirements for work with the asbestos. 

HEALTH RISKS RELATED TO THE ASBESTOS EXPOSURE. 
Acute effects (immediate/strong) of the asbestos on the human body are not known. Chronic effects 

(long-term) and long-run asbestos exposure are significant. 
Tumor and non tumor disease may occur due to long-run asbestos exposure. 
Effect of the asbestos on the human body is related to inhalation of the asbestos fibers. 
Inhalation is connected with three major health disorders: 

• Non tumor diseases as asbestosis of the lungs, pleural hyalinosis.
• Lung cancer.
• Mesothelioma.

Asbestosis (creation of deposits of inorganic asbestos dust in lung tissue) is a result of inhalation 
of the asbestos fibers in the extent of respiratory fraction which are stored in lungs and cause scars in lungs 
parenchyma and pleural coarsening. Pulmonary fibrosis causes damage of pulmonary functions and may 
cause death.  

It occurs in workers who are in the long term exposed to high concentrations of the asbestos dust. 
Strong clinical symptoms often occur 20 years after beginning of the exposure. However, the symptoms 
may occur after three years after beginning of a serious exposure.

Pleural hyalinosis means deposition and creation of beds of hyaline, i.e. glassy substance in the 
pleura together with accumulation of the calcium salts.

Lung cancer.
The first cases when people working with the asbestos suffered from lung cancer were described 

in 1930 and causal relation between the asbestos and the disease was confirmed in the middle of the fifties 
in the last century. 

Average time between the first exposition to the asbestos fibers and lung cancer occurrence is 20 
to 40 years.

Smokers exposed to the asbestos are in a much higher risk of lung cancer occurrence than non-
smokers exposed to this injurant. 

The asbestos and chemicals present in the tobacco smoke have synergic effects which are far more 
serious than isolated exposition to the asbestos dust and tobacco smoke. 

Mesothelioma.
It is a cancer of protective linings of lungs and thorax (pleura) or abdomen (peritoneum). Most of 

the mesotheliomas caused by the asbestos occurence in the pleura. This form of fatal cancer usually occurs 
30 to 50 years after beginning of the exposure. 

It occurs in people who are professionally exposed to the asbestos. Increased occurrence has been 
observed on unprofessional level in people who live in common household with workers exposed to the 
asbestos or in people living near sources of the asbestos dust, i.e. in shipyards or factories producing 
asbestos isolation materials. 

According to Reichrtová [8] mesothelioma is a rare malignancy. Other locations of the cancer 
(stomach, intestines, kidneys, larynx, and pharynx) after the asbestos exposition are with regard to the latest 
epidemiologic studies dubious [8]. 
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HEALTH SURVEILLANCE.
Pursuant to Section 11 of the Government Regulation No. 253/2006 Coll. [11] employer must 

provide for his employees, who have been in contact with the asbestos, health surveillance. 
Employer provides adequate health surveillance for the employees before starting work with the 

asbestos dust exposure or exposure of materials containing asbestos if, based on Section 2 of the Government 
Regulation No. 235/2006 Coll., health risk has been detected  [11].

Preventive medical check-ups are an integral part of health surveillance (Part 1, Section 11, of the 
Government Regulation No. 235/2006 Coll. [11]).

Prior to beginning of the work with exposition to the asbestos dust or materials containing asbestos 
employer is obliged to provide every employee with preventive medical check-up which must contain all 
tests stipulated in the Attachment No. 2 (Part 2, Section 11 of the Government Regulation No. 235/2006 
Coll. [11]).

Table 1: CONTENTS OF THE PREVENTIVE MEDICAL CHECK-UP. (Attach-
ment No. 2 of the Government Regulation No. 235/2006 Coll. [11]).

Basic procedures Additional procedures
Preventive medical check-up is 

performed in compliance with up-to-date 
information from the occupational medicine. 

Doctor performing medical surveillance 
decides about further examinations, as follows: 

a) Personal interview. 
b) Medical and work anamnesis. 
c) Overall clinical examination 

with special concentration on the thorax 
and lungs. 

d) Tests of the lungs functions 
(capacity of inhalation and exhalation 
and their proportions). 

e) Cytologic examination of the 
lungs. cytologické vyšetrenie spúta,

f) X-ray of the thorax, eventually 
tomodensitometry. 

g) Eventually other examinations 
according to the up-to-date information 
from the occupational medicine. 

If exposure to the asbestos dust or materials containing asbestos continues and employee performs 
an activity representing a risk of exposure to the asbestos fibers employer is obliged to provide the employee 
with preventive medical check-up every three years unless The Authority of Public Health decides otherwise. 
(Part 3, Section 11 of the Government Regulation No. 235/2006 Coll. [11]).

The results of the examination from preventive medical check-up and result of assessment of 
medical competence are deposited for 40 years after finishing work in the risk of exposure to the asbestos 
dust or materials containing the asbestos (Part 4, Section 11 of the Government Regulation No. 235/2006 
Coll. [11]).

Based on the result of examination of the preventive medical check-up, doctor performing medical 
surveillance can recommend the employer to undertake individual protection measures or preventive 
measures and, if necessary, eliminate employee from all activities with risk of exposure to the asbestos 
dust or materials containing asbestos (Part 4, Section 11 of the Government Regulation No. 235/2006 Coll. 
[11]).

CONCLUSION
The European Union [2] banned utilization of all kinds of the asbestos fibers in member states at 

latest from the day of 1st January 2005 (Directive 1999/77 EC). This prohibition includes utilization of 
the chrysotile in asbestos cement and friction materials, as well as in binders and sealings. The Scientific 
Council of the European Commission has decided that most of the alternatives for chrysotile (cellulose 
fibers, polyvinyl and aramid fibers) currently represent lower risk of the lung cancer and pneumoconiase 
than chrysotile. Asbestos membranes, used for electrolytic production of chlorine in some factories, are 
the only exception from the prohibition. In this case there is no technical alternative for chrysotile with 
elimination of the risk (risk of explosion). On the other side health risk from this utilization of the chrysotile 
is very low because it is used in a closed system directly on the spot. These membranes are not freely 
salable. 

In a case when the asbestos is present at the workplace employer is obliged to provide regular 
measuring of the asbestos in the atmosphere of the workplace via reference or other method which provides 
same results (Act No. 355/2007 Coll. [10]).
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ABSTRACT
Manufacture of paints and varnishes, especially when used as a raw material organic solvents, carries a risk 

of fire and explosion. Only the application of appropriate preventive care, risk can be minimized. The aim is to show 
the dangers that occur in the industry in technological process of production as well as preventive measures to control 
risks.

CONTRIBUTION TO SAFETY MEASURES IN INDUSTRY 
OF PAINTS AND VARNISHES

Kључне речи: боје и лакови, пожар и експлозије, превентивна заштита

РЕЗИМЕ
Производња боја и лакова, а нарочито када се као сировина користе органски растварачи, носи са 

собом велики ризик од појаве пожара и експлозија. Само применом одговарајућих превентивних мера заштите, 
опасности се могу свести на минимум. Циљ рада је да се прикажу опасности које се јављају у индустрији при 
технолошком процесу производње као и превентивне мере за контролисање ризика.

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Миланко Верица 1*, Косић Симо 2, Букта Звонимир 1 *

ДОПРИНОС МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ 
У ИНДУСТРИЈИ БОЈА И ЛАКОВА

УВОД
Боје се користе већ хиљадама година. Праисторијски човек је правио и користио боје о чему 

говоре докази на зидовима пећина у Европи и Африци. Од 1700 године, када је у Америци Тхомас 
Цхилд применио први млин за боје, отпочела је индустријска производња премаза. У двадесетом 
веку настају највише промене у сатаву и производњи премаза. Са развојем технологије производње 
синтетичких смола отпочела је масовна производња нових премаза са побољшаним перформансама 
(боља моћ покривања, већа тврдоћа, већа трајност, лепши изглед) и могућношћу да се задовоље 
различити захтеви потрошаћа.

Технолошки процес производње премазних средстава носи са собом различите ризике, од 
могучности појаве пожара и експлозије, загађивања животне средине и угрожавања безбедности 
и здравља радника у процесу производње, те је неопходно предузети одговарајуће мере заштите 
како би се ризици избегли или свели на најмање могућу меру. Пред ову индустрију су постављени и 
строги захтеви које мора да испуни као и сви произвођаћи и корисници хемикалија. У састав боја и 
лакова улазе многе сировине које могу да представљају потенцијалну опасност по здравље људи и 
животну средину. Пласирање хемијских производа на тржиште Еуропске уније подлеже испуњавању 
захтева чија сврха је да се осигура висок степен заштите здравља људи и животне средине. Као 
главни инструмент је предвиђен да буде јединствени интегрални систем за регистрацију, евалуацију 
и ауторизацију хемикалија РЕАЦХ (Регистратион, Евулуатион, Аутхорисатион оф Цхемицалс), као 
и Еуропска хемијска агенција (Еуропеан Цхемицал Агенцy). 

Превентивним мерама могуће је контролисати ризик, али то захтева познавање технологије 
производње, познавање особина материја присутних у процесу производње као и вођење процеса 
рада. Да би се дао допринос овој проблематици у раду је дат кратак опис производње боје и лакова 
не улазећи у детаљану анализу процеса, дате су особине основних сировина које представљају 
потенцијалну опасност и општи принципи за елиминисање односно смањење ризика.

 ПРОИЗВОДЊА БОЈА И ЛАКОВА
Боје и лакови (премазна средства) су уствари материје течне, пастозне или прашкасте 
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коегзистенције, које нанесене у танком слоју на подлогу стварају чврсти премаз - филм. Премаз сам 
по себи мора бити чврст и отпоран, мора добро да пријања на подлогу, да не пуца и не љушти се. 
Он мења својства површине на коју се нанесе нпр. боју, сјај, отпорност према штетним деловањем 
околине, отпорност на хабање и сл.

Премазно средство се састоји од више компонената и то: везива, растварача, пуниоца, 
пигмената, разређивача, инхибитора, сикатива, пластификатора и очвршћивача.

Углавном, лакови и боје се производе из сировина или полупроизвода на основу тачно 
утврђених рецептура (поступци и количина су прописани).

Производња пигментираних премаза се одвија у више фаза. Најчешће су то две фазе. У првој 
се пигменти са везивом и пуниоцима или без пуниоца хомогенизирају у пасту а затим се врши у 
другој фази дорада раствором везива, растварача и помоћним средствима у коначан производ.

У првој фази се врши дисперговање пигмената у везиву и то уситњавањем (на брзоходним 
мешалицама - дисолверима) и урибавањем (на разним типовима млинова - са куглама, перлама).

На добијену пигментну пасту се затим у доради додаје остатак везива уз интензивно мешање, 
затим адитиви, растварачи (дотерује се вискозитет и врши нијансирање) на крају се готов производ 
профилтрира и пакује.

Линије производње могу бити:
• Вертикалне
• Хоризонталне

Вертикалне линије производње су организоване тако да је процес одвија по вертикалама ,а 
свака вертикала је спрат, тако да је горња вертикала, процес шаржирања, затим средња дорада, а 
доња вертикала комплетирање и паковање.

Хоризонталне линије производње су организоване тако да се цео процес одвија по једној 
вертикали, цео процес је обично смештен у једну просторију.

Шаржирање сировинасе изводи аутоматски и полуаутоматски. Код аутоматског процеса 
сировине се додају затвореним системом цевовода из цистерни и силоса, што је у погледу опасности 
од пожара и експлозија и најсигурније. Код полуаутоматског додавања сировина, део растварача и 
везива се додаје из буради и канистера.

У процесу дораде сировине (везива, растварачи, адитиви) се најчешће додају из буради и 
канистера. Путем цевовода из посуде са дораде премаз иде у амбалажу.

Код вертикалних линија постоје три потпуно одвојене целине производње и у погледу 
угрожености од пожара овај процес је безбеднији од хоризонталног код кога је због одвијања 
целокупне производње у једној просторији повећена могућност од избијања пожара као и његовог 
ширења.

Сировине за производњу боја и лакова 
Једна од основних компонената за боје и лакове је везиво. То је природна или синтетска 

материја која по наношењу на неку подлогу образује чврст филм који потпуно покрива површину и 
штити је од спољних утицаја.

Везива која се користе су углавном: уља (ланено, сојино, сунцокретово, рицинусово) и смоле 
(природне-шелак, јантар или синтетички-органски полимери).

Везиво најчешће долази као 40-80% раствор везива у неком од растварача. Најчешће су то 
вајт шпирит, ксилол или комбинације различитих типова растварача.

Уколико везиво долази у чврстом стању оно се мора растворити у неком од растварача. 
Растварања се врше најчешће у делу шаржирања, на посебно одвојеним дисолверима за ову намену.

Ако је у питању нитроцелулоза, она се раствара под посебим условима јер је експлозивна. 
Друга значајна компонента за добијање боја и лакова је растварач.
Растварачи су испарљиве органске течности које растварају везива премаза, помоћу њих 

се подешава вискозитет и добијају неке боље особине премаза, као што је нпр.: боље разливање, 
регулише брзина сушења, боље приањање између слојева. Као растварачи се употребљавају 
алифатски угљоводоници: бензини;ароматски угљоводоници: толуол, ксилол; алкохоли: метанол, 
етанол, бутанол; затим естри-етилацетат, бутилацетат, ацетон, кетон и вода која је не запаљива.

После наношења течног премаза на подлогу долази до формирања сувог филма премаза. 
Том приликом растварач испарава и добија се чврст филм. Осим тога до очвршћавања долази и 
услед хемијске оксидације кисеоником или реакције полимеризације. Ове хемијске реакције се могу 
поспешити оксидацијом кисеоника из ваздуха загревањем на повишеним температурама (печењем) 
или додатком специјалних катализатора.

За дотеривање вискозитета пре наношења премаза се додају разређивачи који су у већни 
случајева исти као и растврачи по пореклу (толуол, ксилол, бензин, нижи алкохоли), али им је 
функција припрема премаза за наношење (апликацију).



264

Носиоци обојености премаза су пигменти. То су чврсте обојене материје које селективно 
апсорбују или рефлектују светлост, а фино су дисперговане и распоређене у везиву. Према пореклу 
могу бити аноргански (оксиди метала - гвожде, олово, минијум, цинк, затим метални - прах 
алуминијума или цинка, соли минералних киселина, чад) и органски пигменти. 

Као додатак бојама се користе пуниоци. Пуниоци су по хемијској структури неорганске 
материје које се додају због добијања пунијег филма и постизања оптичких и механичких особина, 
као и за појефтињење цене премаза. Најчешће се користе барит, креда, каолин, талк и сл.

ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА И КОНТРОЛА РИЗИКА
 Погони за производњу боја и лакови су због природе сировина угрожени од пожара и 

експлозија. Највећа опасност потиће од присуства органских растварача који спадају у групу 
запаљивих и лако запаљивих течности те постоји ризик од стварања експлозивне смеше пара и 
ваздуха. У процесу производње могу се појавити паре на местима заптивања и приликом утакања и 
претакања. У производним погонима је зато неопходно обезбедити контролу запаљиве атмосфере 
употребом инструмената којима се детектује њено присуство. Како би се концентрације опасних 
запаљивих пара смањиле испод доње границе запаљивости , спроводи се вентилација. Она може 
да се оствари природним или принудним путем помоћу вентилатора. Измена ваздуха се може 
остварити у целом простору – општа вентилација, или се може примењивати на местима која су 
посебно угрожена од појаве опасних концентрација.

При кретању течности кроз цевоводе и уређаје може настати статички електрицитет, те се 
сви уређаји и цевоводи морају уземљити. Апаратуре и уређаји који се употребљавају у потенцијално 
запаљивим и експлозивним атмосферама морају да се напајају са безбедним изворима енергије. 
Електрична опрема која се користи у таквим срединама одговара захтевима Еx или Ееx.

При складиштењу растварача и готових производа постоје потенцијалне опасности од 
пожара. 

Растварачи се најчешће складиште у подземним резервоарима, код којих се може доћи до 
стварања опасних смеша у границама запаљивости на одушним вентилима и на местима претакања. 
Уколико се растварачи складиште у мањим количинама у затвореним посудама и бурадима на 
отвореном простору морају се примењивати важећи технички нормативи за лако запаљиве течности.

Везива органског порекла спадају у групу горивих материја, а велика опасност од могуће 
појаве пожара је код нитроцелулозе која је осим паљења склона и експлозијама. Ова смола показују 
и склоност ка полимеризацији која се убрзава на повишеним температурама, а на крају може доћи до 
самопаљења услед самозагревања. Најчешће се смоле држе у бурадима на отвореним складиштима и 
у летњем периоду када су изложени деловању повећане температуре, може доћи до полимеризације 
у маси смоле што може резултирати појавом пожара. Као превентивна мера примењу се хлађење, 
бурад се полива водом. Амбалажа мора бити херметички затворена и водонепропусна. Када је у 
питању нитроцелулоза, складишти се у посебној згради или у просторији која је издвојена као 
посебан пожарни сектор, не сме се чувати са осталим материјама.

Као активатори процеса полимеризације, код специјаних типова материјала који се користе у 
системима заштите, бојама додају се органски пероксиди који су веома реактивни и лако се разлажу. 
Процес је егзотерман и ланчан, па ако је започео у већој маси може да доведе до експлозије. Узрочници 
ових процеса могу бити повећана температура, дејство сунчане светлости, удар и сл. Пероксиди се 
морају држати у херметички затвореној посуди, у просторији са контролисаном температуром. 

Једна од важних мера је упознавање радника са опасностима на радном месту, са организацијом 
рада и процедурама за поступке који се предузимају у случају опасности.

 ЗАКЉУЧАК
Процена ризика мора бити структуирана тако да обухвати све релавантне опасности и ризике 

на основу којих је могуће применити мере заштите које треба да спреће уопште постојање ризика 
или да опасности сведу на мајмању могућу меру. Предузимањем мера заштите спречава се пре свега 
појава пожара и експлозије, али се повећава и степен безбедности радника у процесу производње и 
заштита животне средине.
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ABSTRACT
It consider gas cleaning prosecc using the filtration aprouch. The optimal pressure profyle is determined.

OPTIMIZATION OF GAS 
FILTRATION PROCESS 

Kључне речи: чишћење гасова, филтрација

РЕЗИМЕ
Посматра се процес одстрањивања чврстих честица садржаних у гасу путем филтрације. Одређена је 

оптимална дебљина слоја филтера.

1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Милисављевић Бранко 1 *

ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА 
ФИЛТРАЦИЈЕ ГАСОВА 

УВОД
Рад порозних филтера свих типова заснива се на процесу филтрације гаса кроз порозну 

преграду, током којег се чврсте честице задржавају, а гас у потпуности пролази кроз њу. Филтерске 
преграде су веома су различите по својој структури, али се у основи састоје од вланастих или 
зрнастих елемената. Овде се посматрају влакнасте филтерске преграде. 

Капацитет уређаја за филтрацију гасова у првом реду зависи од површине филтрационе 
тканине. Према теорији филтрације брзина струјања гасова кроз филтер треба да буде мала. 
При избору брзине струјања треба да се води рачуна о томе да велике брзине доводе до дубоког 
продирања честица у тканину филтера. Ово отежава одстрањивање честица филтера. Осим тога 
дубоко продирање честица доводи до повећања пада притиска (тј. До хидрауличких губитака 
филтера). С друге стране веће брзине струјања гаса кроз филтер доводе до скраћења трајања процеса 
филтрације, као и смањења величине површине попречног пресека филтера. А филтери мањих 
димензија се лакше и брже чисте. 

Огледи за различите материјале и различите конструкције филтрационих уређаја су довели 
до низа емпиријских формула између протока гаса и површине филтрације. У мањим уређајима се 
користе веће брзине гаса (филтрата). Ово је везано са тешкоћом да се оствари равномерна расподела 
гаса по дубини филтера. 

Оптимални пад притиска у филтерској прегради
Појектовање сложених филтрационих уређаја, укључујући и избор вентилатора, потребно 

је знати пад притиска у филтерз. Понекад се изводе огледи, којима се одређују падови притисака. 
Такође, може да се изврши оглед и на делу филтерског материјала. Када ни један од ових случајева 
није доступан, тада се користе теоријске и емпирисске релације.    

Постоје два приступа методима прорачуна пада притиска: 
1. пад притиска услед трења гасова који струје кроз канале у филтеру,
2. пад притиска услед отпора при трењу влакана, која се налазе у струји гаса.

Канални модел више одговара прорачуну густих филтрационих слојева. Филтрациони слој 
представља порозну плочу. Пад притиска, према Дарсијевом закону, је:

   
где су: μ [Pa∙s] − коефицијент динамичке вискозности, 

  k    −  кпропусност (пермеабилност) филтера,
  L [m]     − дужина филтера (дужина на којој се јавља пад притиска),
     − брзина струјања гаса кроз филтер.
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ЗАКЉУЧЦИ
Пад притиска при струјању флуида кроз филтер (филтерску преграду) као променљива 

величина зависи од дебљине слоја филтерске преграде. Овај резултат  је добијен применом 
варијационог рачуна, што показује да је добијени израз оптималан    
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MOBBING IN PUBLIC CORPORATION
(CASE STUDY)

Kључне речи: злостављање, мобинг, достојанство, лични интегритет, професионални интегритет, 
           стрес, здравље (хомеостаза), рок

РЕЗИМЕ
Проучавање и анализа злостављања на раду из перспективе злостављаног у Србији, која има изузетно 

много нерешених као и нерешивих проблема, која има на једног запосленог приближно једног незапосленог и 
једног пензионера, и где се на посао чека преко четири године, где је страх од губитка посла испред страха од 
смрти, није ни заступљено, ни популарно. Храброст упуштања у борбу ”са ветрењачама” ради заштите личног 
достојанства и професионалног интегритета већина радног окружења аутора коментарише као посебан облик 
дрскости, јер се тражи ”преко хлеба погаче”. Последице су да од колега бива као незахвалник одбачен, изолован 
и ”жигосан” као кривац и здравствено угрожен. Тако се, из ове перспективе, потврђује да je мобинг у Србији 
феномен угрожавања људског права на достојанство, који због тога што чврсто жмуримо (и готово увек 
ништа не предузимамо) док проживљавамо нашу тешку стварност, остаје у најтамнијем делу наше 
савести. У овом раду приказан је, из угла-пера жртве, а према оцени коаутора (који се бави овом облашћу), део 
једног конкретног случаја класичног злостављања на раду, у једном јавном предузећу, чији се епилог, у овом 
тренутку чека од правосудних органа. Примарни циљ рада је систематизовати и што објективније приказати 
рок/рокове као ”уска грла” постојећег Закон о заштити злостављања на раду и Правилника о правилима 
понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, као и њиховог 
дејства на права и обавезе злостављаног и злостављача. Секундарни циљ је анализа поимања одговорности 
актера у примени рокова на примеру овог еклатантног злостављања на раду.

ABSTRACT
Study and analysis of mobbing in the workplace from the perspective of an abused person in Serbia, a country 

with many unsolved and unsolvable problems, country with one unemployed and one retired person to each member 
of the active work force, with an average waiting for employment period of over four years, with fear of losing a job 
ranking well above fear of dying, are neither represented nor popular. The courage to go up against the ”windmills” in 
order to protect one’s dignity and professional integrity is looked upon the majority of author’s colleagues as a special 
form of arrogance for ”rocking the boat”. Being outcast by the colleagues as the ungrateful one, isolated, ”branded” as 
the guilty party, along with impaired health, are just some of the consequences. In this way, from this perspective, 
it is reaffirmed that mobbing in Serbia is a phenomenon of violation of human right to dignity, that remains in 
the darkest areas of our conscience as we keep our eyes firmly closed (and almost always undertake nothing) 
while we experience our difficult reality. This work presents, from the point of view, penmanship of the victim, 
and in view of the co-author (an expert in the field), one part of a true classic case of mobbing in the workplace, in 
one public corporation, with epilogue being awaited from the judicial system. Primary goal of the work is systematic 
and utmost objective presentation of deadline/s as ”bottlenecks” of the existing Law on Protection against Workplace 
Harassment as well as Employer and Employee Conduct in Relation to Prevention and Protection Against Workplace 
Harassment Rule Book, along with the effects on rights and obligations of the abused and the abusers. Secondary goal 
is the analysis of understanding of accountability of the protagonists in deadline application on this striking case study 
example of workplace harassment.
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МОБИНГ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
(СТУДИЈА СЛУЧАЈА)

УВОД
Једно од занимљивијих питања везаних за остваривање правне заштите од злостављања на 

раду, јесу законом предвиђени рокови. Појам и дефиниција рока у правној теорији и пракси, доста 
су различити у зависности од гране права у којој су прописани. Основно питање током анализе 
рокова у домену злостављања на раду, јесте њихово дејство. Да ли истеком рока настаје одређено 
право за злостављаног или се истеком рока установљава обавеза злостављачу? Овим питањима, 
мишљења смо, законодавац није посветио посебну пажњу, већ на општим местима само помиње 
обавезу или право чињења злостављаног да предузме одређену радњу. Код заштите од злостављања, 
суштина рока значајна је управо из разлога што Закон о спречавању злостављања на раду (у даљем 
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тексту Закон) обавезује злостављаног да предузима тј. чини одређене радње у стању док трпи 
злостављање. Прописани рокови (већи део), углавном су без јасне санкције за њихово непоштовање. 

Основно је питање да ли се правна заштита од злостављања своди искључиво на поштовање 
формалних услова у поступку или се законодавац заиста брине о достојанству и части злостављаног 
лица?

Када говоримо о роковима предвиђеним овим Законом, на први поглед и без детаљније 
анализе, можемо га сврстати у ред тзв. несавршених закона (lex iмperfectae) по својој садржини. 

Полазећи од дефиниције правне норме у теоријском смислу, правну норму можемо 
дефинисати као заповест која је упућена људском уму, односно разуму, да предузме одређено 
чињење или да се уздржи од одређеног чињења (тј. да истрпи одређену радњу или стање), а која 
је обезбеђена средством подесним да принуди на послушност. Правна норма по својој садржини, 
састоји се од диспозиције и од санкције (или претпоставке санкције). 

С обзиром да Закон представља систематизован скуп правних норми које регулишу одређену 
друштвено-правну област, Закон о спречавању злостављања на раду, обзиром на деликатност 
друштвених односа и појава које регулише, можемо окарактерисати као својеврстан lex specialis. 

Када је реч о роковима, овај Закон садржи такозване норме без санкција компензујући овај 
недостатак правом да се злостављани директно обрати суду. Наиме, готово све норме Закона које 
регулишу рокове, садрже само просту диспозицију без икакве санкције. Стога са великом сигурношћу 
у погледу рока, можемо овај закон оценити као несавршен.

РОК
Дефиниција рока
Уопштено говорећи, рок представља временско раздобље у коме се одређена правна радња 

може или мора предузети или временско раздобље у коме се одређена правна радња не може или не 
сме предузети.

Дужина рока сама по себи није есенцијална уколико не производи одговарајуће правно 
дејство, тачније уколико нема (или није запрећена) санкције за његово непоштовање.

Када говоримо о начину одређивања рока, исти може бити договорен, уговорен, утврђен 
законом или утврђен одлуком одређеног надлежног органа. Аналогно наведеном, рок утврђен овим 
Законом представља категорију законског рока чијим би истеком одређена правна ситуација, односно 
одређено право требало да настаје или престаје.

Са становишта дејства, рокови Закона о коме говоримо спадају у групу преклузивних 
(ригидних) рокова на које суд пази по службеној дужности (ex officio) и код њих се не примењују 
правила о застоју или прекиду рока.

Доцња (mora)
DIES INTERPELANT PRO HICIMINE (Рок опомиње уместо људи). Наведени цитат преузет 

је из римског права и указује на филозофску тежину рока као средства обезбеђења одређеног чињења 
или нечињења предвиђеног правном нормом у којој се рок установљава. 

Као последица непоштовања рока, јавља се институд кашњења-доцње (уколико лице, физичко 
или правно, које је дужно да поштује рок-ове или на које се рок-ови односи, поступи супротно датом 
року пада у доцњу). 

У Закону који третирамо, неки прописани рокови не садрже јасно обезбеђење за њихово 
принудно поштовање. Даћемо прво пример доброг-јасног обезбеђења за поштовање рокова 
предвиђених Законом: Члан 36. (”Новчаном казном у износу од 100.000 до 400.000 динара казниће 
се за прекршај послодавац са својством правног лица, ако не упозна запосленог са забраном вршења 
злостављања у складу са одредбама овог закона (члан 7. став 1. и члан 37.). Новчаном казном од 
10.000 до 40.000 динара за прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник. Новчаном казном 
од 5.000 до 30.000 динара за прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу”) и члан 37. (”Послодавац је дужан да обавезу из члана 7. став 1. овог закона изврши према 
запосленима који су код њега у радном односу на дан почетка примене овог закона, у року од 30 дана 
од дана почетка примене овог закона”). Законодавац је обезбедио извршење радње ”обавештавање 
радника о забрани злостављања” под претњом једино новчане казне у одређеном износу и као што 
је опште познато, скоро да апсолутно нема примера да ова радња није извршена у свим правним 
субјектима промптно.

Посебну тему у овом сегменту чини сазнање, с обзиром да је (и када) у овом Закону предвиђено 
само новчано обезбеђење поштовања рока, да се може говорити о погодном тлу за дискриминацију 
према финансијској моћи кажњеника (нпр. нећу да поштујем рок, платићу 5.000 динара, итд). Ово 
представља још један од разлога услед којих је наведени Закон lex inperfectae по својој садржини.

Оно што више чуди, подсећа на недостатак воље законодавца да у погледу поштовања и 
заштите личних права појединаца пропише енергичнију правну заштиту сличну оној у кривичном 
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или облигационом праву, а посебно због чињенице да се овим Законом формално штите лична и 
елементарна људска права која су, пре свега, Уставна категорија.

Циљним тумачењем наведеног Закона, можемо установити један парадокс који је на први 
поглед скривен. Са једне стране, Закон злостављаном изричито налаже низ правних радњи, као и 
обавезу да приликом предузимања тих радњи строго поштује рокове, док са друге стране, злостављач 
или друга лица у поступку (као посредник или лице овлашћено код послодавца или одговорно лице 
у правном лицу) ”нису изричито обавезани” на поштовање рокова, тачније није јасно предвиђена 
присила за извршавање правне норме. Иако Закон јасно прописује рокове, недовољно је јасна или 
недовољно уочљива намера Законодавца да санкционише непоштовање рокова које је сам прописао. 

Иако је намера законодавца приликом доношења овог закона била заштита лица које трпе 
злостављање на раду и заштита од злоупотребе права на заштиту, из приложеног се може видети да 
она није ни потпуна,  а самим тим је далеко од савршене.

У упоредним законодавствима, spiritus movens доношења оваквих закона је заштита 
појединца и његових субјективних права. Заштита појединца се управо остварује веома оштрим 
санкцијама према злостављачу (или одговорним лицима за заштиту од злостављања или лицу које 
злоупотреби право на заштиту од злостављања) уколико не поштују прописану процедуру и рокове. 
Један од најбољих примера представља Шведска, која злостављање третира као кривично дело. 

Историја рока као категорије
Није могуће прецизно утврдити настанак рока као правне категорије и његова употреба у 

правним системима, али је познато да се они налазе у свим првим изворима права људске цивилизације. 
У римском праву рокови се јављају јасно прецизирани у областима стварног и облигационог права. 
Стога имамо пример у облигационом праву, установу доцње као последицу непоштовања рока кроз 
институте дужничке и поверилачке доцње. 

Општи преглед давања рока у домаћем законодавству
Наводити сва места где се помиње рок у савременом законодавству однело би сувише 

простора и времена, али је овде значајно рећи да рокови посебно важну улогу играју у облигационом, 
стварном кривичном, и процесном праву. Навешћемо неколико примера: у облигационом праву 
принцип обрачунавања законске затезне камате произилази као санкција непоштовања рока; 
застарелост као категорија у  кривичном праву управо је последица истека одређеног рока који иде 
у прилог извршиоцу инкриминисаног дела; у стварном праву одржај представља важан институт 
стицања одређених стварних права и директно је повезан са истеком времена-рока; код правних 
лекова у процесном праву, било редовних или ванредних, непоштовање рока доводи до губитка 
права на коришћење истих.

СТУДИЈА СЛУЧАЈА МОБИНГ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
Студија случаја која је предмет нашег рада није симулирана већ стварна, аутентична и 

дескриптивна, јер описује и анализира стварне догађајe који су се догодили.
Ограничења ове студије су тема, број страна и субјективан однос аутора као жртве 

злостављања. Ради заштите аутора-злостављаног од злонамерног тумачења овог рада, сви наведени 
лични подаци у раду дати су без навођења конкретних имена.

Биографија јавног предузећа
Јавно предузеће из области енергетике основала је Влада Републике Србије пре 6 година. 

Запошљава око 1.200. радника у више организационих целина широм Републике Србије и спада у 
ред стратешки важних предузећа. Рад у предузећу организован је кроз неколико извршних функција, 
неколико самосталних организационих делова/служби и кабинет генералног директора. Самостални 
организациони делови/службе су директно подређене Генралном директору.

Биографија организационог дела
Организациони део у коме се и данас сходно субјективном осећају аутора-злостављаног 

дешава злостављање, бави се пословима унутрашње контроле и безбедности и организационо се 
налази у оквиру самосталних организационих делова/служби директно подређених генералном 
директору. Директор организационог дела није постављен и функцију директора организационог 
дела обавља генерални директор. Организациони део, састављен је од два одељења у којима је укупно 
ангажовано, по различитим правно-радним основама више извршилаца. Специфичности целог 
случаја огледа се у томе да се ради о веома важном, одговорном и осетљивом организационом делу, 
релативно ”младом” по датуму оснивања, чије су радне процедуре и правила рада у фази развијања, 
а чији су службеници посебно бирани, углавном са незанемарљивим знањима и искуством, управо 
због осетљивости посла и чија би одговорност требало да буде већа него код запослених у другим 
организационим целинама.
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Биографија учесника у спору
Учесници у спору су: веома искусан, пензионисани професионалац из основног делокруга 

рада организационог дела, ангажован по Уговору о делу, усменом одлуком генералног директора 
распоређен на место координатора рада организационог дела; релативно млад (по животној доби 
и годинама радног искуства), високо образован, руководилац службе у оквиру организационог 
дела; и запослени у служби наведеног руководиоца службе, такође високо образовани радник са 
вишедеценијским радним искуством. 

Критична тачка
Током радног састанка, одржаног половином јануара 2011. године, коме су присуствовали 

координатор организационог дела (лице које би требало да координира радом служби у оквиру 
организационог дела), руководилац службе и виши стручни сарадник, незадовољан током састанка 
и одговорима које је добијао на постављена питања од вишег стручног сарадника, руководилац 
службе је прво крајње непримереним тоном почео да се обраћа вишем стручном сараднику, затим 
и да га вређа речима апсолутно непримереним и неприхватљивим радном окружењу. Кулминација 
инцидента десила се када је виши стручни сарадник рекао да не жели да присуствује састанку на коме 
му се руководилац обраћа на такав начин и да ће о свему обавестити генералног директора, после чега 
је дошло до покушаја физичког напада од стране руководиоца службе, који је у последњем тренутку, 
углавном ефикасно, спречио координатор организационог дела. На крају састанка руководилац 
службе усмено је наредио вишем стручном сараднику да, до даљњег не обавља послове и задатке на 
којима је до тада био ангажован, да врати службени аутомобил, и изјавио да ће нови радни задатак 
добити написмено следећег дана, као и да до даљњег, радно време проводи у издвојеним пословно-
службеним просторијама организационог дела, удаљеним 10 километара. 

Захтеви за радни састанак поводом решавања насталог проблема
Одмах по изласку са састанка, виши стручни сарадник обраћа се усмено координатору у 

правној служби и лицу за безбедност и здравље на раду предузећа за савет, а усмено обавештава и 
председника синдикалне организације јер је наведени састанак имао озбиљне елементе кршења радне 
дисциплине коју третирају Колективни уговор предузећа и Уговори о раду запослених у предузећу. 
Паралелно са овим радњама, виши стручни сарадник промптно информише генералног директора 
(у овом случају директора организационог дела), као свог првог, следећег непосредног руководиоца, 
електронском комуникацијом (смс) о одржаном састанку, непријатном току и усмено издатом налогу 
руководица службе (усмени налог руководиоца службе се значајно разликује од до тада обављаних 
послова и задатака чији је налогодавац био генерални директор-директор организационог дела).

У наредном периоду, виши стручни сарадник више пута на различите начине (смс поруке, 
електронска писма, интерни дописи, екстерни дописи), примерене радним процедурама и важећим 
правилима, покушава да закаже састанак са генералним директором као својим првим, непосредним 
руководиоцем.

Институт радног састанка није регулисан Законом о раду, Колективним уговором, ни другим 
општим актима у јавном предузећу. Радни састанак са правне стране можемо посматрати као прост 
обичај који није правно дефинисан, а говори о намери учесника да одређени радни проблем договором 
или издатим налогом реше. У горе наведеним радњама могу се препознати елементи дисциплинских 
прекршаја и других правних преступа, па је за очекивати да се у оваквим ситуацијама, по хитном 
поступку, сазове радни састанак од стране непосредног, вишег, руководиоца и анализира ситација са 
проценом одговорности актера и закључком о превазилажењу настале неусаглашености.

Радни налог руководилац службе никада није дао, нити је сазвао било који следећи радни 
састанак.

Координатор организационог дела је 27.01.2011. године заказао састанак организационог 
дела, где је у оквиру једне од тачака дневног реда именовани руководилац службе, изнео да је постојао 
”непријатан” догађај на коме се ”непрофесионално” понашао и где се извинио свим колегама због 
тога (ни једног тренутка не обраћајући се лицу према коме се ”непрофесионално понашао”). 

Захтев за покретање поступка за заштиту од злостављања на раду
После четири месеца ”чекања” у специфичним радним условима (радно време проводи 

сам 10 км од седишта организационог дела и свих других радника наведеног организационог дела, 
без иједног добијеног радног задата, скоро апсолутно без пословних комуникација са осталим 
запосленима у организационом делу) и наведених писаних и неписаних молби за организовање 
једног радног састанка, 04.04.2011. године поднет је генералном директору (јер у том тренутку 
Лице овлашћено код послодавца, као ни друга лица из Правилника нису била именована) Захтев за 
покретање поступка за заштиту од злостављања (у даљем тексту Захтев).

После 12 дана од послатог Зaхтева (13.04.2011. године), злостављани је позван од стране 
генералног директора на састанак. На састанку који је имао колегијалан тон и који је трајао довољно 
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дуго да се анализирају дешавања до тог момента, генерални директор се обавезао да се озбиљно 
позабави проблемом и апеловао на стрпљење. Цео састанак је имао колегијалан, информативан и 
условно формалан тон.

Време састанка и његова учинковитост веома јасно истичу значај рока који смо описали у 
претходном излагању. Недостатак Закона у погледу јасне и оштре санкције за непоштовање рока, 
дозвољава генералном директору да, у предмету који је према законској формулацији од нарочите 
хитности, апелује на стрпљење. Ако анализирамо ситуацију из угла жртве, Закон предвиђа строго 
формални услов „благовремености„ поднетог Захтева и преклузивни рок од 6 месеци од начињеног 
злостављања, док другим лицима дозвољава конформизам у погледу поштовања форме и рокова. 
Када додатно анализирамо намеру законодавца, можемо духовито запазити да Закон много више 
штити злостављача него жртву, и да сам законодавац оваквим Законом врши злостављање над жртвом 
независно од злостављача. Стога свако ко осећа да је жртва злостављања и покуша да законским 
средствима заштити своја права, готово да постаје жртва једне процедуре која је крајње ригидна 
када је рок у питању.

Ургенција Захтева за заштиту од злостављања на раду
После три и по месеца од подношења Захтева, а услед апсолутно непромењене ситуације 

(злостављани је изолован, без радних задатака и без основне радне комуникације, једина комуникација 
је писана комуникација коју злостављани генерише активном анализом и извршавањем, сходно 
могућностима, пословима и задацима датим у Уговору о раду), поднета је 25.07.2011. године, 
Ургенција Захтева за заштиту од злостављања на раду (у даљем тексту Ургенција) која је осим 
ажурирања решавања Захтева, садржала и дешавања у периоду између Захтева и Ургенције, а која су 
потврђивала уверење злостављаног да се ради о истом.

Наведена ситуација јасно говори о несавршености Закона у погледу рокова. Наиме, одсуство 
санкције за непоштовање рока од стране злостављача посредно омогућава континуирано вршење 
злостављања над злоствљаним, такозваном пасивном радњом тј. нечињењем. У светлу субјективне 
одоговорности противправном радњом сматра се и нечињење, стога лице може починити 
противправно дело и пасивним понашањем и бити позван на одговорност за последицу која је 
настала за друго лице.

Током целокупног периода одржавани су контакти и консултације са координатором правних 
послова, лицем за безбедност и здравље на раду, ”лицем за подршку” (званично неименованим од 
стране генералног директора, али предложеног од стране синдикалне организације) и Агенцијом за 
мирно решавање радних спорова.

Инспекција рада
С обзиром да ни после 60 дана од званично поднетог Захтева, а потом и Ургенције, није 

било реаговања, злостављани се дана 03.06.2011. године, обраћа по први пут Инспекцији рада 
Министарства за рад и социјална питања (у даљем тексту Инспекција), дописом за помоћ.

Страна у поступку-”жртва” нема могућност утицаја на брзину интервенције Инспекције 
,нити на инструменте интервенисања, а с обзиром да није било резултата обраћања Инспекцији, 
дана 12.06.2011. године (36 дана од упућивања дописа-захтева, а поступак је хитан!) упућена је 
Ургенција Инспекцији рада по овом питању.

Дана 19.07.2011. године (100 дана од поднетог захтева - рок је хитно) Инспекција рада је 
послала обавештење злостављаном (исто је примљено 21.07.2011. године), да је писмено обавештена 
од стране одговорног лица у јавном предузећу да послодавац није у законски утврђеном року 
предложио посредовање у процедуралном смислу услед чега је од стране Инспекције издат налог да 
у року од три дана покрене поступак и предложи начин решавања спорног односа.

С обзиром да се у обавештењу Инспекције рада не види када је послат налог и од када 
тече рок од три дана, злостављани упућује, 26.07.2011. године допис Инспекцији ради појашњења 
наведене чињенице, а 28.07.2011. године дежурни Инспектор позива злостављаног путем телефона 
и преноси му да је инспектор који води предмет на годишњем одмору. Одговор никада није стигао.

Друго званично обраћање злостављаног Инспекцији рада уследило је 01.10.2011. године, 30 
дана по истеку максималног рока за посредовање, тј. недоношења Решења о неуспелом посредовању. 

С обзиром да злостављани од Инспекције рада није добио никакав одговор, истој је упућена 
15 дана касније, тачније 15.10.2011. године Ургенција наведеног захтева.

Надлежни инспектор 19.10.2011. године обавештава злостављаног да је одговорном лицу 
упутио (поново не наводећи датум) захтев да достави писану информацију о току поступка који је 
преузео.

Инспекција рада 27.10.2011. године обавештава злостављаног да је генерални директор-
посредник дана 25.10.2011. године обавестио овај орган, да је 21.10.2011. године донео Одлуку о 
обустављању поступка, са поуком о правном леку.
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Делокруг послова и службена овлашћења Инспекије рада дефинисани су Законом о општем 
управном поступку и одговарајућим подзаконским актима. На основу достављених службених 
обавештења Инспекције рада о службеном поступању може се закључити да је иста, обимом 
службених задатака презаузета или да нема довољно извршилаца, из чега се лако може закључити 
да се начело хитности тумачи прилично екстензивно и колоквијално (caus by caus). Што се тиче 
службених радњи и инстумената принуде, не може се утврдити да ли је налог издат од стране 
Инспекције рада факултативног или обавезујућег карактера, а што се тиче описаног и достављеног 
чињеничног стања, не може се закључити да ли је налог проста диспозиције или је обезбеђен 
санкцијом.

Закон предвиђа инспекцијски надзор, али не предвиђа тј. не дефинише јасно ситуацију у 
којој инспекција надзор не врши адекватно или још важније благовремено (у хипотетичкој ситуацији 
не врши уопште), нити јасно упућује на аналогну примену неког другог прописа, а за то време 
злостављани и даље трпи злостављање, као и последице које проистичу из тих радњи.

Поступак посредовања ради решавања спорног односа
На основу налога Инспекције рада, генерални директор 10 месеци од доношења Закона, 

6 месеци од проблематичног догађаја, 4 месеца од поднетог Захтева, доноси 15.07.2011. године 
Одлуку о одређивању лица за укључивање у поступак заштите запослених на раду од злостављања 
у јавном предузећу, а 10 дана касније, 25.07.2011. године, лице овлашћено код послодавца писмено 
даје Предлог за посредовање ради решавања спорног односа и одмах заказује састанак за 29.07.2011. 
године (злостављаном је овај предлог достављен преко кадровске службе 28.07.2011. године 24 сата 
пре састанка). Заказани састанак лице овлашћено код послодавца због пословних обавеза дана 
28.07.2011. године путем телефона (а затим на захтев злостављаног и писмено) отказује и заказује 
нови термин за 02.08.2011. године (рок од 3 дана је поново пробијен!).

Из наведеног јасно се и без икакве сумње може уочити несавршеност Закона у погледу 
прописаних рокова. Одговорно лице у јавном предузећу лежерно, по протеку свих прописаних рокова 
и без претрпљене било какве санкције обесмишљава Законом предвиђен поступак посредовања. 
Поступање Лица овлашћеног код послодавца, супротно одредбама Закона, строго формално 
тумачећи, можемо означити као помагање у вршењу противправне радње злостављања. 

На првом састанку код Лица овлашћеног код послодавца одржаном, у просторијама шефа 
кабинета генералног директора где су поред Лица присуствовале и стране у спору, Лице овлашћено 
код послодавца дало је предлог да Посредник у мирном решавању спора буде генерални директор. 
Руководилац службе се одмах сагласио док је злостављани прелиминарно прихватио предлог, 
а сутрадан се и писмено сагласио са предложеним. Истог дана Лице овлашћено код послодавца, 
заказује први састанак са Посредником (и писмено га потврђује у Извештају са састанка од 
03.03.2011. године) за 04.08.2012. године.

Први састанак са посредником-генералним директором одржан је 04.08.2011. године, 
коме су присуствовале стране у спору и усмени закључак је (није вођен записник и није урађен 
извештај о састанку) да се у законском року (8 радних дана) одрже појединачни састанци страна 
са посредником. Састанци у наведеном року нису одржани и последњег дана основног рока од 8 
радних дана (12.08.2011. године) генерални директор-посредник доноси одлуку (сам, због бројности 
и комплексности чињеница) о продужењу рока на 30 дана. Исту је злостављани добио 16.08.2011. 
године.

Дана 30.08.2012. административни секретар, усмено путем телефона, по налогу генералног 
директора-посредника заказује састанак за 02.09.2012. године (30-и дан од првог и јединог састанка 
са генералним директором-посредником) са лицима у поступку.

Дана 01.09.2011. године, административни секретар, усмено путем телефона, по налогу 
генералног директора-посредника заказани састанак, због ”због изненада искрслих и приоритетних 
послова” отказује и предлаже нови термин 05.05.2011. године. 

Наведеним радњама, тачније неодржавањем састанка од стране Посредника-генералног 
директора ушло се у Законом (у максимално предвиђених 30 дана, изузимајући први пленарни 
састанак, посредник није одржао ни један састанак са лицима у поступку) непредвиђену ситуацију 
која се једино може тумачити као неуспело посредовање.

У члану 19. Закон је са три правне ситуације предвидео модалитете окончања поступка. 
Није предвидео могућност да се оправданом или неоправданом спреченошћу посредника може 
догодити да посредовање не успе, а самим тим и рок да се стране у поступку обавесте о неуспелом 
посредовању. 

Услед раније уговорених термина злостављани користи део годишњег одмора. По повратку, 
дана 19.09.2011. године добија допис од стране Лица овлашћеног код послодавца (послат 02.09.2011. 
године) у коме се од злостављаног тражи сагласност ”што хитније, а најкасније у року од три дана” 
да се продужи рок за посредовање (”Уколико нисте сагласни или у остављеном року не доставите 



274

тражено изјашњење, Генерални директор као посредник овлашћен је, у складу са Законом, да донесе 
одлуку којом се поступак посредовања обуставља”). Злостављани, као правно неуко лице, на ову 
Законом непредвиђену ситуацију, писаним дописом моли појашњење (како не би својим чињењем 
или нечињењем угрозио туђа или своја права). Одговор, не рачунајући један колегијалан телефонски 
разговор, никада није стигао.

Услед мешања функција, надлежности и неправилног поимања субјеката поступка од стране 
одговорних лица долази до још једне Законом непредвиђене ситуације. Законом непредвиђено 
продужавање рока све субјекте спора оставља без правне заштите. Осим што је дошло до мешања 
функција Лице овлашћено код послодавца у свом правно неутемељеном захтеву поставља и 
преклузивни рок од 3 дана, иначе ће се посредовање окончати. Напомињемо да поступком 
посредовања руководи Посредник, а да у конкретном случају Лице овлашћено код послодавца и 
Посредник нису иста физичка лица.

Два месеца од сагласног одређивања посредника (01.10.2011. године) и месец дана по истеку 
максималног рока за мирно решавање радног спора, а не добијајући у међувремену одговор на молбу 
за појашњење захтева Лица одговорног код послодавца за предлог продужетка рока, злостављани се 
поново обраћа Инспекцији са молбом, па потом и ургенцијом за формално закључење покренутог 
поступка за мирно решавање спора.

Дана 01.11.2011. године (непуна два месеца од истека продуженог рока за посредовање и 
две ургенције Инспекцији рада) злостављани добија Одлуку посредника-генералног директора о 
обустављању посредовања.

Тужба
Сходно Закону и Законом предвиђеном року (15 дана), дана 16.11.2011. године злостављани 

преко пуномоћника подноси Тужбу за заштиту од злостављања ра раду, Првом основном суду у 
Београду.

Да се злостављани није благовремено обратио суду, по истеку предвиђеног рока од 15 дана, 
изгубио би право на заштиту својих нарушених права. Овако решење јасно имплицира да је пут 
заштите лица од злостављања веома ”трновит”, по ”магли” са ”јаким ударима ветра”, уз ”обилне 
падавине”, али је ипак пут.

ЗАКЉУЧАК
Злостављани немају снагу. Њихова снага је у тачном обављању радних задатака и у Закону 

који их штити. Ово је вероватно прва интроспективна анализа злостављања (из угла злостављаног 
које још увек траје). Намера је аутора била да без обзира на сву тежину последица које трпи једва 
12 месеци, преточи у конструктиван и позитиван допринос развоју за велики број радника веома 
значајног Закона у нашем законодавству. Колико и да ли је у томе успeo?
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ABSTRACT
Тhe act of risk assessment at the workplace and in the working environment is a general legal act, which 

every employer needs  to  pass in written form for each work place.
The legality of the juristic act is its compliance with the law and regulations passed in accordance with the 

law.
The act of risk assessment, in addition to its technical procedures for its adoption contains also a series of 

technical measures and steps, and the condition for its adoption is the application of relevant rules in the relevant area 
of work and methods. This is why this act is “sui generis“.

The specifity of the act of risk assessment requires special monitoring of the legality of this act, not only 
with regard to the accordance with the law and regulations passed based on the law but also with regard to technical 
and other measures related to safety and health in the workplace, as well as verifying the efficiency of the appliance 
of this act.

Whether the foreseen monitoring is sufficient to ensure efficiency of the application of this act, that is wheth-
er the objective and purpose of this law are met, are questions which need to be answered.      

MONITORING OF THE LEGALITY OF THE RISK ASSESSMENT ACT

Kључне речи: законитост, надзор, безбедност и здравље на раду, ризик. 

РЕЗИМЕ
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини је општи правни акт, који је дужан да 

донесе сваки послодавац у писменој форми за сва радна места.
Законитост правног акта је његова сагласност са законом и прописима донетих на основу закона.
Акт о процени ризика поред формално-правних процедура за његово доношење, садржи и низ 

техничко-стручних мера и поступака и услов његовог доношења је примена одговарајућих правила струке и 
метода. Због тога је овај акт“sui generis“.

Посебност акта о процени ризика, захтева и посебан надзор над законитошћу овог акта, не само у 
смислу сагласности са законом и прописима донетих на основу закона,  већ и сагласно техничким и другим 
мерама, које се односе на безбедност и здравље на раду, као и проверу ефикасности примене овог акта.
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НАДЗОР ЗАКОНИТОСТИ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

УВОД
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини, је општи правни акт који има 

законом прописани правни основ, процедуру доношења и утврђену надлежност органа за покретање 
поступка и усвајање.

Овај акт има и прописани обавезни садржај израде, који подразумева сагледавање 
организације рада, радних процеса, средстава рада, сировина и материјала који се користе, опреме 
за личну заштиту на раду и других релевантних елемената, који могу да изазову ризик.

Процена ризика заснива се на анализи вероватноће настанка повреде или оболења, применом 
одговарајућих метода процене ризика у односу на утврђене опасности или штетности, сходно 
техничким прописима, стандардима и процедурама. Процена ризика према наведеном, подразумева 
правилну и квалитетну примену одговарајућег метода, правила техничке струке и науке, техничких 
прописа, стандарда и норматива.

Акт о процени ризика има законом прописано вршење надзора над његовим доношењем и 
применом и прописану проверу ефикасности његове примене. 

Инспекцијски надзор над применом мера о безбедности и здрављу на раду прописаних актом 
о процени ризика, врши министарство надлежно за рад. 

Проверу ефикасности примене овог акта врши лице одређено за безбедност и здравље на 
раду код послодавца. 
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Законитост овог акта је његова сагласност са законом и другим прописима, техничким и 
другим мерилима који се односи на безбедност и здравље на раду, као и са општим актом послодавца, 
колективним уговором или уговором о раду, у свим битним формално-правним и садржинско-
материјалним елементима.

ЗАКОНИТОСТ И ЊЕГОВА КОНТРОЛА
Начело законитости је основни уставни принцип који обавезује све друштвене субјекте да 

свој рад, акте и понашање, ускладе са законом и прописима заснованим на закону.
Начело законитости значи принцип владавине права, што је основни постулат сваке савремене 

државе и међународне заједнице. Ово начело значи да сви прописи, акти и радње морају бити у 
складу са уставом и донети на основу закона.Нижи правни акти морају бити у складу са вишим. 
Прописи се морају објављивати и бити доступни. Забрањено је ретроактивно важење прописа. 
Законитост се примењује у формалном, материјалном и процедуралном смислу.

Законитост правног акта је његова сагласност са законом и прописима донетих на основу 
закона а одређују се према његовој форми, садржини и процедури доношења.

Међутим, нити су закони идеални да би могли да задовоље све интересе, нити су сви субјекти 
увек спремни да поштују законе, па зато у реалним друштвеним односима долази до различитих 
кршења законитости.

Због тога су установљени и различити облици надзора или конторле над применом правног 
поретка, односно општих друштвених интереса и циљева изражених у законима и другим прописима. 
Старање о доследном остваривању законитости је дужност свих а посебно државних органа.

Постоји више врста надзора, који се на различите начине могу класификовати. Укупно 
гледано надзор може имати више облика: политички, друштвени, стручни и правни надзор.

Прва два се врше по ванправним мерилима, трећи по правилима струке а четврти са 
становишта законитости и целисходности.

У оквиру једног истог облика надзора, могуће је разликовати различите начине-видове 
остваривања контроле:општи и посебни надзор, претходни и накнадни надзор, надзор по службеној 
дужности и по захтеву.

  Са становишта акта о процени ризика најзначајнији је управни надзор који је саставни део 
правног надзора, као и стручни надзор који би спадао у друге облике надзора одређеног посебним 
законом. 

УПРАВНИ НАДЗОР И КОНТОЛА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
Управни надзор је правни надзор који се састоји у праћењу, провери и оцени делатности, аката 

и рада, односно понашања субјеката контроле. Надзором се утврђује да ли су акти у сагласности са 
утврђеним прописима, односно да ли се делатност и рад врши у скалду са законом. Надзор се врши 
на основу законом утврђених овлашћења ( права и дужности) оног ко врши надзор и по законом 
утврђеном поступку.

Према Закону о државној управи Републике Србије управни надзор обухвата:
• инспекцијски надзор
• надзор над другим органима државне управе
• надзор над прописима вршилаца јавних овлашћења
• надзор над прописима и извршавањем прописа територијалних јединица и локалне 

самоуправе и
• друге облике надзора, уређене посебним законом.

Инспекцијским надзором органи државне управе испитују спровођење закона и других 
прописа непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и зависно од 
резултата надзора изричу мере на које су овлашћени. Инспекцијски надзор се уређује посебним 
законом. За област безбедности и здравља на раду, тај посебан закон је Закон о безбедности и здраљу 
на раду. Министарство надлежно за рад преко инспектора рада, врши инспекцијски надзор над 
применом Закона о безбедности и здравља на раду, прописа донетих на основу закона, техничких 
и других мера које се односе на безбедност и здравља на раду, као и над применом тих мера, 
прописаних општим актом послодавца колективним уговором или уговором о раду (чл.61 Закона). 

Члановима 63, 64 и 69 тачка 3 наведеног Закона, детаљно су наведена овлашћења инспектора 
у поступку надзора, између осталог и да прегледа опште и појединачне акте, дужности послодавца 
( да пружи на увид податке, акте и документацију) и утврђена је новчана казна за прекршај не 
доношења у писменој форми акта за процену ризика за сва радна места у радној околини.

Да ли су наведене законске одредбе довољне за ефикасно и делотворно спровођење надзора 
над применом овог закона и прописа донетих на основу њега, односно да ли начини и мере утврђене 
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актом о процени ризика ефикасно отклањају опасности и штетности на радном месту и у радној 
околини, питање је за шире истраживање и анализу.

Према опште доступним подацима, извештајима инспекцијске службе, инофрмацијама 
средстава јавног информисанја, излагањима појединих службених лица и друго може се констатовати, 
да у многим контролисаним правнинм лицима стање по овим питањнима не задовољава.

Анализа стања и досадашње праксе у делу контроле акта о процени ризика,   наводи бројне, 
најчешће неправилности и недостатке, као на пример:

• акти о процени ризика нису уређени у скалду са Правилником о начину и поступку процене 
ризика,

• у поступку израде акта, служба медицине рада не учествује у идентификацији и процени 
ризика, 

• закључак акта о процени ризика не садржи прописане обавезне елементе (сва радна места, 
радна места са повећаним ризиком, приоритете у отклањању ризика и др.),

• не утврђује се начин и поступак периодичне провере оспособљености за безбедан и здрав 
рад запосленог, који ради на радном месту са повећаним ризиком,

• акт не садржи довољан опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад и 
средстава и опреме за личну заштиту, не садржи снимање организације рада, не садржи 
постојеће стање безбедности и здравља на раду итд.
Наведени недостаци су формално-правне али и садржајно-суштинске природе што 

произилази и из наведених следећих констатација:
• да је акт о процени ризка код једног броја правних лица, непримењив у делу отклањања 

опасности и штетности,
• да је циљ само да се задовољи законска обавеза,
• да је квалитет извршених процена ризика врло различит,
• да је код једног броја овлашћених правних лица за послове безбедности и здравља на раду 

комерцијализација и зарада једини циљ и сл.
Из наведеног и друог, проистиче оцена „да је изостао очекивани резултат у смислу смањења 

броја повреда и оштећења здравља“ и „да стање у области безбедности и здравља на раду није на 
задовољавајућем нивоу“.

Акт о процени ризика из изнетог и других сазнања, претежно се доноси формално а да се при 
том адекватно не решавају суштинска питања препознавања и утврђивања штетности и опасности 
односно не утврђују одговарајуће мере за њихово спречавање и отклањање.

Инспекторат рада је у наведеној анализи и у другим активностима, предложио низ мера, које 
су углавном организационе и акционе приороде и које по нашем мишљењу нису довоље да битиније 
поправе стање, односно реше суштину проблема.

МОГУЋНОСТИ ПОБОЉШАЊА СТАЊА НАД ДОНОШЕЊЕМ И ПРИМЕНОМ 
АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
Побољшање стања у доношењу акта о процени ризика у смислу утврђивања стварних-

битних мера за спречаванје настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно начина и 
мера на њихово отклањање захтева низ различитих комплексних мера и активности, међу којима је 
и институционално побољшање система надзора.

Надзор над доношењем и применом акта о процени ризика путем инспектората рада није 
довољан без обзира на могућност ширег и прецизнијег прописивања инспекцијског надзора, 
организационог и кадровског побољшања.

Акт о процени ризика како смо утврдили, није искључиво само правни акт. Овај акт има и 
изразито техничко-стручни садржај. Без учешћа стручних лица, правилне примене правила техничке 
струке, одговарајучих метода, снимања и описа технолошког и радног процеса, средстава за рад 
опреме за личну заштиту, препозна и утврђивање штетности и опасности, односно упоређивањем са 
дозвољеним, прописаним вредностима у техничким нормативима, стандардима и препорукама, овај 
акт не би ни мога да постоји. Акт о процени ризика без ових елемената који чине његову садржину 
и предстаљају суштину, је само гола форма, љуштура која не обезбеђује његов циљ.

Услов исправног, према томе и законитог доношења овог акта, је адекватна и исправна 
примена техничких правила (стандарда, норматива, препорука) и одговарајућих метода. Због тога 
је у његовом доношењу, потребно обезбедити и стручну контролу. Није довољно само прописати 
учешће у његовом доношењу стручног лица или институције. Добро је и треба имати поверење у 
струку, али је још боља контрола.

Да ли су у доношењу акта о процени ризика, примењивана адекватна техничка правила 
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и методе, може да утврди само одговарајућа стручна контрола. Надзор над стручним радом или 
стручна контрола, може се обезбедити прописивањем различитих облика и начина надзора, посебним 
законом.

За неке области (здравствена заштита, образовање, стандардизација мера за обезбеђивање 
техничке сигурности и квалитета и др.) је посебним законом регулисано обезбеђивање квалитета 
струке, провера квалитета стручног рада (унутрашња и спољна) акредитација односно поступак 
оцењивања квалитета рада, испуњавање прописаних стандарда као и техничког надзора (редовни, 
контролни и ванредни преглед), односно одобравања техничке документације, давањем стручне 
сагласности на одређен технички прилог акта и сл. Тако би се могло на одговарајући начин и 
прописати обавеза претходне или накнадне контроле испуњавања стручног квалитета акта о процени 
ризика.

Вероватно би било оправданије и економичније овакав надзор прописати селективно, за 
оне делатности где су изражене опасности и штетности, где су утврђени повећани ризици и сл. 
(позитивна енумерација) или обрнуто, искључивањем одређених делатности, односно послодавца 
из обавезе стручне контроле.

При избору модела, односно начина стручне контроле и обима, неопходно је детаљно 
анализирати конкретне околности ове обласи, поћи од природе заштићеног јавног интереса и 
најбољих упоредних искустава.

У овом смислу је неопходно и преиспитати одредбу чл. 20 Правилника о начину и поступку 
процене ризика, који проверу ефикасности примене акта о процени ризика, поверава лицу одређеном 
за безбедност и здравље на раду код послодавца.

На овај начин надзор над доношењем и применом акта о процени ризика би се у многоме 
побољшао, односно могла би се остваривати законитост овог акта у пуном смислу: формалном, 
садржинском и процедуралном. На тај начин испунио би се и циљ закона у спречавању повреда на 
раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Без одговарајуће стручне контроле, нема ни суштинске контроле примене закона у овој 
области.

ЗАКЉУЧАК
Акт о процени ризика како смо утврдили, није искључиво само правни акт. Овај акт има и 

изразито техничко-стручни садржај. Без учешћа стручних лица, правилне примене правила техничке 
струке, одговарајучих метода, снимања и описа технолошког и радног процеса, средстава за рад 
опреме за личну заштиту, препозна и утврђивање штетности и опасности, односно упоређивањем са 
дозвољеним, прописаним вредностима у техничким нормативима, стандардима и препорукама, овај 
акт не би ни мога да постоји.

Услов исправног, према томе и законитог доношења овог акта, је адекватна и исправна 
примена техничких правила (стандарда, норматива, препорука) и одговарајућих метода. Због тога је 
у његовом доношењу, потребно обезбедити и стручну контролу.

При избору модела, односно начина стручне контроле и обима, неопходно је детаљно 
анализирати конкретне околности ове обласи, поћи од природе заштићеног јавног интереса и 
најбољих упоредних искустава.
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УВОД
Према [2] процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању свих 

фактора у процесу рада, а у циљу препознавања опасности и штетности на радном месту и у радној 
околини, које могу проузроковати: повреду на раду, оштећење здравља или оболење запосленог. У 
односу на процењене опасности и штетности врши се процена ризика. За препознавање опасности 
и штетности неопходно је добро познавање радног и технолошког процеса. При овоме треба имати 
на уму да су све процене ризика рађене за већ успостављене, постојеће, процесе. И не само то. Сва 
логика, размишљање и поставке су базиране баш на томе. Инсистирано је на стварном стању, почев 
од опреме, личних заштитних средстава и тако даље. Критиковане су процене ризика “универзалних” 
процењиваца [3] јер се сматра да процену ризика могу и треба да врше искључиво само експерти. 
При томе се морало разговарати са стручњацима са друге стране, а и консултовати радника који ради 
на радном месту за које се ризик процењује. Оваква процена ризика је изнуђена, јер се кретало од већ 
успостављених и веома конкретних односа и услова. Оваква процена ризика делује лака и поуздана. 
Али, пошто је изнуђена она има велику ману, а то је одређена немогућност примене превентивних 
мера. Познато је да управо са њима можемо, не само смањити ризике или отколонити, већ их у 
старту спречити. Сиромаштво привреде и друштва у Србију последњих година и застарелост опреме 
и технологија су, уз предходни аргумент, определили процењиваче ризика да нуде мере за смањење 
или отклањање ризика. Ако су ове мере првенствено, или најквалитетније, конструктивне у односу 
на машину и заштитне системе, што је привилегија и квалитет произвођача, а само малим делом 
корисника опреме, јасно је пред каквим се изазовом налазе проценитељи. Зато је процена ризика 
посао експерата а како је у [3] речено, мере су «егзебиција».

Key words: risk assessment, risk criteria, risk level, protection, measures, building site 

ABSTRACT
The paper demonstrates the application of the risk assessment method developed in the Higher Education 

Technical School in Novi Sad on the example of one type of the building site. Although risk assessment must be 
made for different levels, i.e. the building site, the facility to be constructed, works with specific risks and individual 
workplaces; herein it is given only for the first level – the building site. The analysis was carried out for works on the 
structure related to the building process itself. Risk criteria were defined for the selected level of assessment. These 
criteria are values defining the status of protection, or the application of general and special measures of protection. 
The risk assessment and criteria are presented in accordance with the Regulation on the safety and health at work at 
temporary or mobile construction sites [1].

RISK ASSESSMENT AND RISK CRITERIA FOR 
TEMPORARY AND MOBILE BUILDING SITES

Kључне речи: процена ризика, критеријум ризика, ниво ризика, заштита, мере, градилиште

РЕЗИМЕ
У раду је демонстрирана примена методе процене ризика Високе тенхичке школе из Новог Сада на 

примеру једне врсте градилишта. Мада се процена ризика мора вршити за различите нивое: самог градилишта, 
објекта који се гради, за радове са специфичним ризиком и појединачно радно место, овде је она рађена само 
за први ниво-градилиште. Анализа је извршена за радове на изградњи објеката који се односе на грађење. За 
изабрани ниво процене дефинисани су критеријуми ризика. Ти критеријуми представљају величине стања 
које дефинишу стање зашите, односно, примену општих и посебних мера засштите. Процена и критеријуми 
ризика су представљени у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 
градилиштима[1].

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
2Београдски водовод и канализација, Београд

Николић Божо 1 *, Шотић Александар 2, Шотић Ивана 2

ПРОЦЕНА И КРИТЕРИЈУМИ РИЗИКА
ЗА ПРИВРЕМЕНА ИЛИ ПОКРЕТНА ГРАДИЛИШТА
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У оваквој поставци процене ризика “грађевинци” нису могли да верују у то да за 
свако градилиште морају да раде процену ризика. А морали су, мада нису. Субјективност им је 
користила, јер неби платили све потребне процене. Или, плаћали су их јефтино по систему “copy 
- paste”. Нажалост, и други су плаћали ово, али животом. Зато је појава Уредбе [1] добродошла 
јер је дефинисала у потпуности поступак процене ризика и дефинисала обавезе свих учесника 
у градњи. Посебан значај је уредбом одређивање две врсте координатора. У раду [4] је процена 
ризика на градилишту дефинисана и подељена на више, четири, нивоа. Нивои су потребни да би 
се израчунали сви ризици и обухватили сви радници и остали по било ком основу присутни на 
градилишту. Ово, такође, обезбеђује и процену ризика различитих радних околина. Да би се овај 
поступак спровео потребно је дефинисати критеријуме ризика за све четири нивоа. Све ове процене 
се морају извршити пре самих радова. Ово указује на: тешкоћу процене јер процес се још не догађа, 
потпуну могућнот примене превентивнх мера и на крају, непрекидну активност у процени како би 
се брзо реаговало на промене у току рада. Интересантан је и закључак да се процена врши на бази 
техничке документације. Ово је важно јер потврђује став да се величине стања заштите, у циљу 
дефинисања функције стања заштите, морају препознати у законској регулативи, стандардима или 
другим прописима [4].

МЕТОДА ПРОЦЕНЕ 
Метода процене ризика Високе техничке школе из Новог Сада [7] се примењује различито 

у зависности да ли се врши процена ризика радног места или радне околине. У случају процене 
ризика радног места користе се таблице квантитативне вредности вероватноће догађаја, величине 
штете и фреквенције или учесталости излагања опасностима. На основу тих, процењених, вредности 
одређује се ризик према једначини (1),

     R = V * H * F      (1)
Процена ризика за радну околину се врши преко функције заштите која представља 

вероватноћу догађаја. Ова функција изражава степен заштите одређен на бази анализе општих и 
посебних мера и примене прописа из области рада и здравствене и социјалне политике. При овоме 
се пореди постојеће стање са стањем какво би оно, у складу са прописима и стандардима, требало 
бити. Ова се процена користи за стање заштите и процене ризика радне околине и предтављена је 
једначином (2),

     R = f(x) H F      (2)
При чему је,
     f(x) = 16,46 (n/N)2,7     (3)
N - укупан број оцењених величина стања
n - број негативно оцењених величина стања.
Пошто оцењене величине стања заштите морају имати упориште у законској и техничкој 

регулативи, за градилишта ово представља могућност примене методе, нарочито после доношења 
Уредбе [1].

НИВОИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
Имајући у виду елементе Уредбе а првенствено врсте радова (прилог 1), мере превенције и 

поставку нивоа у (4), на градилиштима су могућа четири нивоа процене ризика.
Ниво први
Односи се на градилиште и план превентивних мера (прилог 5) које се примењују пре 

почетка рада. Ризицима овог нивоа су изложена сва лица присутна на градилишту. 
Овим ризиком се успешно може управљати преко функције стања f(x)1. Ризик првог нивоа је: 

      R1 = f(x)1 H F      (5)
Ниво други 
Овај део процене ризика се односи на елементе градилишта дефинисане прилогом 4 уредбе. 
Општим и посебним мерама се оцењује стање како би се одредила функција стања f(x)2, 

односно ризик R2.
     R2 = f(x)2 H F      (6)
Ниво трећи
Овај ризик представља процену при специфичним пословима (прилог 2) и одређује се 

идентично предходним:
     R3 = f(x)3 H F      (7)
Ниво четврти
Ово је ризик производног радног места (зидар, тесар и тако даље) који се одређује према 

једначини (8),
     R4 = V H F      (8)
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Могуће је да се за једног радника рачунају сви наведени ризици, уколико је он свима њима 
изложен у различитим фазама свога рада. Наравно, неки радници могу бити изложени мањем броју 
ризика.

ОЦЕНА СТАЊА ЗАШТИТЕ ПРВОГ НИВОА 

Одређивање функције стања f(x)

Да би се одредила функција стања f(x) морају се одредити величине које дефинишу стање. То 
су величине стања или критеријуми ризика. Сваки од нивоа биће дефинисан са својим величинама 
стања које ће послужити одређивању функције стања f(x). Након тога следи и одређивање ризика 
на том нивоу. Први ниво се односи на процену ризика на градилишту, за чега се користи план 
превентивних мера из Уредбе - прилог 5. Према плану превентивних мера величине стања су:

• Шема градилишта или ситуациони план:
   - димензија парцеле
   - висинске коте и нивелације
   - положај грађевинског објекта, регулационе и грађевинске линије
   - суседне катастарске парцеле, зграде и улице.

• Објекат на коме се изводе радови:
   - обезбеђење ивица објекта, спољних и унутрашњих, висинских и дубинских
   - прелази довољне носивости и стабилности
   - пролази са одговарајућим нивоом осветљења
   - одржавање уредности и чистоће.

• Радни положај опреме за рад:
   - уцртан маневарски простор
   - уцртан манпулативни простор
   - стручни налаз 
   - оспособљеност руковаоца опреме
   - обележене зоне опасност
   - заштитне ограде и запреке ка зонама опасности
   - ознаке за безбедност
   - прилази опреми при коришћењу и одржавању.

• Локација радних и помоћних просторија:
   - просторија за одмор, гардероба, повремено загревање радника и узимање хране
   - просторија за прву помоћ
   - тоалет
   - вода за прање и пиће
   - отпадне воде
   - положај просторија 
   - прилази при одржавању и коришћењу
   - комфор и микроклиматски услови.

• Трасе саобраћајних површина:
   - димензије саобраћајница
   - чврстоћа, носивост и стабилност
   - саобраћајнице за запослене
   - осветљеност
   - обележавање и ознаке
   - веза са јавним површинама
   - места за претовар терета
   - паркирање и одржавање
   - прилази 
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• Складиштење материјала, монтажних елемената и готових производа:
   - отворено складиште
   - покривено складиште 
   - просторије за опрему
   - магацин за потрошну робу
   - правилност слагања
   - стабилност подлоге
   - прилази

• Складиштење опасних материја:
   - правилност складиштења
   - заштита од пожара
   - постављене забране и упозорења
   - прилази

• Енергетски објекти и инсталације:
   - стручни налаз привремене електричне инсталације
   - прилази разводном орману
   - прилази прикључцима радних места
   - осветљеност градилишта.

• Затечени објекти на градилишту:
   - одговорно лице за рушење
   - обученост за процес рушења
   - техничка документација за рушење
   - обележене опасне зоне и опасности.

• Обезбеђење граница градилишта:
   - ограђеност градилишта
   - контрола уласка лица и возила
   - пешачки улаз.

• Остале величине стања:
   - опис организације посла
   - опис технологије извођења радова
   - план извођења радова
   - план временских рокова
   - споразум о сарадњи свих учесника
   - одређивање лица за координацију спровођења мера безбедности свих запослених
   - специфичне мере у односу на индустријске активности у близини градилишта
   - пројекат обезбеђења суседних објеката.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕ МЕТОДЕ
Дакле, нека је укупан број величина стања је 56. Уколико на неком градилишту није могуће 

препознати неку од величина стања она се тада не узима у обзир. Ово значи да за неко градилиште 
број величина стања може бити и мањи од 56. Али, овај број може бити и већи јер метода дозвољава 
да проценитељ ризика убаци у табелу и нову оцену стања, ако сматра да је то потребно. За одређивање 
функције стања користи се једначина 3, а ризик се одређује према једначини 2, односно 5. Узмимо 
за пример да је дванаест величина стања било негативно. Тада ће функција стања, или вероватноћа, 
бити:

f(x) = 16,46 ( 12/56)2,7 = 0,23 што одговара врло малој вероватноћи
Нека је учесталост присуства континуална, односно, нека фреквенције F износи:

F = 5
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Штете за дванаест лоше оцењених величина стања могу бити различите што ће допринети да се, 
и поред исте вредности за функцију стања и фреквенцију свих дванаест оцена, вредност ризика раз-
ликује. Када се одреде ови ризици, треба их смањити или елиминисати полазећи од оног највећег.

Нека је штета код десет оцена на нивоу огреботине што одговара врдености:
Н = 0,1 и ризику R = f(x) * H * F = 0,23 * 0,1 * 5 = 0,11 - занемарљив
Нека је код једне оцена штета мањи лом, или, 
Н = 2 и ризик R = 0,23 * 2 * 5= 2,3 – занемарљив
Нека је код једне оцена штета смрт 
Н = 15 и ризик R = 0,23 * 15 * 5 = 17,25 – низак али значајан
Највећи ризик (17,25) се први мора смањити, односно, довести на прихватљив ниво, или ели- 

минисати. Смањење или елиминација ризика ће се постићи мерама којима се уствари утиче на крите-
ријуме ризика. Највећи ризик (2,3) је онај који би се следећи смањивао. Преостали ризик је онај следе- 
ћи највећи. Овај поступак се може понављати новим итерацијама до потпуног елиминисања ризика. 

ПРИКАЗИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
Добијен резултати ће се приказати у складу са до сада приказаним резултатима за радну око- 

лину (6). Због великог броја оцена стања користиће се два А3 образца на којима ће бити дате оцене ста- 
ња, процена ризика, мере, поновна процена ризика и мере за одржаваје нивоа прихваћеног ризика (ови 
листови носе ознаку 1Б и 1Ц). На првој страни савијеног формата (листа 1Б) биће опис градилишта 
(ознаке листа 1А). Ознаке страна су 1А, 1Б и 1Ц. Приказ резултата је дат у свим радовима [6].

ЗАКЉУЧАК 
Оно што овај рад чини другачијим, од сличних му, јесте:

1. Први пут се ради процена ризика само на бази техничке документације што омогућава 
потпуну примену превентивних мера у циљу спречавања ризика. До сада смо се бавили 
смањењем и елиминацијом ризика, што је једино и било могуће пошто су примењиване 
мере које нису биле превентивне.

2. Метода школе је у овом раду допуњена итеративним начином добијања нивоа прихватљивог 
ризика, па предложени начин омогућава потпуно управљање ризиком.

3. Други и трећи ниво процене нису тема овог рада јер је поступак потпуно исти као први 
ниво. Четврти ниво је већ стандардан поступак процене ризика за производна радна места.
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ABSTRACT
During agricultural operations farmers are exposed to numerous mechanical and thermal injuries which often 

have death outcome. This paper focuses on the types of burn injuries which can be divided into thermal, chemical and 
electrical burns. Also, the paper proposes initial treatment of a person who suffered burns, first aid principles and the 
algorithm of first aid procedure. Pathophysiological mechanisms and treatment of burn injuries are given along with 
the specificalities of different types of burns.

BURN INJURIES IN AGRICULTURAL OPERATIONS  

Kључне речи: опекотине, прва помоћ, лечење, механизација

РЕЗИМЕ
У пољопривреди при извођењу радова, радници су изложени бројним механичким али и термичким 

повредама, често са смртним исходима. Овај рад посвећен је опекотинама које могу бити: термичке, хемијске 
и електричне. У раду је приказан иницијлни третман повређеног са опекотинама, принципи прве помоћи 
и алгоритам поступака прве помоћи. Размотрени су патофизиолошки механизми код опекотинске повреде, 
потом је приказано леченје опекотинске повреде. Дате су специфичности различитих врста опекотина.

* Контакт електронска адреса: nikratko@gmail.com              

1Медицински факултет, Нови Сад, 
2Пољопривредни факултет, Нови Сад
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ОПЕКОТИНСКЕ ПОВРЕДЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

УВОД 
Србија располаже са око 5.093.000 ха пољопривредног земљишта, од чега је око 4.221.000 

ха обрадиво а од тога је у поседу породичних газдинстава око 80%, а величина поседа је 3-5 ха. 
У пољопривреди се користи око 305.000 двоосовинских трактора, 193.000 једноосовинских и око 
295.000 мотооруђа, и око200.000 стационарних моторних јединица. Поред тога користи се око 
2.500.000 јединица прикључних машина и опреме. Старост трактора, комбајна и машина је од 
15-20 година а користе се често у неповољним условима и недовољној обучености руковаоца и 
помоћних радника, чиме се стварају услови за појаву механичких и термичких повреда а често и 
смртних случајева, Николић и сарадници (2010). У Србији се јављају повред на сваких 7 минута, а 
смртни случајеви по један сваког другог дана, при чему део ових повреда отпада и на пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Николић и сарадници (2009) Највећи део истраживања у овом раду 
обављен је у Клиничком центру Војводине у Новом Саду од стране Николић Јелене и Јањић Злате, 
а односе се на термичке, хемијске и електричне опекотинске повреде. Највећи извори опекотина у 
пољопривреду су:

1. Термичке опекотине код мотора свих уградњи, трактор, комбајн, транспортна возила и 
стационарна постројења - прегрејани делови, прегрејана вода, прегрејно уље.

2. Хемијске опекотине код акумулатора и бројних хемијских средстава који се користе у 
пољопривреди

3. Електричне опекотине код мотора у објектима у пољопривреди као и транспортним 
системима електричне струје у пољопривреди

4. Термичке опекотине код појаве пожара и спаљивања биљних остатака
5.  Термичке опекотине на радним местима у објектима, уређаји за грејање и слично.

За формирање овог рада коришћени су радови [1, 2, 3, 7, 9 и10]
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Епидемиологија пољопривредног трауматизма
Пољопривреда спада у најопасније привредне гране где су смртни случајеви неколико пута 
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чешћи у пољопривреди у односу на друге гране привреде [3].
Прецизне статистике у нашој земљи нема, када је у питању пољопривредни трауматизам. 

Статистички подаци за период од 1948 до 2005. године говоре да се на сваких седам минута деси 
једна повреда на раду, док је један смртни исход код повреда на раду у периоду од 1960 до 2005. 
године забележен у просеку сваког другог дана. Осим пољопривреде повређивања има у свим гранама 
привреде, посебно у индустријама које захтевају рад са тешким погонским машинама, електричном 
енергијом високог напона и уређајима који се карактеришу великим брзинама обртаја различитих 
сечива. Повреде на раду, осим здравственог проблема, представљају и велико економско оптерећење 
са државу. Трајни инвалидитет који може да остане иза тешких повреда онемогућава појединца 
да ради и на тај начин издржава своју породицу. С друге стране држава је дужна да исплаћује 
инвалидске пензије појединцима, који би у супротном активно радили још дуги низ година. Подаци 
за 2003. годину говоре да су у укупном пензионом фонду 31.94% чиниле инвалидске пензије, што 
свакако није занемарљива бројка.

Чињеница да 54% домаћинстава у Србији припада сеоским домаћинствима, од чега 43% 
(583 000) чине домаћинства која се активно баве пољопривредном призводњом Tesic et al (1995).. 
Ово становништво се, бавећи се пољопривредом, свакодневно излаже ризику од повређивања 
и значајном инвалидитету које ове повреде често остављају. За разлику од других привредних 
делатности, где се повређују радници у току обављања самог посла у пољопривреди, пре свега, у 
сеоским домаћинствима, под ризиком је цела породица с обзиром на тода најчешће сви укућани на 
неки начин учествују у обради земљишта или узгоју животиња.

Осим механичких повреда које су честе у руковању са пољопривредном механизацијом, 
опекотинске повреде су чиниоци значајног морбидитета. Статистика указује да је од 1974. до 2007. 
године дневно било 14 пожара и експлозија, од чега 27% на отвореном простору, 62% у грађевинским 
објектима, а 11% у саобраћајним несрећама. При томе годишњи просек броја повређених у пожарима 
и експлозијама износи 185, док је смртних повреда било у просеку 59. 

Опекотинске повреде представљају свакако значајан здравствени, економски и социјални 
проблем сваког друштва. Осим тешког нарушавања здравља, посебно када су у питању велике 
опекотине или опекотине удружене с инхалаторном повредом, ове повреде захтевају дуготрајно и 
скупо лечење, те представљају и значајно финансијско оптерећење за појединца и друштво у целини. 
Савремени принцип лечења опекотина захтева мултидисиплинарни приступ који укључује хирурга, 
интензивисту, анестезиолога, нутриционисту, психолога, физијатра, као и све друге специјалности 
које учествују у лечењу многобројних компликација опекотинске повреде. Оваквим приступом, уз 
интензивну ресусцитацију, рано хируршко лечење са затварањем опекотинске ране, нутритивну 
потпору и лечење у савременим опекотинским центрима, омогућено је боље преживљавање 
пацијената. 

Специфичности пољопривредног трауматизма
Пољопривредни трауматизам показује одређене специфичности у односу на повреде 

у другим гранама привреде. Посебан миље у којем се дешавају повреде резултат је интеракције 
људи, животиња, машина и природног окружења. Имајући у виду ове факторе који се међусобно 
преплићу неопходно је препознати бројне ризико факторе којима су изложени људи у свакодневном 
раду у пољопривреди. Препознавање потенцијалног ризика, те предузимање свих неопходних мера 
заштите и превенције повређивања представља императив у обезбеђивању безбедних услова за рад.

Најчешћи извор опасности при раду пољопривредним машинама су опасна места на њиховим 
радним деловима која се крећу великим брзинама, или пак поседују оштрице, преносе енерегију и 
сл.:

• Делови који се захватају (зупчаници, ланчаници, каишници),
• Делови који ротирају,
• Делови за сечење,
• Делови који могу да пригњечите (пресе),
• Делови који мрве, ломе, увлаче (ваљкови),
• Одбачени предмети (опиљци),
• Хемикалије,
• Падови,
• Спора возила,
• Други учесници у послу и сл.

Третман повреда у пољопривреди укључује најчешће велики број људи;
• Присутне на самом месту повређивања (чланове породице, други радници, пролазници...).
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• Техничаре хитне медицинске помоћи, ватрогасце,
• Лекаре у регионалној амбуланти и
• Здравствено особље установа секундарне и терцијарне заштите.

На сваком од наведених нивоа пружања помоћи повређеном појединцу могуће су грешке 
које додатно могу да угрозе и овако тешко стање повређеног. Управо због тога нужно је да и 
здравствено особље, али и људи који су природом посла под ризиком од повређивања упознају мере 
прве помоћи, реанимационе поступке код витално угрожених, као специфични третман повређеног 
код опекотинских повреда. 

Етиолошки чиниоци који доводе до опекотинских повреда у пољопривреди
Опекотине представљају повреде које настају под дејством патогене количине топлоте, 

хемикалија, електрицитета или зрачења на ткиво.
Тежина опекотинске повреде зависи од:

• Величине опекотине,
• Дубине опекотине,
• Старости пацијента,
• Присуства инхалаторне повреде,
• Удружених повреда и
• Хроничних обољења (дијабетес, хипертензија...).

Бројне су могућности повређивања у свакодневним активностима на фармама, па се тако 
јављају различити облици опекотинских повреда.

Према етиологији разликујемо следеће облике опекотина:
• Термичке,
• Хемијске,
• Електричне и
• Радијацијске.

Термичке опекотине настају под дејством топлотних извора различите врсте; вреле течности, 
паре и гасови, контакт са врелим предметима, отворени пламен. Без обзира на сам фактор који 
узрокује термичко оштећење, промене које настају могу да се поделе на локалне и системске. Управо 
тај двоструки ниво деловања чини опекотине посебно тешким повредама. Опекотинска рана само је 
део проблема који настаје у оквиру опекотинске болести. Системски ефекти који настају као резултат 
дејства инфламаторних медијатора у циркулишућој крви, а који се ослобађају из опекотинске ране, 
често су много озбиљнији по пацијента од саме ране. 

У пољопривредној делатности најчешће манипулације око машина условљавају повређивање. 
Након вишесатног рада сви метални делови машине (издувне цеви) представљају грејна тела која 
имају температуру преко критичне тачке од 42ºC која узрокује иреверзибилне промене на кожи 
и појаву опекотине. Поправљање мотора без адекватних заштитних рукавица може да доведе до 
контактних опекотина. Исто тако различити преносни системи ременика у раду уколико ухвате део 
тела, најчешће шаку, осим механичке повреде условљавају и фрикционе опекотине, најчешће пуне 
дебљине коже и ниже лежећих ткива. Несмотрено отварање прегрејаног акумулатора може да доведе 
до опекотиина лица и шака насталих у контакту са врелом паром. Удисање ових врелих пара ствара 
услове за оштећење дисајних путева и инхалаторну повреду радника. Не ретко долази и до повреда 
ока са трајним оштећењем вида.  

Опекотине пламеном представаљају изузетно 
тешке повреде са којима се често срећемо у пракси. 
Осим акциденталних пожара у свакодневној делатности 
у нашим крајевима уобичајено је паљење стрњике на 
пољима, након завршене жетве.  

Отворени пламен који овако настане често 
измакне контроли (ветар промени правац дувања или 
је направљен већи пожар него што треба), те појединац 
буде захваћен пламеном или заробљен ватром (слика 1). 
У оваквим ситуацијама често страдају и чланови дома-
ћинства у покушају да угасе ватру или спасу неког од 
укућана. Ове повреде често завршавају смртним исходом 
на лицу места или великим опекотинама удруженим 
с инхалаторним повредама, које у високом проценту 
унутар неколико дана завршавају фaталним исходом.

Слика 1. Неконтролисано паљење стрњике 
 на пољима
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Хемијске опекотине настају под дејством различитих хемикалија на ткиво. Осим локалног 
ефекта хемикалија на ткиво, овде не треба занемарити ни системски ефекат, који настаје ресорпцијом 
хемикалије у системски крвоток. Ове повреде су честе у индустрији, где је уобичајена употреба 
раличитих корозивних препарата. У пољопривреди најчешће су опекотине различитим препаратима 
који се користе у заштити биља, док је у механизацији најчешћа повреда сумпорном киселином из 
акумулатора. 

Електричне опекотине настају приликом директног контакта с извором електричне струје, 
када имамо улазно и излазно место струје и говоримо о електрокуцији, или могу бити изазване 
бљеском и волтиним луком, када говоримо о електрокомбустији. Ове опекотине могу да настану у 
било којем сегменту пољопривреде, где постоји нестручно руковање машинама с извором електричне 
енергије и без употребе адекватне заштитне опреме. 

Иницијални третман повређеног с опекотинама
Поступци у пружању прве помоћи код опекотинских повреда зависе од узрока и начина 

повређивања, од удружених повреда, величине опекотине и општег стања повређеног. Третман 
опеченог пацијента почиње на самом месту повређивања. Поступци у пружању прве помоћи код 
опекотинских повреда зависе од узрока и начина повређивања, од удружених повреда, величине 
опекотине и општег стања повређеног. Третман опеченог пацијента почиње на самом месту 
повређивања. 

Принципи прве помоћи су:
• А (енгл.:Airway)—проверити проходност дисајних путева уз истовремену стабилизацију 

врата повређеног. Проверити садржај усне дупље и извадити страна тела. 
• Б (енгл.:Breathing)—проверити дисање прислањањем уха уз нос и уста пацијента и 

истовремено посматрати дисајне покрете грудног коша. 
• Ц (енгл.:Circulation)—проверити пулс на великим крвним судовима врата, уочити уколико 

постоји отворено крварење и зауставити га. 
• Д (енгл.:Disability)—проверити неуролошки статус повређеног. 

Aлгоритам поступака код термичких повреда је:
1. Уклонити извор повређивања (зауставити даље термичко оштећење),
2. Извући повређеног на безбедно,
3. Применити абцд принцип прве помоћи,
4. Применити мере реанимације, уколико је то потребно,
5.  Уочити потенцијалне удружене повреде које могу да угрозе живот пацијента,
6. Уклонити све делове гардеробе или накита који могу да доведу до констрикције дела тела, 

након настанка едема,
7. Прекрити опекотине чистим чаршавом и
8. Звати прву помоћ

Код хемијских опекотина алгоритам поступка је:
1. Скинути одећу натопљену хемикалијом.
2. Испирати водом што дуже хемикалију са дела тела који је повређен.
3. Покрити рану чистим чаршавом.
4. Транспортовати пацијента у надлежну здравствену установу.

Алгоритам електричних опекотина је:
1. Прекинути контакт с извором електричне енергије.
2. Применити абцд принцип прве помоћи.
3. Применити мере реанимације, уколико је потребно.
4. Звати прву помоћ како би се омогућио транспорт повређеног у надлежну здравствену 

установу.
 Процена величине и дубине опекотинске ране
Данас се у пракси користе два система за изражавање дубине опекотине;

• Проширени амерички систем и
• Дерганц-ова подела опекотине.

Према проширеном америчком систему разликују се 4 степена дубине опекотинске ране;
• ПРВИ СТЕПЕН- опекотина захвата само површне слојеве епидермиса, излечење је спонтано 

унутар неколико дана (пр. Опекотине од сунца).
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Клиничка слика: ружичаста кожа без пликова, црвенило, оток и изразита болна осетљивост.

 
Слика 2. Површна опекотина првог степена и схематски приказ оштећења коже код овакве опекотине

• ДРУГИ СТЕПЕН - опекотина захвата пуну дебљину епидермиса и део дермиса 
IIА степен-захваћен је цео епидермис и врхови дермалних папила (површни део дермиса), 

спонтано зараста за 10-12 дана.
Клиничка слика: кожа је ружичаста, влажна, присутни су пликови, болност је наглашена 

али је очуван капиларни проток (рифилинг).
IIБ степен- захваћен је епидермис и дермис у ретикуларном слоју (дубоки слој дермиса), 

зарастање до 3 недеље (пр.вреле течности).
Клиничка слика: кожа је назначено отечена, влажна, делом бакарна, делом сивобеличаста, 

делом анестезирана, успореног рифилинга. 

 
Слика 3. Опекотина II степена и схематски приказ оштећења коже код овакве опекотине

• ТРЕЋИ СТЕПЕН - опекотина захвата пуну дебљину коже, нема могућност спонтаног 
зарастања (пр. Опекотине пламеном, електричне опекотине)
Клиничка слика: марморизирана сува круста, безболна, неосетљива на додир, видљиви 

тромбозирани крвни судови, без рифилинга.
 

Слика 4. Опекотина пуне дебљине коже и схематски приказ оштећења коже код овакве опекотине

• ЧЕТВРТИ СТЕПЕН - опекотина захвата кожу, мишиће, кост (карбонификација)
Према Дерганцовој класификацији, која описује дубину опекотине у односу на хистолошке 

слојеве коже, разликујемо:
• Епидермалне опекотине

Епидермалне опекотине захватају само епидерм коже као најповршнији слој коже. С обзиром 
да се дубље структуре коже (дерм и аднекса коже), које имају потенцијал зарастања омогућавају 
спонтану епителизацију унутар 7 дана.

• Дермалне површне опекотине
Дермалне површне опекотине захватају епидерм и папиларни дерм до ретикуларног дерма. 

Обзиром да дубље структуре дерма остају очуване, укључујући и фоликуле длаке ове опекотине 
имају потенцијал спонтаног зарастања унутар две недеље, ако су површне и захватају папиларни 
дермис и унутар две недеље.
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• Дермалне дубоке опекотине
Дермалне дубоке опекотине захватају епидерм, папиларни и део ретикуларног дерма те 

зарастају у дужем временском периоду од 3 недеље (са компликацијама и дуже - до шест недеља), 
уз ружне ожиљке.

• Субдермалне
Субдермалне опекотине захватају пуну дебљину коже те су тако и све структуре из којих би 

могло да дође до зарастања ране уништене. Ове опекотине немају потенцијал спонтаног зарастања.
Адекватна процена дубине опекотине омогућава и доношење исправне одлуке о даљем току 

лечења. Опекотине за које се процени да су површне даље се лече конзервативно, углавном превијањем 
уз апликацију одређених препарата који побољшавају зарастање ране. Уколико је опекотина дубока, 
односно процена је да рана неће зарасти унутар три недеље, индикована је хируршка интервенција. 

Величина опекотине је други, изузетно битан, чинилац који условљава даљи ток лечења. Лунд 
и Бровдер су 1944. Године увели процену величине опекотине изражену у процентима површине тела 
коју захвата опекотина која је и данас у употреби. Касније, Сер Валлаце предлаже правило деветке 
које даје једноставнију шему за израчунавање величине опекотине. Према овој схеми комплетно 
тело је подељено на делове величине 9%, па је тако горњи екстремитет 9%, доњи екстремитет 2x9%, 
предња страна трупа 2x9%, задња страна трупа 2x9%, глава и врат 9%. 

Приказ Валлацевог правила деветке
На основу процене величине и дубине опекотине, механизма повређивања, присуства 

удружених повреда, старости пацијента и генерално општег стања пацијента надлежни лекар у 
амбуланти опште праксе доноси одлуку о потреби да се повређени упути у здравствену установу 
вишег ранга због потребе да се хоспитализује или пак, даје препоруку за амбулантни третман 
опекотине.

Лечење опекотинске повреде
Лечење опекотине почиње пружањем адекватне прве помоћи. Даљи 

третман повређеног у здравственим установама подразумева примарну 
обраду ране (чишћење ране, дебридман с уклањањем була), уз постављање 
петослојног апсортивног завоја и у зависности од процене лекара доноси се 
одлука о хоспиталном или амбулантном лечењу.

Мање опекотине које не угрожавају пацијента и не захтевају 
парентералну терапију лече се амбулантно, уз периодичне контроле 
надлежног лекара и превијања. Веће и дубље опекотине често захтевају 
хоспитализацију због потребе да се омогући инфузиона парентерална 

надокнада течности, због праћења поремећаја на нивоу различитих органских система које индукује 
опекотинска повреда, као и због хируршког третмана ране уколиико је потребно.

 Слика 5. Апликација сребро-сулфадијазина     Слика 6. Превијање шаке
  на рањаву површину

Конзервативни третман опекотине подразумева амбулантно превијање опекотине различитим 
топичним препаратима (санадерм, антибиотске масти, облози риванола, ациди борици 3% и др.), 
који треба да омогуће погодну средину за зарастање ране и смање контаминацију ране.

 

ПЕТОСЛОЈНИ 
АПСОРПТИВНИ 
ЗАВОЈ;
ВАЗЕЛИНСКА ГАЗА;
ВЛАЖНА ГАЗА;
СУВЕ ГАЗЕ:
ВАТА;
ЗАВОЈ;

Слика 7. Затварање дефекта коже након некректомије
  кожним трансплантатом по Thierschu

Слика 8. Кожни трансплантат по Thierschu



291

Основни принципи заштите на раду у оквиру превенције опекотинских повреда
• Непходно је увек носити законом прописану заштитну опрему за рад. 
• Неопходно је прегледати електричне системе на свим машинама и заменити сваку оштећену 

жицу, контакте или прекидаче да би се спречили пожари.
• У контакту с изворима електричне енергије увек користити заштитну обућу, рукавице, 

маске за лице, алат са гумираним ручкама.
• Избегавати контакт за запаљивим материјама у затвореном простору или без заштитне 

опреме.
• Никада не треба сервисирати или поправљати машину док се не искључе сви погони снаге, 

заустави мотор и сачека да се сви покретни делови машине зауставе.
• Никада не треба бушити или палити аеросолна паковања пестицида, због могуће екплозије.
• Приликом руковања са хемикалијама строго се придржавати свих упутстава произвођача и 

користити заштитне рукавице, одећу, обућу, маску за лице.
• Свако претакање хемикалија усисавањем ваздуха устима преко различитих црева изричито 

је забрањено.
ЗАКЉУЧЦИ
На основу спроведених истраживања могу се извести следећи закључци:

• у пољопривреди се користи око 4.000.000 јединица мобилних и стационарних постројења 
чија је просечна старост преко 15 година су чести извор повреда и са смртним исходима.

• необученост руковаоца и помоћних радника је чест узрок појаве опекотинских повреда.
• приказани алгоритми поступака, примењених на месту повреда су основа успешног лечења 

опекотинских повреда са повољним исходима за руковаоце и помоћне раднике, који се 
поново враћају на радно место оспособљени за извођење радних задатака.
Напомена: Рад представља део истраживања на пројекту “Унапређење квалитета трактора 

и мобилних система у циљу повећања конкурентности, очувања земљишта и животне средине” 
евиденциони број ТР31046, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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ABSTRACT
Since the standards ISO 11228-1, 11228-2 and 11228-3 (1, 2 and 3) are too complicated to be easily under-

stood by the majority of the public, whereas the Serbian Rules of loads (4) is a significantly shortened version of the 
three codes, which makes it almost useless in practice, this paper is, trerefore, an attempt to establish an applicable 
method of risk assessment in manual handling of loads. It is based on the principle of risk assessment method by the 
Higher Education Technical School in Novi Sad regarding work environment, which is in full compliance with these 
standards. For the purpose of simplicity, only load handling related to lifting and carrying is discussed (1). In addition, 
these operations are the most common. A successful implementation of this standard will allow fast and easy use of 
the remaining two. Risk assessment elements from the standards are accepted and involved in the evaluation of the 
condition to form the condition function. This function is a mathematical interpretation of the probability of events (5).

RISK ASSESSMENT IN MANUAL HANDLING OF LOADS

Kључне речи: процена ризика, ручно руковање теретима, дизање, преношење терета

РЕЗИМЕ
Пошто су Стандарди ИСО 11228-1, 11228-2 и 11228-3 (1, 2 и 3) у јавности због своје тежине неразумљиви 

већини, а наш Правилник о теретима (4) значајно је скраћена копија ових, и практично неупотребљива, у 
овом раду је учињен покушај формирања применљиве методе процене ризика при ручном руковању теретом. 
Основу чини принцип процене ризика по методи Високе техничке школе из Новог Сада за радну околину, уз 
пуно поштовање наведених стандарда. Једноставности ради, предмет разматрања је само руковање теретом 
који се односи на дизање и ношење (1). Осим тога, ове операције су и најчешће. Успешно решавање примене 
овог стандарда ће омогућити брзо и лако коришћење и преостала два. Прихваћени су елементи процене 
ризика из стандарда, тако што су укључени у оцену стања за формирање функције стања. Функција стања је 
математичка интепретација вероватноће догађаја (5).

1Висока техничка школа струконих студија у Новом Саду

Николић Божо 1*, Букта Звонко1, Ружић Димитријевић Љиљана 1

ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РУЧНОМ РУКОВАЊУ ТЕРЕТОМ

УВОД 
До примене Правилника о теретима (4) у проценама ризика које су вршене није био обухваћен 

ризик за опасности које су везане за ручно руковање теретом. Доношењем правилника у свим 
урађеним актима о процени ризика морају се извршити измене, тако што би се у процену ризика 
укључила и ова процена. Све будуће процене ризика морају укључити и процену ризика при ручном 
руковању са теретима. За процену ризика је потрбно имати методу процене, а може се слободно 
рећи, она практично овог тренутка и не постоје. Стандарди ISO нуде методе које се практично не 
користе. Стандардима су предвиђене три методе процене ризика. Прва метода се односи на дизање 
и преношење терета (6), друга на вучу и гурање (7) а трећа на процену руковања са малим теретима 
великих фреквенција (8). Понуђени правилник не нуди методу па је ово питање остало потпуно 
нерешено (4).

МЕТОДА
Основна идеја је да се метода процене ризика Високе техничке школе примени на ручно 

руковање теретом. Пошто је ручно руковање теретом врло често комбинација свих наведених 
поступака, најбоље и најједноставније решење би било да се јединственом проценом ризика обухвате 
све комбинације руковања теретом. Вероватноћа догађаја би се одредила анализом стања заштите, 
односно, одређивањем функције стања (5). Да би се овај проблем поједноставио треба га решити на 
нивоу само једног стандарда и то оног карактеристичног, који се односи на дизање и преношење терета 
(1). Метода процене ризика из овог стандарда има пет корака. Она је успешно обрадила проблеме: 
масе терета, фреквенције дизања и преношења терета, рад у не идеалним условима и кумулативну 
масу. У оквиру ове процене, методом нису обухваћени бројни утицаји присутни у радној околини 
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(9), па метода није довољна за потпуну и успешну процену ризика. Очигледни је да би комбинација 
ове две методе, односно, укључивање процене ризика из ISO стандарда у методу школе, дало право 
решење у смислу формирања методе за процену ризика ручног дизања и преношења терета. 

ФАКТОРИ РИЗИКА ПРИ РУЧНОМ ПРЕНОШЕЊУ ТЕРЕТА
Фактори ризика или оцене стања су величине које нам описују стање заштите и на основу 

којих се може дефинисати функција стања (5):

     f(x) = 16,46 (n/N)2,7

Величине оцене стања дефинисане ISO стандардом
Одмах на почетку процене јавља се значајан проблем око референтне масе терета 

(препоручене), јер према Правилнику (4) ова маса може бити до 40kg. Према Стандарду (1) ова маса 
може бити до 40kg, али уз посебне околности (посебан тренинг, радници са одговарајућим психо-
физичким особинама, повећана пажња и слично). Може се десити да услов из процене ризика по 
Стандарду није задовољен а према Правилнику јесте и да послодавац не прихвати такву процену. 
Од проценитеља се очекује да буде вешт и да проблему ручног руковања теретом посвети пажњу. 
Оваква процена ризика је доста веома конкретна за тачно одређене радне услове.

1. Да ли је одговарајућа маса терета?
  Референтна маса терета мања од 25 kg за мушкарце и референтна маса терета мања од 15 kg 

за жене.
  Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају извршити.
  Мада, према Правилнику (4) ова маса може бити до 40kg, а и према Стандарду (1) ова маса 

може бити од 25kg, али уз наведене посебне околности које треба посебно дефинисати.
2. Да ли су маса и фреквенција терета одговарајући, ако је дизање терета са   понављањем?

Граничне вредности масе терета и фреквенција дизања ће се одредити из доњег дијаграма:

Дијаграм 1 Максималне дозвољене вредности масе и фреквенције дизања терета

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају извршити.
3. Да ли је удаљеност терета од тела одговарајућа?

Вертикала која пролази кроз ножне састављене зглобове и ветикала кроз средину ручног 
захвата терета треба да су на растојању до х=0,25m. Ово је положај када су руке оде рамена до лаката 
уз тело. Положај ношења терета са испруженим рукама није препоручљив. За терете удаљене више 
од 0,25m mаса терета се коригује коефициентоm  0,25/х. Приmер: диже се терет од 10kg а удаљен 
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је  за х=50cm. Фактор корекције терета је 0,25/0,5=0,5. Значи да је објективна mаса терета 20kg. 
(10/0,5=20) 

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају вршити све 
дотле док се то не постигне.

4. Да ли је вертикални положај терета одговарајући?
То је растојање од пода до висинске тачке у којој руке хватају терет. Ова тачка треба да 

је у висини опустених руку низ тело, отприлике на  в=0,75m висине. Терет изнад  те висине је 
већ неповољнији а на 1,75m изнад и терети испод коте “0” су посебно неповољни за радника и 
ти положаји нису препоручени. Маса терета на било којој висини се коригује коефициентоm 1- 
0,3(/0,75-в /). Приmер: теретоm се mанипулише на висини од в= 1m.Фактор корекције терета ј 
1-0,3(/0,75-1/)=0,925. Ако је терет био-mасе 10kg  његова објективна mаса је 10/0,925= 10,81kg.

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају вршити све 
дотле док се то не постигне.

5.  Да ли је висина вертикалног премештања одговарајућа?
То је висина на коју се диже терет са пода, или свог “нултог” положаја. Нулти положај је онај 

положај у којем је терет већ прихваћен (висина “в” из предходне тачке) Ако је та висина до д= 0,25m 
то је нормално. Преко д= 1,75m, или је испод нивоа пода, дизање терета није препоручено. Између 
ових вредности коефициенат корекције масе терета се одређује преmа 0,82+0,045/д. Приmер: нека 
се тере mасе 10kg диже са пода на висину од 1,0m. Фактор корекције је 0,82+о,о45/1,0=0,865 а 
објективна mаса терета је 10/0,865=11,56kg. 

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају вршити све 
дотле док се то не постигне.

6. Постоји ли угао асиметрије?
То је када тежисте терета заокретом тела заокренемо за неки угао “α”. Сигурно је да је 

најбоље да је угао заокретања тела једнак нула. Угао заокретања тела више од 135 степени  није 
препоручен. За мање вредности угла заокретања тела објективни терет се увецава према коефициенту 
1-2 ”α” 0,003. Приmер: нека се рукује теретоm од 10kg, тако што се врши заокрет тела од 50 степени. 
Коефициент корекције је 1-2 50 0,003=0,7 а објективна mаса терета 10/0,7=14,29kg. 

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају вршити све 
дотле док се то не постигне.

7. Каква је фреквенција руковања терет?
Понављање руковања укључује и време одмора а коефициенат фреквенције                      зависи, 

осим фреквенције, и од трајања понављајућег циклуса руковања теретом и вертикалног положаја 
терета на почетку руковања. За одређивање овог коефициента користи се табела, из стандарда.     

Пример: Ако радник ради 7 сати дневно са теретоm од 10kg, фреквенцијоm од 5 пута у 
минуту  и на висини положаја терета од 1m, онда је из табеле А1 коефициент фреквенције 0,35 а 
објективна маса терета 10/0,35=28,57kg. Маса терета је већа од дозвољене (25) и морају се извршити 
одређена прилагођавања.

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају вршити све 
дотле док се то не постигне. Рецимо, смањимо фреквенцију дизања терета како би коефицијенат 
фреквенције „ф“ био већи или једнак од 0,4 а то је 10/25. Ово значи да имамо 7 у место 8 дизања у 
минуту.

8. Какав је квалитет прихватања предмета?
Квалитет прихватања (захвата) предмета може бити различит. Добар је ако се објекат mоже 

прихватити рукама комфорно за држаче или без девијације прородног положаја руку и делова тела. 
У овом случају су референтни и меродавни терет исти. Коректан захват је када, на пример, имамо 
ручке али квалитет захвата ипак није најбољи. У овом слуцају објективна маса се увећава за 5%. Лош 
квалитет захвата би био када досада поменути услови  нису испуњени. Код овог захвата објективна 
маса се увећава за 10% . Увећање је изражено са коефицијентом «з».

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају вршити све 
дотле док се то не постигне.

9. Да ли је коригована објективна маса мања од референтне?

m/( х в д α ф з) ≤ mреф,

Приmер: 10/(0,5*0,925*0,865*0,7*035*0,9)=113kg дакле веће од 25, па су бројна прилагођавања 
неопходна. Ово на први поглед изгледа велика и нереална mаса. Прилагођавање делује као неmогућа 
mисија. Али, треба иmати на уmу да су у овоm приmеру и условни екстреmно лоши. Велики објект, 
закретање тела, велика дистанца за дизање, велика фреквенција и лоше хватање. Ретко ће овако сви 
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лоши  услови бити истовреmено присутни. А ако и јесу, mоже се вишеструко деловати у сmислу 
доносења mера за сmањење ризика.

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају вршити све 
дотле док се то не постигне.

Табела 1 – Вредности коефицијента „ф“

10. Да ли је кумулативна маса мања од препоручене?
Кумулативна маса се рачуна као производ кориговане објективне масе и фреквенције. Ова 

маса мора бити mања од дневне дозвољене (препоручене) масе, масе на сат или масе на минут датих 
у табели 2.

Табле 2 –Препоручене вредности кумулативне масе у зависности од дужине ношења

Дужина пута 
ношења

Фреквенција 
ношења Куmулативна mаса

ф mаx mmаx
m mин -1 kg/mин kg/х kg/8х

20 1 15 750 6000
10 2 30 1500 10000
4 4 60 3000 10000
2 5 75 4500 10000
1 8 120 7200 10000

Напомена: Ова величина оцене мора бити позитивна. Прилагођавања се морају вршити све 
дотле док се то не постигне.

Величине стања које дефинишу радну околину:
11. Да ли се ради са две руке?



296

Ово би упутсвом или процедуром требало нагласити, односно, забранити. Али би требало 
и радни пут тако уредити да радник није принуђен да ангажује већ зауазете руке или ноге –рецимо 
отварање неких врата и слично. 

12. Да ли је руковање мирно, без изненадних убрзања терета?
13. Да ли радник за остваривање циља има пуну подршку?

Мисли се прво на искоришћење својих могуцности а и осталих. Рецимо, да ли радник у том 
тренутку користи стабилно обе ноге и томе слично.

14. Да ли ширина објекта одговара раднику?
Ширина објекта  несме бити већа од 0,75m. Ако случајно јесте мора се видети да ли одговара 

раднику који је можда вишљег стаса.
15. Да ли су положаји тела и покрети при дизању терета  уобицајени?
16. Дали је под клизав или нестабилан?
17. Да ли су присутне физичке штетности?
18. Да ли су присутне хемијске штетности?
19. Да ли теретом рукује само један радник? Учествовање других радника у циљу да се помогне 

може довести до неспоразума јер није предвиђено мешање са стране.
20. Да ли је добар и пун контакт стопала са подом?
21. Има ли других радњи у току дизања?
22. Да ли је објекат којим се рукује хладан, топао, прљав, клизав или контаминиран?
23. Да лис у погодни микроклиматски услови и осветљеност?
24. Каква је прегледност пута кретања (због величине терета)?
25. Да ли је тежиште терета очекивано распоређено?
26.  Каква је стабилност терета - терет се не помера за време руковања?
27. Да ли блик и садржај терета не изазивају повреде?
28. Да ли је величина радног простора и пута преноса терета одговарајућа?
29.  Да ли је под раван?
30. Постији ли нагиб пута или два или више нивоа кретања?
31.  каква је мотивација радника?

Задовољство послом, адекватно награђивање, алтернативни други послови могући и тако 
даље.

32. Какво је знање, способности, вештине, телесне, психичке особине, здравље и старосно доба?
Ефикасност, креативност, иновације, ....

33.  Какав је квалитет комуникације?
34.  Каква је подршка менаџмента?

Рокови, заједнички циљеви, сигурност и заштита, лична заштитна средства и опрема и тако 
даље.

ПРИМЕНА МЕТОДЕ
После анализа оцена стања, из предходне 34 оцене, формираће се функција стања (f(x)). 

Ова функција се формира на бази промењиве „x“ која представља однос лоше оцењених величина 
стања „n“ и укупног броја оцењених величина стања „N“. Након тога може се одредити и величина 
процењеог ризика: 

R = f(x )* H * F
При чему је : 
H - величина штете
F - фреквенција или учесталост излагања опасностима
При анализи оцена стања треба се придржавати следећих препорука, (при чему бројеви из 

препорука представљају редне бројеве оцене стања из предходне тачке):
  1. референтна маса мора бити у границама, и ако је у области посебних услова они се морају 

дефинисати. 
  2. лимитирање терета и фреквенције из ове тачке је јасно
  3.- 8. оцене стања се односе на појединачне неидеалне услове, при чему неки од њих могу да 

буду незадовољавајући, након чега се мора вршити прилагођавање
9. односи се на укупну масу која може, и поред прилагођених вредности у оценама 3 до 8 
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да буде већа од референтне. Ово се неможе дозволити и препоручује се даље прилагођавање већ 
прилагођених оцена (тачка 3 до 8). 

10. до 30. све је јасно и није потребан коментар јер су негативне оцене не двосмислене.
31 до 34. би се односило на психофизичке штетности које могу бити веома субјективне и 

непријатне за радника, проценитеља и послодавца. Приликом њихове процене треба бити изузетно 
опрезан и пажљив. Дозвољава се могућност да проценитељ чак и изостави ове оцене уколико 
посумња у објективност тих оцена. 

ЗАКЉУЧАК

1. Још у раду (6) је указано на различите величине масе терета  које се препоручују у 
различитим изворима. Према Стандарду (1) препоручена, или референтна,  маса   терета, 
рецимо за мушкарце, је при професионалноm коришћењу 25kg. У специјалним околностима 
мозе бити и до 40kg. Специјалне околности подразумевају ређе појаве, посебан тренинг, 
посебна пажња, специјално одабрани људи и тако даље. Специјалне околности ће се 
унапред одредити и когу бити израз субјективности, па чак и злоупотребе процењивача 
или послодавца.
Правилником (4), највећа дозвољена маса  ручно преношеног терета је 40 (50) kg. Дакле, 

посебне околности постају уобичајене и посладавцу отварају простор за неограничену самовољу.
Пошто је овде процена ризика основна тема, проба се наћи начин како је вршити у овим 

околностима. Са једне стране имате међународни стандард, изузетно јасан и хуман, а са друге стране, 
домаци стандард који је успоставио неке бројчано необразложене границе. Луцидни, некоректни, 
недобронамерни или небрижни послодавци могу то искористити. Зато је за првих десет оцена стања, 
које су део и стандарда, наглашено да проценитељи морају бити вешти, баш због постојеће разлике.

2. Да ли проценитељи ризика морају бити експерти и није више питање и дилема би била 
бесмислена. Међутим, ко су експерти за процену ризика руцним руковањем теретом: 
искусни физички радници, инжењери саобраћаја или ... Из првог закључка се види да су 
проценитељи “разапети” између стандарда, као стручног документа, и посебних околности. 
Овде заправо, експерте замењују проценитељи - људи који су спремни посветити озбиљну 
и темељну пажњу процесу ручног руковања теретом и истовремено разумети и следити 
логику стручних стандарда. А стандарди, који делују сложено и не јасно, и нису тако 
сложени и нејасни за примену, али, захтевају пажњу и разумевање које проценитељ лако 
може стећи.

3. Наведени закључци се даље развијају у облику препоруке понуђене методе јер је она заправо 
у себи обухватила и све елементе из стандарда. Метода процене ризика из стандарда није 
обухватила остале утицаје из радне околине. Она се зато укључује у методу Школе, где су 
за оцену стања коришћени сви утицаји из радне околине, проширеним елементима методе 
из стандарда као оценама стања. Дакле, створена је јединствена метода процене ризика, при 
чему ниједна од обе методеније изгубила на вредности и аутономности. 
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ABSTRACT
Treatment and processing of wood and related materials is present in many companies, either as a primary or 

secondary activity. Woodworking machines can be classified as very dangerous in terms of employee safety. The com-
plexity of potential hazards requires a detailed risk assessment analysis. The strategy of development of any country 
is to improve the quality of life of all its citizens, which among other things also refers to the employment of persons 
with special needs.

The paper contains a procedure of employment and preventive safety measures for persons with hearing 
impairments operating woodworking machines.

WORKPLACE RISK ASSESSMENT FOR 
EMPLOYEES WITH SPECIAL NEEDS

Kључне речи: процена ризика, особе са посебним потребама

РЕЗИМЕ
Обрада и прерада дрвета и сличних материјала заступљена је у великом броју предузећа, било да је то 

основна или помоћна делатност. Машине за обраду дрвета се могу сврстати у врло опасне машине што се тиче 
безбедности запослених. Комплексност потенцијалних опасности захтева у поступку процене ризика врло 
студиозну анализу. Стратегија развоја сваке државе је побољшање квалитета живљења свих њених грађана, а 
то између осталог значи и запошљавање особа са посебним потребама.

У раду је дата процедура запошљавања и уједно превентивне безбедносне мере за обављање радних 
задатака особа са оштећеним слухом на машинама за обраду дрвета.

1Завод за запошљавање Црне Горе
2Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Нишавић Љиљана1, Букта Звонимир2, Николић Божо2

ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА

УВОД
Укључивање особа са инвалидитетом у радни процес, због њиховог физчко-менталнe 

конституције, захтевају специфични прилаз у формирању националне стратегије за запошљавање и 
усвајање закона и правилника везаних за запошљавање тих лица. 

Република Црна Гора је усвојила стратегију запошљавања подржану правном регулативом. 
За основу правне регулативе узето је неколико аката у које спадају:

• постојећи међународни правни акти
• “Национална стратегија запошљавања и људских ресурса за период од 2007.г. до 2011.г.“ [5]
• „Стратегија за интеграцију особа са инвалидитетом у Црној Гори“ од 2008.г. до 2016.г. [6]
• студије Завода за запошљавање Црне Горе (Тржиште рада и запошљавања, Доктрина рда и 

технологијарада са теже запошљивим лицима и Социјална економија у Црној Гори)
Република Црна Гора је за основу правне регулативе узела у обзир постојеће међународне 

правне акте, документ дат у стратегији о запошљавању [5], документ дат у стратегији за интеграцију 
особа са инвалидитетом [6] и различите студије завода за запошљавање (тржиште рада и запошљавања, 
доктрина рада и технологија рада са теже запошљивим лицима) и документ о социјалној економији 
у републици Црној Гори.

Циљ рада је процена ризика за столарске послове које обављају особе са оштећеним 
слухом. Подаци „Завода за запошљавање“ Црне Горе о броју незапослених лица и запослених лица 
у столарским радионицама указују на потребу посебног осврта на идентификацију опасности и 
увођење превентивних мера безбедности.

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАДИ ДРВЕТА
Радна места која укључују машине за обраду дрвета и сличних матерјала (иверице, влакнатице, 

столарске плоче итд.) због својих карактеристика захтевају посебну пажњу у методологији процене 
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ризика. Потенцијалне опасности које проистичу из радних карактерисика ових машина везане су за:
• особине материјала обратка,
• резних алата и
• режима обраде.

Обрађени материјал има специфичну структуру као што су уздужни и попречни годови 
(тврда места), а између годова је мека структура дрвета, што такав материјал чини неуједначене 
тврдоће и чврстоће.  Структура дрвета такође врло често садржи и посебно тврда места, а то су 
такозвани чворови. Неуједначеност структура и тврда места могу довести у процесу резања, сечења 
и осталих врста обраде ових материјала до крутог лома и одлетања делова према запосленим или 
„контра удара“ тј. повратног кретања материјала према телу радника. 

С обзиром на структуру материјала резни алати имају своје специфичности које га чине 
опасниим с обзиром да су то алати мале крутости (велике димензије, танки зидови) и врло оштрих 
ивица те могу често довести до лома и разлетања делова према запосленом. Материјали слични 
дрвету (иверице и остали слични материјали) данас се често обрађују на столарским машинама. 
Састав и структура тих материјала су настали пресовањем струготине и отпадака од дрвета. 
Матријали слични дрвету често могу да садрже делиће изломљеног алата или каменчиће, тако да 
наиласком резног алата на та места може доћи до лома и разлетање алата према телу радника.

Трећи утицајни параметар на безбедност запослених су режими обраде. Брзине резања су 
изузетно велике и крећу се и преко 80 m/s. Помоћно кретеање тј. потискивање обратка се најчешче 
изводи ручно и присутност руку радника је врло близу подручју колизије алата и обратка. Наведене 
потенцијалне опасности, у процесу обраде дрвета, се јављају истовремено што свакако ствара појаву 
која би се могла окарактерисати као догађај са повишеном опасношћу од повређивања.

Битни фактори опасности у технолошком процесу
Ураду су приказане само најназајније опасности које су специфично карактеристичне и 

повезане за особе са оштећеним слухом.
У процесу обраде на столарским машинама у врло кратком временском периоду ствара 

се велика количина струготине и сломљених делића дрвета, што може, у радном простору (место 
колизије обратка и алата на машини) да доведе до загушења и заустављање кретање алата. Загушење 
и нагло блокирање кретања алата може довести до лома и разлетања обратка или алата и тиме до 
повређивања радника.

Други битни фактор опасности настаје услед затупљења, неправилно наоштреног и 
неправилно подешеног резног алата. Овај фактор такође може блокирати кретање алата, а тиме 
довести до лома и разлетање делова алата и/или обратка. 

У потенцијалне опасности може се сврстати и кретање алата након искључења погонског 
мотора. Након исључења погонског мотора, уколико машина нема кочницу (код ручно преносивих 
екектричних алата по правилу нема кочнице) заустављање је постепено и траје од један до три 
минута. У време заустављања кретања алата забрањен је прилаз радника алату. Врло честе и тешке 
повреде настају у том пероду, а нарочито у журби и непажњи. 

Следећи битан фактор опасности догађа се када резни алат наиђе на тврди део обратка (чвор) 
тада може настати лом алата или повратни удар обратка, што такође ствара могућност повређивања 
радника.

Све ове појаве (неправилност у раду) најлакше се уочавају преко звучних ефеката (промена 
фреквенције и интезитета звука). 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Превентивне мере безбедности у раду са машинама за обраду дрвета и сличних материјала 

могу се поделити у две групе и то:
• конструктивне (уградња заштитникаи и додавње безбедносних уређаја) и
• организационе.

Још код првих машина за обраду дрвета на електромоторни погон, које су се појавиле пре 
отприлике стопедесет година, значајно место у конструкцији била је посвећена уградњи заштитника 
и безбедносних уређаја. Конструкција савремених машина за обраду дрвета, захваљујући захтевима 
директива и стандарда, са становишта безбедности подигли су ниво заштите на завидан ниво.

Рад на овим машинама, са аспекта безбедности, могао би се поделити у три групе и то:
• директан рад на машини,
• подешавање машине и
• одржавање машине. 

С обзиром на стручну структуру запослених и захтева економичности пословања сва три 
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задатка обавља исто лице (ређе различита лица). У фази подешавања и одржавања машине захтева се, 
врло често, уклањање заштитника и безбедносних уређаја ради прилаза радника месту интервенције. 
У фазама подешавања и одржавања машине опасности се повећавају, али време изложености тим 
опасностима је знатно мање неголи сам рад на машини те је ризик по правилу мањи.

Превентивне мере безбедности произишлае су из вишегодњих истраживања у области 
безбедности на раду у сарадњи са експертима медицине рада. Физичко ментална конституција особа 
са оштећеним слухом захтевају још додатне специфичне превентивне мере.

У раду ће се навести само најзначајније мере и то:
• изабрати адекватну врсту комуникације
• добра осветљеност просторија
• понављање прослеђених информација осби да би се утрдила преношена информација
• офарбати упозоравајућим бојама опасна места на машини и радионици
• уградити безбедносне уређаје (звучне и/или вибрирајуће)

ЗАПОШЉАВАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Стратегија у запошљавању Републике Црне Горе мора да садржи и захтеве за запошљавањем 

лица са посебним потребама (особе са инвалидитетом). Особе са посебним потербама по правилу 
поседују смањене радне способности. Смањење радних способности захтева процену преосталих 
радних способности које се утврђује у поступку професионалне рехабилитације. 

У поступку професионалне рехабилитације мора се прецизно и децидно утврдити које 
послове могу а које не могу да обављају лица са инвалидитетом, дато на слици 1.

Оцена способности је део процедуре професионалне рехабилитације, која категорише степен 
физичко-менталног стања особе са инвалидитетом. Извештај о оцени способности директно упућује 
на правилан избор одговарајућег радног места који је описан у каталогу радних места. Каталог 
даје послодавцима и особама са инвалидитетом потпуне информацијео подобности радног места за 
конкретну особу са инвалидитетом.

Да би каталог имао валидност, морао би обавезно да садржи процену ризика за таква радна 
места. Процена ризика дата у каталогу морају талође да предвидепревентивне како конструктивне 
тако и организационе мере, које би омогућилоособама са инвалидитетом безбедан рад.

Конкретна тема рада је усмерена на укључивање особа са оштећеним слухом у процес рада 
на радна места која садрже машоине за обраду дрвета и сличних материјала. При процени ризика 
за послове обраде дрвета, које би обављале особе са оштећеним слухом мора се обратити посебна 
пажња на следећа правила:

• прилагодити радно место и радну околину телесно менталнојконституцији особа са 
инвалидитетом и

• прилагодити понашање особе са инвалидитетом радним условима.
Прилагођавање радног места и радне околине обухвата анализу и идентификацију опасности 

са предложеним безбедносним мерама за:
• радне објекте,
• радно окружење,
• средства рада,
• доступност радном простору и радном задатку и
• коришћење личних заштитних среадстава.

Особе са инвалидитетом  су по правилу врло осетњиве на своје физичко-ментално стање, те 
се са посебном пажњом мора приступитиизбору радног задатка. Радни задаци се бирају експлицитно 
за свако конкретно инвалидни лице.

Особе оштећеног слуха, када је у питању међусобна комуникацијњ и кумуникација са 
особама нормалног слуха, имају своје специфичне методе. Комуникација се одвија путем гестова 
рукама и шакама, писним текстовима или цртежима.

Особе оштећеног слуха се најуспешније прилагођавају условима радног места путем обуке, 
изграђивањем свести о појавама опасности и значају примене безбедносних метода рада и употреби 
личних заштитних средстава.

ЗАКЉУЧАК
Процена ризика која подразумева идентификацију опасности на радном месту са машинама 

за обраду дрвета и примену безбедносних мера омогућава формирање каталога радних места. 
Каталог даје препоруке за избор одговарајућег радног места за особе са инвалидитетом.
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Особе са оштећеним слухом спадају у особе са инвалидитетом могуће је запослити, на 
пословимаобраде дрвета, селектујући радне задатке, које могу такве особе безбедно извршавати.

Проширење послова које могу извршавати особе са оштећеним слухом обезбеђује се 
увођењем превентивних мера, тако да препознавње опасности променом звучних сигнала насталих 
у процесу обраде заменимо адекватним уређајем упозорења путем звучних ефеката.

Друга мера која омогућава проширење послова за особе са оштећеним слухом је ангажовање 
персоналних асистената. Персонални асистент је уствари „радни партнер“, а то је особа која може 
самостално обављати радне задатке. Задатак персоналног асистента је да особа са инвалидитетом 
буде субјект активности и она може да у том случају доноси самосталне одлуку.
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ABSTRACT
In addition to the basic training program in the field of fire safety in Co. JP “EMS”, education, training and 

professional improvement of employees is respected on the basis of the Procedures for professional training, improve-
ment and education in Co. JP “EMS”. 

This Procedures shall regulate the issues: education and training of employees, including apprentices, proce-
dures and ways of making plans and programs for professional training as well as specialization and education.

This work aims to highlight the need that the person responsible for fire protection, should be trained, that as 
teacher be able to pass on knowledge.                      

PLANNING AND PROGRAMMING OF EDUCATION FOR 
THE FIRE PROTECTION  IN  “SERBIAN TRANSMISSION SYSTEM 

AND MARKET OPERATOR”

Kључне речи: пожар, обукa, информисаност

РЕЗИМЕ
Поред Програма основне обуке из области заштите од пожара у ЈП ЕМС, образовање, стручно 

оспособљавање и усавршавање запослених се спроводи и на основу Правилника о стручном оспособљавању, 
усавршавању и образовању у ЈП ЕМС.

Овим Правилником уређују се питања: стручно оспособљавање и усавршавање запослених 
(укључујући и приправнике), поступка и начина доношења планова и програма стручног оспособљавања и 
усавршавања и образовања. 

Овај рад има за циљ да укаже на потребу да лица задужена за заштиту од пожара, треба да буду 
оспособљени,  да као предавачи, науче да  пренесу знање.

1ЈП „Електромрежа Србије“, Београд

* Контакт електронска адреса: silvana.pavic@ems.rs              

Павић Силвана 1 *, Живковић Драган 1

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ПОЖАРА У ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“

УВОД
Колики је значај оспособљавања радника из области заштите од пожара говори и обавеза 

сваког Предузећа да врши оспособљавање и проверу знања из области заштите од пожара. У Закону 
о заштити од пожара ове активности су посебно регулисане и утврђене чланом 53. Закона о заштити 
од пожара (Сл.гласник РС бр.111/2009). 

Поред Програма основне обуке из области заштите од пожара у ЈП ЕМС, образовање, 
стручно оспособљавање и усавршавање запослених се спроводи и на основу Правилника о стручном 
оспособљавању, усавршавању и образовању у ЈП ЕМС.

Овим Правилником уређују се питања: стручно оспособљавањe и усавршавање запослених 
(укључујући и приправнике), поступка и начина доношења планова и програма стручног 
оспособљавања и усавршавања и образовања, развој каријере ученика и студената у ЈП ЕМС (стручне 
праксе, стипендирање, самостални истраживачки рад, практична настава) као и друга питања 
везана за права, обавезе и одговорности запослених у ЈП ЕМС из домена стручног оспособљавања, 
усавршавања и образовања. [1]

Главни предуслов да оспособљавање и провера знања дају добре резултате, односно да се 
смањи могућност избијања пожара, јесте квалитетан програм и добра организација оспособљавања 
радника.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ЈП ЕМС
Упознавање радника са опасностима и мерама заштите од пожара врши се при заснивању 

радног односа. Провера знања се врши једном у три године.
Применом савремених мера заштите од пожара не могу се елиминисати све потенцијалне 
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опасности од избијања пожара, без темељног упознавања радника са опасностима и превентивним 
мерама заштите од пожара. 

Оспособљавање радника врши се теоријски (аудовизуелним средствима, предавањима, 
коришћењем стручне литературе и на други начин) и практично (кроз практичан рад).

Теоријско, практично оспособљавање и провера знања радника у вези са спровођењем и 
унапређивањем заштите од пожара регулисано је Програмом обуке радника из области заштите од 
пожара у ЈП ЕМС

Обуку радника изводи лице задужено за заштиту од пожара са положеним стручним испитом. 
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ОБРАЗОВАЊА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 
Са становишта теорије образовања и васпитања посебан значај има људски (субјективни) 

фактор као узрок опасности и штетности у радној и животној средини. Под овим се подразумевају 
појединачни или скупни недостаци човека као појединца у односу на његову свест, знање, способност 
и друге облике квалитета и понашања према захтевима рада.

Већина недостатака у човеку у односу на могуће опасности и штетности у радној и животној 
средини налази се пре свега у неадекватној или недовољној припремљености и оспособљености за 
безбедан рад. Дакле, поред психофизиолошких недостатака појединца (слаб вид, слух, психомоторика) 
и општег психофизиолошког стања (умор, болест, алкохол) као најчешћи људски фактор наводе се 
незнање, неинформисаност, нехат, немарност, односно недостатак културе рада (радне културе). Из 
ових разлога систем заштитне радне и животне средине завређује посебну пажњу свих савремених 
теорија и наука о образовању и васпитању како омладине тако и одраслих. Тим пре што су многи 
аналитичари склони да љуском фактору као узрочнику опасности и штетности у радној и животној 
средини припишу највећи, тј. примарни удео у односу на материјалне и организационе факторе.

Без обзира на овакве тврдње данас се у свету и код нас, поклања све већа пажња и значај 
образовању, васпитању и информисању као популарним и ефикасним методама за елиминисање 
људског фактора као узрочника угрожавања безбедности и заштити људи и имовине у радној и 
животној средини. [2]

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 
Циљ и задаци образовања произилазе из опште друштвене потребе за заштитом и унапређењем 

услова рада и живота. Истовремено, у оквиру ширих педагошко – андрагошких теорија и концепција 
ови се циљеви и задаци јаваљају као значајни сегменти општих циљева и задатака свих облика 
васпитања и образовања у друштву а у првом реду у оквиру радног и техничког образовања.

Циљеви и задаци у области заштите од пожара имају претежно образовни карактер јер се 
састоје у непосредном упознавању појединца са одређеним опасностима у некој конкретној радној 
делатности.

У зависности од врсте и карактера образовне популације циљеви се међусобно разликују и 
сврставају у две основне категорије. Једна обухвата подручје школских наставних облика, а друга 
обухвата подручје ваншколских облика општег и стручног оспособљавања запослених лица. [3]

Организацију оспособљавања за заштиту од пожара врши лице задужено за послове заштите 
од пожара. Оспособљавање запослених за заштиту од пожара врши се у току радног времена и може 
се обављати:

• Организовањем семинара и предавања
• Штампањем пригодног матријала
• Приказивањем пригодних филмова из области заштите од пожара
• Снабдевање запослених изводима из одговарајућих Закона, Правилника, посебно права и 

обавезе у примени тих аката
• Постављањем пригодних плаката и упозорења о заштити од пожара
• Демонстрирањем правилне употребе опреме за гашење пожара

По извршеној обуци радника обавезно се спроводи поступак провере знања и оспособљености 
радника.

Провера знања односно оспособљености, врши се путем тестова које сачињава стручна 
служба.

Запослени који је успешно одговорио на 80% питања из писменог дела и практично показао 
да зна да рукује ватрогасном опремом, сматра се да је обучен из области заштите од пожара.

Запослени који не задовољи на провери знања дужан је да накнадно, а најкасније у року од 
20-30 дана, од дана извршења провере поново полаже. Ако и на поновној провери знања радник не 
покаже задовољавајуће резултате, сматраће се да не испуњава услове за даљи рад на пословима и 
задацима које обавља. 
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Стручни радник на пословима заштите од пожара утврђује датум обуке у више термина, због 
распореда радника, чиме се не ремети процес рада. Обука траје шест школских часова и најчешће 
се организује у преподневним часовима. Као место обуке се одређује нека од сала за састанке, а за 
практичну обуку бира се простор ван објекта.

ПРОГРАМ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
Овим програмом се прописује садржина, поступак и начин оспособљавања и иновирања 

знања запослених за заштиту од пожара у погледу превентивних мера. Одредбе овог програма се 
односе на све запослене у ЈП ЕМС. [5]

Програм обуке запослених из области заштите од пожара обухвата:
a) Посебни део:

• обавезе предузећа
• основи горења
• узроци и настајање пожара
• гашење пожара
• савремени технички системи за откривање и гашење пожара
• пружање прве помоћи

b) Специфичност предузећа и објеката
• грађевинске карактеристике
• технологија
• евакуациони путеви
• пожарне опасности, класе пожара, специфично пожарно оптерећење

Табела 1. Приказ како би требао да изгледа Програмски додатак основном 
програму обуке из области заштите од пожара за XX радно место

бр. Назив и садржај теме Орјентациони број и тип наставних часова 
Теоријска настава Практична настава
4 часа 2 часа

1.

2.

Теоријски део

- Закон о заштити од пожара

- Правила о општим мерама и нормативима 
ЗОП 

- Опасности при раду са запаљивим 
течностима – уља 

Практични део
- Врсте апарата за гашење почетних пожара 

- Активирање апарата за гашење пожара са 
прахом
 
- Активирање апарата за гашење пожара са 
угљендиоксидом

Тип часа:
Обрада новог 
градива

Облик рада:
Фронтални

Наставна метода:
Метода предавања и 
разговора 

Тип часа:
Практичан рад

Облик рада:
Групни

Наставна метода:
Метода 
демонстрације и 
практичних радова 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА: 
Четири школска часа у току преподневног рада 
ПРАКТИЧНА ОБУКА 
Два школска часа ван објекта 
УКУПАН ФОНД ЧАСОВА: 6 часова 
Припрема за извођење образовне теме (јединице)
Наслов теме: Заштита од пожара у ЈП ЕМС

1. Прописи из области заштите од пожара и Правилник Предузећа
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2. Основ горења и гашења пожара 
3. Узроци настајања пожара и мере заштите од пожара у предузећу
4. Поступак радника у случају настанка пожара
5. Средства опрема и инсталације за дојаву и гашење пожара

Тип наставе: теоретска – практична
Тип наставног часа: Обрада новог градива
Наставна метода: Метода предавања и метода демонстрације
Наставна (образовна) средстава: визуелна, аудио визуелна 
План извођења наставе 

1. ЦИЉ И ЗАДАТАК ТЕМЕ (прегледно, јасно и сажето)
• Да се радници упознају са опасностима од избијања пожара и мерама за њихово отклањање.

2. САДРЖАЈ ОБРАЗОВНЕ МАТЕРИЈЕ
• Закон о заштити од пожара 
• Правилник ЗОП у ЈП ЕМС
• Узроци настајања пожара
• Горење запаљивих течности
• Прва помоћ

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
• Метода предавања и разговора
• Метода демонстрације
• Тестирање
• Преглед тестова (бодовање)

4. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ И НАПОМЕНЕ
Провера теоретске и практичне обуке изводи се путем теста. Тест садржи 22 питања и свако 

носи један поен. Запослени који одговори најмање на 19 питања (80%) сматра се да је теоријски део 
обуке положио.

Практична обука се организује напољу, тако што се запали течност у бурету, изабере се 
одговарајући апарат, активира се и гаси пожар.

ЕВАЛУАЦИЈА И ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ЗАШТИТУ 
ОД ПОЖАРА
Проверавање, вредновање и утврђивање степена обучености запослених за заштиту од 

пожара, преставља последњу фазу у спровођењу обуке и данас се у пракси најчешће јавља у два 
облика – усмени испит и тестирање.

Усмени испит – спада у субјективне методе и изводи се на класичан начин путем усменог 
одговора учесника у образовању пред комисијом, а одговори се темеље на директним питањима 
или се извлаче на посебним листићима. Овај метод није подесан због недостатка објективности, 
присуства страха и нелагодности код старијих радника пред комисијом, неподесан је и за масовна 
испитивања због потребног времена, итд.

Тестови знања – спадају у објективне методе провере знања помоћу припремљених тестова. 
Могуће је проверавање већег броја учесника образовања, јер се изводи за кратко време, а резултати 
дају објективну оцену о знању. Тест представља скуп задатака једнаких за све учеснике тестирања, 
који се решавају само на један начин. Типови задатака за израду тестова могу бити: тип присећања, 
тип допуњавања, тип препознавања, тип вишеструког избора. [4]

Вредновање резултата у тестовима
Да би се на крају тестирања извршило правилно вредновање резултата, неопходно је у ту 

сврху израдити бодовну листу која треба да садржи тачне одговоре и број бодова који носи сваки 
задатак. До утврђивања појединачног успеха долази се поређењем решења на листама са решењем у 
тестовима, на основу чега се врши бодовање и сумира укупан број постигнутих бодова. Препорука је 
да се приликом провере оспособљености лица за заштиту од пожара треба држати високе педагошке 
норме за постизање задовољавајућег успеха, што значи 80% и више освојених бодова.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ У ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
Лица задужена за заштиту од пожара приликом обуке за полагање стручног испита имају 

предмете из области наведених у табели 2.
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Табела 2 Предмети који се слушају приликом обуке за полагање стручног испита

Предмети из општег дела:
- нормативно уређење заштите од пожара 
- опасне материје, пожар и експлозија 
Предмети из специјалистичког дела посебне обуке за лица која обављају послове 

заштите од пожара са стеченим високим образовањем:
- превентива заштита од пожара 
- средства за гашење пожара 
- стабилни системи заштите од пожара 
- ватрогасне справе и опрема 
- тактика гашења пожара 
Предмети из специјалистичког дела посебне обуке за лица која обављају послове 

заштите од пожара са стеченим средњим образовањем:
- превентива заштита од пожара 
- средства за гашење пожара
- ватрогасне справе и опрема
- тактика гашења пожара

У програму предвиђеном у Правилнику за полагање стручног испита не постоји ни једна 
целина која би се бавила припремом стручних лица за предаваче. [6]

ЗАКЉУЧАК
У свакој компанији је неопходно формирати јединствен тим стручњака заштите од пожара 

који би се искључиво бавио проблематиком образовања радника за заштиту од пожара како би се 
избегла нестручност и брзоплето одрађивање законске обавезе спровођења обуке односно провере 
знања. Непрекидно оразовање и усавршавање кроз разне семинаре и друге видове учења сваки 
струшњак из области заштите од пожара треба да схвати као личну обавезу и задатак. 
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ABSTRACT
This paper deals with methods of copyright of images from theft and abuse on the Internet, and principles 

of operation of websites on which photographs are hosted, with an emphasis on those that have been posted on social 
networks that are most popular in Serbia and Europe like Facebook and Google +, since they operate in a similar way. 
The analysis of websites also includes the ones used by photographers to publicly display their works, as well as those 
that sell photos online.

Protection methods concerning abuse of photos are explained in order to protect the copyright of photog-
raphers, prove authorship and reduce the risk of illegal use of images downloaded from the Internet as a means of 
communication.

The paper gives recommendations about а safer storage of image data on the Internet, and parameters to 
identify the quality of photos.

IMAGERY PROTECTION ON THE INTERNET 

Kључне речи: начини заштите фотографија, фотографске методе за доказивање ауторства

РЕЗИМЕ
Овај рад се бави методама заштите ауторских фотографија од крађе и злоупотрбе на интернету, и 

принципима функционисања неких вебсајтова на које се постављају фотографије, са акцентом на оне које су 
постављене на друштвеним мрежама које су најпопоуларније на територији Србије и Европе, као Facebook и 
Google+, које функционишу по сличном принципу. Такође су анализом обухваћени вебсајтови које фотографи 
користе за јавно приказивање својих радова, као и они који се баве продајом фотографија преко интернета. 

Oбјашњене су методе заштите фотографија од злоупотребе у циљу заштите фотографских ауторских 
права, доказивања ауторства, и смањивању ризика од нелегалног коришћења фотографија преузетих са 
интернета као средства комуникације. 

Овај рад даје препоруку о безбеднијем складиштењу сликовних података на интернету, као и параметре 
за препознавање квалитета фотографија. 

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Петењи Арбутина Сибила1*

ЗАШТИТA ФОТОГРАФИЈА НА ИНТЕРНЕТУ

УВОД
С обзиром на невероватан развој технологије и дигиталних медија, пласирање, презентовање 

и конзумирање ауторског дела (визуелне сликовне информације) нужно мора да се прилагоди 
савременим тенденцијама. Рапидан напредак и присуство све савременијих и новјих дигиталних 
алатки не даје довољно времена за адекватно проучавање предности и мана рачунарских система 
и виртуелног света попут интернета. Зато се јавља потреба за образовањем друштва у том смеру, 
како аматера , тако и професионалаца, у циљу безбеднијег и лакшег коришћења како рачунарских 
програма, тако и интернета, са посебним освртом на друштвене мреже које су приступачне свима.

Захваљујући невероватној сугестивној снази фотографије, која као таква на најреалнији начин 
и веома брзо преноси информацију, постала је распрострањена и афирмисана дисциплина. Управо 
из тих разога је нашла широку примену, тако да можемо рећи да се примењује у свим областима- 
науци, техници, образовању, култури, а најширу примену је нашла у средствима информисања и 
пропаганди. У овом раду ћу, управо из тих разлога говорити о заштити фотографија на интернету , 
да ли је то уопште могуће, у циљу смањења ризика од злоупотребе. Пратећи савремену технологију, 
начин долажења до информација се прилагодио савременим медијима- интернет постаје главни и 
најсадржајнији извор информација. Из тог разлога постаје незаобилазан за презентацију и пласирање 
података. Тако и произвођачи визуелних слика, уметници, фотографи, дизајнери. Налазе своје 
место на веб страницама како би промовисали свој рад или продавали своја ауторска дела. Нове 
могућности комуникације са целим светом доноси како предности, тако и велике ризике. Ту се јавља 
проблем крађе визуелних идентитета на интернету и незаконито коришћење туђег дела као свог, у 
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циљу уштеде и времена и материјалних средстава. Тиме осим повреде ауторских, интелектуалних 
и моралних права, долази до деградације и повреде струке уколико долази до крађе визуелног иде-
нтитета или фотографија(ауторског дела) стручних лица тј. особа које се професионално тиме баве.

Управо из тих разлога, све се више у целом свету ради на том проблему, који још увек није 
у потпуности реализован.

Наиме, неопходно је нагласити разлику између постављања фотографија на друштвеним 
мрежама и постављања на вебсајтовима који се професионално баве складиштењем слика.

ФОТОГРАФИЈА НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Facebook 
Као пример анализирам FACEBOOK, једну од најпосећенијих друштвених мрежа.
Facebook® је платформа која окупља 800 милиона корисника од којих се 400 милиона улогује 

најмање једном дневно,250 милиона фотографија се аплоудује сваки дан, сваки дан 500 милиона 
користи апликације на Facebookу ili Facebook платформе на другим сајтовима, а више од 7 милиона 
веб сајтова је интегрисано са Facebookом.350 милиона активних корисника користи Facebook на свом 
мобилном телефону, а 475 мобилних оператера користе и промовишу Facebook мобилне продукте[1]. 
Поред приватног коришћења и израде сраница, велика и мала предузећа, разне организације, па чак 
и политичке странке користе Facebook као једно од најмоћнијих медија комуникације. Управо из тих 
разлога је једна од најкритичнијих социјалних мрежа по питању заштите приватности.

Неодређена су правила у погледу коришћења фотографија и визуалних идентитета:“ Власник 
сте свих садржаја које објавите на Facebookу и можете контролисати ваше садржаје преко поставки 
за приватност и апликације. Како бисмо били у могућности користити одређене врсте садржаја и 
омогућили вам коришћење Facebookа, морате пристати на следеће:

1.З а садржај који је регулисан правом интелектуалног власништва као што су фотографије 
и видео материјали („IP садржај“), изричито нам дајете следеће допуштење, подложно поставкама 
ваше приватности и апликација: дајете нам не ексклузивно, преносиво право с могућношћу даљег 
подлиценцирања, ослобођено од плаћања ауторских права, да користимо све IP садржаје које 
објавите на или у вези са Facebookom(„IP лиценца“). Ова IP лиценца престаје када избришете ваш 
IP саджај или кориснички рачун (осим ако је ваш саржај размењен са другима који тај садржај нису 
избрисали)“ [2]. 

Технички, тај члан отвара врата неограниченим и некажњивим искоришћавањем визуелних 
идентитета. После тога следи члан:„Facebook поштује ауторска права других, а ми забрањујемо 
кориснику да aплоудује и поставља на Facebook сајту било који материјал који крши ауторска права 
другог лица. Између осталог, то значи да ћемо уклонити садржај који није складу са” Тhe Digital 
Millennium Copyright Act“, DMCA.“ (Амерички закон о ауторским правима) [2]. 

 Facebook пружа начине релативне заштите података, које се по упутсвима подешавају у Privacy 
Settings, с тим да нема гаранције за сто постотну безбедност података. Исто тако, фотографије које се 
aплоудују на странице нису великих резолуција и не садрже много техничких информација (слика 
1). То је олакшавајућа околност у смислу да се не могу искористити као великоформатни принтови 
(ако желимо да заржимо квалитет фотографије), али с друге стране, резолуција је сасвим дово- 
љна за примену у малоформатном пропагандном материјалу и штампаним медијима нпр. новине, 
часописи, као и примену на другим вебсајтовима који могу да је употребе у комерцијалне сврхе.

Слика 1. Facebook страница
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GOOGLE+ 
По врло сличном принципу је конципирана и G+(Google Plus) друштвена мрежа, која с 

обзиром да је новија, брже напредује и ради на заштити својих корисника који рапидно расте. G+ 
подржава опцију техничких података о фотографијама тј. може да садржи или не садржи ЕXIF 
(Exchangeable Image File) и фотографски запис је много квалитетнији. O ЕXIF датотеци ће бити речи 
у наредном тексту.

Заштиту ауторских права и подешавања Privacy Settingsа прописује и G+ као и многи други 
вебсајтови, што наравно није гарант да се фотографија неће наћи и на другим местима.

FLICKR 
Flickr је оnline сервис који искључиво користи слику као комуникативно средство. Из тог 

разлога пружа више могућности избора начина пласирања фотографије. Као што можемо видети 
сами бирамо и величину и доступност фотографија. [слика 2.]

Слика 2. Flickr страница

G+ ‘и Flickr много верније и квалитетнијe приказује фотографије, тако да из тих разлога више 
професионалаца користи услуге ових апликација за промоцију(Portfolio) и комуникацију преко њих.

 STOCK фотографија
Постоје вебсајтови који служе за професионалну употребу, који се јављају као банке или 

архиве слика високог квалитета (одобрен од стране инспектора) и функционишу по принципу агенција 
које заступају фотографе и продају лиценце за употребу stock фотографије, које се могу продавати 
неограничени број пута различитим кллијентима. Под STOCK фотографијом се подразумева свака 
фотографија за коју је понуђена на продају лиценца за употребу [7].

Аутори који шаљу слике потписују посебан уговор са агенцијом о продаји слике користећи 
различите лиценце, које морају прихватити и купци и на тај начин ће следити законе о ауторским 
правима.

 КАКО СМАЊИТИ РИЗИК ОД КРАЂЕ ФОТОГРАФИЈА НА ИНТЕРНЕТУ
Једини 100% сигуран начин да се другима онемогући крађа фотографија је да се фотографије 

не ставњају на интернет.
Постоје методе којима се „крадљивцима“ може отежати посао, а аутору олакшати процес 

доказивања валасништва, ако дође до судског спора.
Методе дигиталне заштите фотографија

• Заштита смањивањем резолуције- најчешће се користи на интернету. Не препоручују се 
димензије веће од 600 пиксела по дужој страни уз резолуцију 72 dpi , што је сасвим довољно 
да се слика чисто види на екрану, без обзира што је драстично изгубила на квалитету. 
То онемогућује да се квалитетни фотозапис штампа на великом формату. С друге стране, 
није за професионално прегледање фотографија јер се приликом увећања не могу јасно 
видети детаљи. Многе платформе користе овај вид приказивања фотографија и дозвољавају 
преузимање, јер ју је тешко обрађивати, а уколико клијент жели квалитетнију фотографију 
веће резолуције мора да је плати.

•  Заштита онемогућавањем опције десни клик коришћењем Javascriptа- помоћу кода 
Javascript који се врло лако може наћи на интернету: Javascript: Disable Mouse Right-click 
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In Browser http://www.astahost.com, лако се блокира опција десни клик мишем, која тиме 
не дозвољава коришћење опција које се нуде код десног клика.(опцију download, copy, 
save.). Међутим, ова блокада се врло лако уклони, а коришћењем опције Print Screen се врло 
лако преузме фотографија. Ова опција се користи како би аутор нагласио да не дозвољава 
коришћење свог ауторског дела.

• поставњање фотографија без EXIF података – свака фотографија снимљена дигиталним 
фотоапаратом у себи саржи EXIF податке. То су сви технички подаци о фотографији- датум 
и време снимка, врста фотоапарата, жижна даљина објектива, отвор бленде, експозиција, 
ISO вредност, мод у коме је снимак направљен, да ли је коришћен блиц, беличина, 
власник.[слика 3.]Ове информације се записују аутоматски, с тим да тај мод може да се 
искључи у самом дигиталном фотоапарату или да се уклони накнадно. Преузимањем или 
копирањем фотографија неки подаци се губе и мењају. Међутим они могу да се модификују 
у адекватним програмима. Аутор такође може ставити и своје личне податке- име, контакт, 
знак о ауторству, дати назив фотографији. Ако аутор не користи опцију снимања датотека 
у RAW формату(сиров фајл који се аутоматски пребацује у други формат ако се врши било 
каква интервенција на њој) EXIF подаци су често једини доказ о ауторству. Да би се пре 
стављања на интернет уклонио EXIF, у неким програмима постоји опција “save for web”. 
С обзиром да се неки EXIF подаци могу мењати , само његово уклањање није довољно за 
заштиту фотографије. 

Слика 3. G+, EXIF

• чувати фотографију у RAW формату у личној датотеци- с обзиром да је то сиров фајл 
(као негатив материјал код аналогне фотографије) и само аутор може да га има (копија не 
постоји), је сигуран доказ о ауторству.

• давање назива фотографијама- такође је помоћ јер се тиме потврђује 
оригиналност(слика+текст). Но, у том случају аутор јасно мора да зна своју намеру у одабиру 
назива. Нпр. фотографију бебе ако назовете „Baby“ или „беба“, приликом претраживања на 
интернету, задајући опцију претраживања слика, слика ће се појавити са тим именом поред 
још великог броја са истим називом, тако да је пут до долажења до слике бебе олакшан. 
Међутим ако је нпр. назовете именом бебе, вероватноћа за долажење до ње је мања.

• стављање воденог жига- Watermark (приметни и неприметни)- ово је један од најбоњих 
начина заштите који поред аутора користе и многи вебсајтови архива слика како би 
заштитили своје клијенте. Дигитални водени жиг је образац битова који се уграђује у 
дигиталну слику, видео или аудио клип, или неки други дигитални рад, а садржи неку 
информацију у вези са тим радом. Углавном copyright знак или лого, потпис или контакт 
аутора или власника рада. Основна намена дигиталног воденог жига је заштита ауторских 
права над дигиталним радовима.[3] 
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Такође да би се таква фотографија могла користити или применити потребно је много времена 
како би се водени жиг уклонио са несметаним визуелним последицама. И приметни и неприметни 
жиг имају за циљ заштиту ауторских права и власништва над интелектуалном својином, али ту 
заштиту обезбеђују наразличите начине. Приметни жиг је податак о власништву и врло се уочљиво 
приказује. Он елиминише комерцијалну вредност документа за могућег крадљивца, без умањења 
корисности документа за законите, дозвољене сврхе. Неприметни жиг постоји у документу на начин 
који уопште не умањује његов квалитет. Он више помаже у хватању починиоца кривичног дела него 
у обесхрабривању крађе.

Он повећава вероватноћу успешног судског гоњења[4].
Водени жиг може да наруши естетику и читљивост фотографије, па би то евентуално могло 

засметати у расуђивању.
На следећим примерима ћу показати неке од могућих поставки воденог жига[слика4.5]. Као 

што видимо, водени жиг може да се стави на различите начине. Треба водити рачуна о месту на које 
се поставља. Ако га поставимо у заглавље слике, лако се могу искористити њени доминантни делови 
и даље манипулисати њом.

 

  

 Слика 4. Водени жиг      Слика 5. Водени жиг
           Л. Лајст       С. Петењи Арбутина 

Постоје многи вебсајтови који пружају услуге стављања воденог жига на појединачне или 
групу фотографија. Најчешће аутор креира сам свој водени жиг у програмима за обраду фотографије 
или користи услуге агенција са којима сарађује.[сликa 6].

 Слика 6. STOCK фотографија

• проналажење слика – за проверу да ли је фотографија нелегално коришћена на интернету 
постоје алатке које су пласирали Google, Yahoo и MSN, као и рачунарски програми који 
уместо текста користе слику за претраживање на интернету. Један о њих је TinEye који 
може да претражи више од 1,7 милијарди слика и налази тачно подударање са оригиналом. 
Чак проналази и делове фотографије и оне над којима је вршена фото манипулација или је 
комбинована са другим сликама[5].
С обзиром да смо сведоци бројних крађа и злоупотреба фотографија и података било које 

врсте на интернету, уводе се и нове правне регулативе за решавање ових проблема, што можемо 
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видети на на веб сајту МУПа Србије:
„Високотехнолошки криминал обухвата скуп кривичних дела где се као објекат извршења и 

као средство за извршење кривичног дела јављају рачунари, рачунарске мреже, рачунарски подаци, 
као и њихови продукти у материјалном и електронском облику, као и кривична дела у чијем се 
начину извршења појављују елементи незаконитог коришћења инернета“[6]. Високотехнолошки 
криминал заузима сигурно једно од водећих места савремених друштвених проблема.

ЗАКЉУЧАК
Сигурна заштита фотографија на интернету не постоји. Свако сам одговара за садржај који 

постави. У сваком случају треба се информисати о правима корисника и условима које вебсајт нуди.
Свака метода заштите има и предности и мана. Одлуку о методама заштите доноси сам аутор 

у зависности од личних циљева. 
Сматрам да је едукација друштва неопходна у овој врсти савременог проблема. Највише 

злоупотребе фотографија је управо са друштвених мрежа. Друштвене платформе су свакако 
најризичније за пласирање фотографија. 

Методе заштите су неопходне, с обзиром да је фотографија као носилац информације 
уткана у све сфере, како личне тако и пословне, тако да се строго мора водити рачуна да ли је она 
легално употрбњена. У противном може да дође до повреде ауторских права и судских спорова. 
Високотехнолошки криминал је постао један од кључних проблема данашњице. 

Наведене методе су само поступци који отежевају крађу и злоупотребу фотографија. 
Комбинацијом наведених поступака се долази до најбољег резултата.
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ABSTRACT
Printing businesses use substances that can release volatile compounds during application. Depending on the 

type of printing and the printing medium there are different means used in the printing process, and consequently, the 
composition and quantity of fumes differ as well. We have in mind the means for obtaining printing forms, colors, 
means for wetting and cleaning, and other substances. The aim is to determine which vapors occur, depending on the 
printing technique, together with their concentration and how it affects the health of employees, work environment 
and the living environment. Furthermore, ways and means are to be established to decrease the concentration of harm-
ful volatiles and keep it on an acceptable level of safety with regard to health as regulated by legislation.

IMPACT OF VOLATILES ON SAFETY AND 
HEALTH OF EMPLOYEES IN PRINTING

Kључне речи: испарљива једињења, безбедност и здравље на раду, технике штампе

РЕЗИМЕ
У штампаријама се користе средства која могу при својој употреби да ослобађају волатилна једињења. 

У зависности од типа штампе и подлоге на коју се штампа, разликују се и средства која се користе у процесу 
штампе, а самим тим састав и количина испарења. Овде се најпре мисли на средства за добијање штампарске 
форме, боје, средства за влажење и прање и друге материје. Циљ рада је да утврди која се испарења јављају, у 
зависности од технике штампе, њихова концентрација и како то утиче на здравље запослених, радну околину 
и животну средину. У наставку истраживања, покушаће се наћи начини и средства уз помоћ којих би се 
концентрација штетних испарљивих материја смањила и довела на безбедносно здравствени прихватљив ниво 
како је то и регулисано законском регулативом

1Висока техничкашкола струковних студија у Новом Саду

Петровић Анита1 *, Савић Бранко1, Обрадовић П.1

УТИЦАЈ ИСПАРЉИВИХ МАТЕРИЈА НА БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШТАМПАРИЈАМА

УВОД 
Поред механичких опасности и напора и телесних напрезања које угрожавају здравље 

запослених у штампаријама, хемијске штетности убрајају се у групу најчешћих узрочника обољења 
запослених у штампаријама. Графичка индустрија иако модернија и чистја технологија која је у 
великој мери дигитализована примењује различите хемикалије у облику боја , лакова, тензида, 
растварача. Уколико се са овим супстанама не рукује пописно,оне могу постати веома опасани 
контаминенти животне и радне средине који доспевају првенствено у ваздух радне средине или 
у површинске и подземне воде преко индустријских ефлуената. Посебну пажњу представљају 
лакоиспарљива органска једињења (VOC) која укључују сва органска једињења са тачком паљења у 
распону од 50-260 C. VOC емитоване у животну средину реагују са оксидима азота и производе озон 
који утиче и на глобално загађење атмосфере. Овај процес формиања фотохемијског смога утиче 
неповољно на њудско здравље као и сам квалитет животне средине.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Технике штампе
Висока штампа
Код високе штампе штампајући елементи су издигнути, тј. виши у односу на нештамапајуће, 

по чему је ова штампарска техника и добила име.
Висока штампа, као најранији облик штампе, имала је своје предности и недостатке. 

Од предности треба навести врло значајну карактеристику, посебно за штампање текста, а то је 
изузетна оштрина слова, односно јак отисак. Стога се висока штампа, као идеална за израду текста, 
и данас користи у неким земљама у случају када је потребно остварити висок квалитет слова. Главни 
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недостаци високе штампе односе се на лошу расподелу притиска штампања код употребе равних 
штампарских форми и заклопних машина, као и на компликовану израду цилиндричних форми 
за штамање. Такође треба истаћи то да је олово које се користило за ливење слова било и остало 
штетно по здравље запослених у штампаријама. Иако погодна за штампање текста, висока штампа 
не омогућава задовољавајући квалитет отиска слика и растерских тонова.

Дубока штампа 
Дубока штампа је показала висoкок квалитет отиска слика и растерских тонова. Међутим, 

израда штампарске форме за дубоку штампу је много скупа и сложена. За дубоку штампу због технике 
обојавања штампарске форме, боје се одликују течљивоошћу и малим површинским напоном. Са 
друге стране, ове боје се спорије суше па је за фазу учвршћивања отиска на материјалу за штампу, 
потребно довести додатне количине енергије у посебно изведеним сушачима који улазе у састав 
сваке штампарске јединице.

Равна штампа
Равна штампа примењује се најчешће у облику офсет или индиректне штампе, с обзиром 

на то да се боја са форме не преноси директно на подлогу, већ се претходно преноси на ваљак са 
гуменом покривком, па са њега на подлогу. Штампајући и нештампајући елементи се налазе у истој 
равни, а међусобно се разликују по својим физичко-хемијским карактеристикама (олeофилност и 
олиофобност), тј. способношћу да привлаче или одбијају масне материје које садржи боја. Вода, 
односно средство за влажење које се прво наноси на форму, прекрива у танком слоју олиофобне 
односно нештампајуће елементе, док боја, која се на форму наноси после воде, прекрива само 
олиофилне, односно штампајуће елементе.

Пропусна (сито) штампа
За пропусну (сито) штампу се користи форма од свиле, најлона или полиестера, која се 

пресвлачи непропусним слојем. У фази развијања форме штампајуће површине се добијају тако што 
се са њих уклања непропусни слој. Током штампе кроз штампајуће површине помоћу одговарајућег 
ракел ножа протискује се боја у жељеном слоју. 

Машине за ситоштампу су релативно јефтине, а карактерише их и висок степен аутоматизације. 
Ова штампарска техника данас је веома популарна, јер се помоћу ње наноси најдебљи слој боје од 
свих штампарских техника. Стога се ситоштампа данас може користити и за наношење лакова и 
слично. Главне карактеристике ситоштампе су јефтина израда штампарске форме и релативно мала 
брзина штампе.

Најсавременији облик ове штампе - ротациона сито штампа, још није у масовној употреби у 
нашој земљи због високе цене израде штампарске форме и специфичне штампарске јединице која се 
среће само код неких штампарских машина за штампу уских ролни.

Дигитална штампа
Дигитална штампа подразумева директну повезаност рачунара у којем се обавља дигитална 

припрема и штампарске машине и обухвата две поткатегорије. Једна је статичка дигитална штампа 
computer to press. Овај тип штампе практично представља класичну равну офсет штампу на машинама 
код којих је осветљивач за форму cplate постављен на цилиндру форме, тако да се форма осветљава и 
развија на самој штампарској машини. Даљи ток штампе је исти као и код офсет штампе.

Друга подврста дигиталне штампе је динамичка дигитална штампа computer to print, код које 
се штампарска форма ствара за сваки радни циклус. Најчешће је ова штампа бесконтактна, односно 
код ње притисак није основа штампарског процеса која омогућава преношење боје са форме на 
материјал за штампу. Ова техника штампе је базирана или на ink-jet поступку, или пак на штампи 
са сувим или влажним тонером помоћу електрографије. Раздвајање штампајућих и нештампајућих 
површина код електрофотографије заснива се на наелектрисавању и разелектрисавању појединих 
елемената. Тако су на пример нештампајуће површине и тонер истог наелектрисања па се међусобно 
одбијају, док су штампајуће површине разелектрисане или супротно наелектрисане у односу на 
тонер па га привлаче. У овој техници штампарска форма реално не постоји, она је имагинарна, то 
јест налази се у меморији рачунара и преноси се директно на подлогу за штампање. Стога боја или 
тонер који се у овој техници користе морају бити наелектрисани, и тек након њиховог наношења 
слика постаје први пут видљива.

Механичке опасности
Највећи ризик по запослене у штампарија влада од механичких опасности и то од недовољне 

безбедности због ротирајућих или покретних делова. Поред тога уочавају се ризици услед клизања 
и спотицања с бзиром да се око машине јавља расути материјал, а понекад и боје, као и опасности 
од контакта са опасним површинама на машинама. Битно је напоменути да су то углавном лакше 
повреде, као што су повреде удова. 
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Напори и телесна напрезања
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) представљају проблем по здравље радника у графичарству. Наиме, процес 
штампе је такав да захтева стално преношење папира, његово подизање и спуштање. Дуготрајно 
подизање и спуштање терета током целокупног радног времена може довести до обољења скелета 
и мускулатуре што може бити и дуготрајног карактера. Према неким подацима напори су узрок су 
појаве чак трећне повреда у графичкој индустрији.

ХЕМИКАЛИЈЕ КОРИШЋЕНЕ У ПРОЦЕСУ ШТАМПЕ

Хемикалије у процесу офсет штампе 
Приликом припреме штампарских плоча користе се разне хемикалије од којих је већина у 

групи поменутих лакоиспарљивих волатилних супстанци. Да би припремили филмове који ће се 
после копирати на офсет плоче потребни су развијачи за филмове, фиксири и вода за испирање. 
После копирања са филма на плочу следи процес развијања, фиксирања, гумирања при чему се 
такође користе одговарајуће хемикалије. Ове хемикалије штетно делују на здравље људи највише 
код ручног развијања, фиксирања и гумирања. Штетно дејство је знатно умањено кад се сви процеси 
одвијају у машинама за развијање где је систем затворен и испарења су сведена на минимум. 

CTP технологија без конвенционалног развијања допринела је елиминисању једне фазе 
производње, фазе формирања штампајућих и нештампајућих елемената, а тиме и употребу хемикалија 
у процесу развијања. Тако су штетности које потичу од развијача и фиксира потпуно елиминисане, 
али у овом процесу се користе хемикалије које служе за обраду већ осветљене плоче. У процесу 
штампе штетна испарења потичу из средстава за влажење, боје и средстава за прање машина. У 
састав средстава за влажење нaјчешће улази изопропил алкохол (CH3CHOHCH3.) Изопропил алкохол 
је два пута токсичнији и знатно снажнији депресант централног нервног система у односу на етанол. 

Клинички ефекти изопропил алкохола на људе огледају се кроз кому и респираторне 
сметње, иритацију слузнице и очију, гастритис, хипотензију, кардио депресију, оштећење мозга, 
јетре и бубрега у каснијем стадијуму. Као штетна хемикалија изваја се и гумиарабика, средство које 
се у штампарској индустрији користи већи низ година као природни агенс за десензибилизирање 
штампарске плоче. По хемијском саставу, гумиарабика је полисахарид, која у структури има неколико 
јако поларних хидроксилних (ОH) група. Боје на бази алкохола садрже различите раствараче 
етилбензен, етиленгликол, гликолетри, толуен који су главни извори загађења. Неки доприносе 
стварању смога, многи су токсични за људе, а за неке се сумња да су канцерогени, тератогени и 
мутагени

Хемикалије у процесу сито штампе 
Запослени у сито-штампаријама изложени су деловању лако испарљивих материја знатно 

више него они коју су запослени у процесима других техника. Разлози томе су следећи: боје за сито 
штампу садрже више лако испарљивих компоненти које су штетне за здравље, а други разлог је 
што већина ситоштампарија у нашој земљи немају аутоматизован процес израде штампарске форме 
(ослојавања, осветљавања и развијања), штампе и чишћења сита после штампе. Штетно дејство у 
сито-штампаријама огледа се у дејству испарљивих материја које потичу из емулзија за ослојавање 
сита боја за штампање, средстава за одмашћивање сита пре и после штампања, средстава за прање сита 
после штампања. Загађење у сито штампи потичу од колоидних копирних слојева на бази желатина 
поливинил алкохола или поливинил ацетата сензибилираних дихроматним или диазо спојевима. У 
циљу смањења загађења треба избегавати коришћење копирног слоја на бази дихромата, боја које 
садрже тешке метале и органске раствараче као и хипохлорит. Такође аутоматизацијом, долази до 
смањења утрошка воде и до прецизног дозирања. 

МЕРЕЊА ВОЛАТИЛНИХ СУПСТАНЦИ У ПРОЦЕСИМА ШТАМПЕ

Мерења у процесу офсет штампе 
Мерење концентрације лако испарљивих органских једињења извршено је на два места у 

просторији штампарије са укљученом вентилацијом и на иста два места, али без вентилације.Током 
мерења вршено је прање машине са средством за чишћење (офсетин П-21). Максимална дозвољена 
укупна концентрација ових материја износи 60 ppm-а. Мерење је вршено на мерном инструменту 
VOC Pro VPAJ006 , произвођача Casella, Engleska.

Добијени резултати приказану су помоћу графикона. На слици 1. дат је приказ промене 
концентрације измерених вредности лако испарљивих органских једињења током времена на самом 
радном месту.
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Слика 1 Временска зависност концентрације лако испарљивих органских 
једињења на радном месту са укљученом вентилацијом

 Измерена вредност од 150 ppm VOC је већа од максимално дозвољене вре¬дности za 150 
%, што је веома значајно одступање. Мора се узети у обзит да се код једнобојних машина захтева 
прање најмање четири пута у току смене, што би значило да је радник више од 60 минута дневно под 
утицајем значајно повишених конентрација тосичних испарења.

У циљу процене утицаја редовног проветравања радног простора на задржавање полутаната 
у ваздуху измерена је концентрација укупних испарљивих супстанци на 3,5 m од радног места у два 
случаја : са вентилацијом радне просторије (слика 2) и без вентилације радне просторије( слика 3)

Слика 2 Временска зависност концентрације лако испарљивих органских 
једињења на 3 метра од радног места са укљученом вентилацијом

Слика 3 Временска зависност концентрације лако испарљивих органских 
једињења на 3 метра од радног места са искљученом вентилацијом

 У оба случаја око радног простора региструје се максимум изнад граничне вредности, 
међутим евидентно је да се полутанти задржавају на значајном нивоу током целог интервала мерења 
само у случају да у радном простору нема вентилације. Такође је уочљив пад концентрације са 
растојањем у односу на само радно место за 50 % ако се упореде максималне вредности. 

Мерење лако испарљивих органских материја у процесу сито штампе
Мерење концентрације лако испарљивих органских једињења извршено је на четири места 

у просторији штампарије мерним инструментом VOC Pro VPAJ006 , Casella, Engleska Током мерења 
вршено је наношење боје (texilon 58.000) на тканину. Мерење је извршено у одсуству природне и 
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вештачке вентилације.
Добијени резултати приказану су помоћу графикона. На слици 4. дат је приказ промене 

концентрације измерених вредности лако испарљивих органских једињења током времена на радном 
месту. 

Слика 4. Временска зависност концентрације лако 
  испарљивих органских једињења на радном месту

Измерена вредност VOC је већа од максимално дозвољене вре¬дности ( 90ppm) за 50 %, 
На слици 5. приказана је временска зависност концентрације лако испарљивих органских 

једињења на столу за сушење производа

 Слика 5. Временска зависност концентрације лако испарљивих  
         органских једињења на столу за сушење производа

Измерена вредност износи 126,9 ppm VOC је већа од максимално дозвољене вре¬дности за 
101 %.

Слика 6. показује временску зависност концентрације лако испарљивих органских једињења 
на 3,5 m од радног места где се изводи процес сито штампе, док је на слици 7. дат приказ временске 
зависности концентрације лако испарљивих органских једињења на 7,5 m од радног места

Слика 6. Временска зависност концентрације лако испарљивих  
органских једињења на 3,5 м од радног места 
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Измерена вредност 68,7 ppm VOC је већа од максимално дозвољене вре¬дности za 12% 

Слика 7 Временска зависност концентрације лако 
испарљивихорганских једињења на 7,5 м од радног места

 Измерена вредност VOC на удаљености од 7,5 метара од радног места не прелази утврђену 
граничну вредност за овај тип полутаната, што указује да радници који бораве у простору где 
се изводи процес сито штампе, али нису сами извршиоци процеса, не морају бити здравствено 
угрожени.

МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ УТИЦАЈА ВОЛАТИЛНИХ СУПСТАНЦИ НА ЗДРАВЉЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ У ШТАМПАРИЈАМА
Подаци који су добијени у току мерења указују на неопходност предузимања мера у циљу 

заштита радника у штампарству изложених хемикалијама које се с обзиром на лаку испарљивост 
веома брзо уносе инхалацијом. 

Пратити савремене трендове и технике доприноси еколошки прихватљивијем поцесу 
штампе на различите начине. У том смеру, препорука је увођење алтернативних адитива у средства 
за влажење, алтернативну мешавину вишевалентних алкохола, дугочланих алдехида, емулгатора, 
пуфера итд. У свету су већ увелико заступљени трендови замене боја на бази нафте, природним 
бојама на бази соје. Ове боје не само да садрже мање волатилних једињења него су и јефтиније. 
Увођење вишебојних машина знатно смањује експозицију радника штетним средствима за испирање 
ваљака. Такође само дизајнирање производа, кад год је то прихватљиво у мање боја за штампање 
доприноси смањењу утрошка хемикалија. Дигитална штампа која избегава израду филмова и 
хемикалија уколико је могуће добра алтернатива

Међутим и сам технолошки процес се може учинити здравствено и безбедносно 
прихватљивији увођењем једноставних практичних процедура. Примера ради не држати у џеповима 
радне одеће крпе које су запрљане бојама или растварачима. Сву просуту или исцурелу боју треба 
одмах очистити и обрисати. Потребно је носити одговарајућу заштитну опрему током поступка 
чишћења.

Пожељно је смањити количину средства за влажење на минимум који захтева радни процес, 
што значи радити са одмереном, а не паушалном количином средтва за прање у офсет штампи како 
је и потврђено експерименталним подацима који су у фази даље разраде те нису публиковани у овом 
раду.

За обезбеђивање доброг општег нивоа вентилације у штампарији потребно је обезбедити 
уградњу једног јачег, зидног вентилатора. Циљ је да се обезбеди циркулација свежег ваздуха поред 
радника, односно радног места и опреме, пре него што се тај ваздух поново избаци ван штампарије

ЗАКЉУЧЦИ
У процесу штампе долази до емисије лакоиспарљивих органских једињења која могу трајно 

угрозити здравље запослених и контаминирати животну средину. 
Резултати мерења у штампаријама са техником офсет штампе потврдили су да при прању 

машине хемикалијом офсетином долази до емисије ових једињења у тростуко већој концентрацији 
од оних које су прописане законом. Процена је да је код једнобојних машина ова изложеност 60 
минута дневно. 

Сито штампа која по својој технологији спада у најштетније технике очекивано је дала 
резултате који показују да је тренутно излагање хемикалији техилон ( иначе забрањеној у многим 
земљама) 100% веће од дозвољених вредности.
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Даља истраживања у овој области у правцу усавршења техника штампе, употребе 
алтернативних хемикалија, као и рад на едукацији запослених, ревносној употреба личних 
заштитних средстава и побољшања услова рада морају бити циљ којем треба тежити из здравствено 
безбедносних, економских разлога.
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ABSTRACT
Тhe paper presents methods of calculation and evaluation and partial daily exposure for workers who handle 

vibrating tools. Presented methods are in accordance with Directive 2002/44/EC on minimum health and safety re-
quirements for workers’ exposure to risks of natural hazards action (vibration).

Presented methods allow to assess the exposure of workers to vibration with no previous measurements of 
vibration. Finally, several ways to control risks caused by vibrations were pointed out.

* Контакт електронска адреса: petrovic.v@vtsns.edu.rs             

ARM AND HAND VIBRATIONS - EXPOSURE ASSESSMENT

Kључне речи: хумане вибрације, акциона вредност, гранична вредност

РЕЗИМЕ
У раду су представљене методе израчунавања и процене дневне и парцијалне изложености вибрацијама 

радника који рукују вибрирајућим алатима. Представљене методе су у складу са Директивом 2002/44/ЕC о 
минималним здравственим и безбедносним захтевима за изложеност радника ризицима деловања физичких 
штетности (вибрација). 

Представљене методе омогућавају да се изврши процена изложености радника вибрацијама без 
претходних мерења нивоа вибрација. Коначно, указано је на више начини контроле ризика изазваних 
вибрацијама. 

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Петровић Весна1 *, Косић Симо1

ВИБРАЦИЈЕ РУКЕ И ШАКЕ – ПРОЦЕНА ИЗЛОЖЕНОСТИ 

УВОД
Вибрације представљају осцилаторно кретање тела или честица око равнотежног положаја, 

a покривају област инфразвучних и делимично звучних фреквенција. Узрок вибрација, осим 
осциловања, може бити и појава буке великог интензитета. Фреквентни интервал који обухвата 
вибрације је веома широк - од неколико делова Hz, па све до 20 000 и више Hz [1,2].

Вибрације се манифестују у виду потреса конструкције машина, зграда и њихових делова 
или пак потреса неког чврстог тела изазваног променљивом силом. У индустрији вибрације се 
јавља као последица непотпуног центрирања уређаја приликом монтаже или рада неизбалансиране 
машине, ритмичког кретања, као и удара пнеуматског алата (пнеуматски пиштољ и чекић) [1,2]. 
Битне карактеристике вибрација, на основу којих се врши дијагностика, су: фреквенција осциловања, 
амплитуда помераја, брзина и убрзање. Мерење и анализа ових вибрација представља значајну 
методу у процесу одржавања машина и уређаја. Описане вибрације називају се механичке вибрације.

Настале вибрације се преносе и на тело човека, који стоји на вибрирајућој конструкцији, 
рукама држи вибрирајући алат или предмет који се обрађује тим алатом [2]. Услед тога, тело човека 
апсорбује вибрације које могу да узрокују низ обољења познатих под називом вибрационе болести. 
Мерење и анализа вибрација којима је под наведеним условима изложено тело, или делови тела 
човека, називају се хумане вибрације. Људско тело перципира и апсорбује вибрације у фреквентном 
интервалу од 1-1000 Hz [3] и зато су биолошки ефекти овог подручја вибрација од великог интереса 
за савремену медицину. Мерење, анализа и нормирање ових вибрација врши се у области хуманих 
вибрација. 

Врсте вибрација
Вибрације се деле према два критеријума: временском интервалу понављања вибрација и 

према области на коју делују. 
Према временском интервалу деле се на периодичне и непериодичне вибрације [3]. 
Периодичне вибрације – су вибрације које се након одређеног временског периода 

понављају на исти начин. Периодичне вибрације могу бити:
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• Просто периодичне – осцилације се јављају код осцилаторних кретања са истом 
фреквенцијом

• Сложене периодичне – осцилације су састављене од већег броја просто периодичних 
осцилација са различитим фреквенцијама
Непериодичне вибрације - су вибрације код којих се промене карактеристичних параметара 

(померај, брзина, убрзање) дешавају случајно, нема њихових правилних понављања. Због тога се код 
њих не дефинише карактеристична вредност фреквенције већ се говори о фреквентном интервалу 
који се евентуално може издвојити из спектра. 

Према области на коју делују вибрације могу бити локалне и опште.
• Локалне вибрације – су вибрације које делују на поједине делова човечијег тела (нпр. 

вибрације шаке). Правац деловања ових вибрација одређен је правоуглим координатним 
системом кога чине три осе (Xh, Yh,и Zh) које се секу у пределу треће метакарпалне кости 
шаке (слика 1).

Слика 1. Правци деловања локалних вибрација

• Опште вибрације – су вибрације које се јављају када се човек налази на вибрирајућој 
површини (нпр. возач трактора) и делује на цело тело. Правац деловања ових вибрација 
одређује се према трима анатомским осама човека (X, Y i Z) које се секу у пределу срца 
(слика 2).

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Слика 2. Правац деловања општих вибрација

Вибрационе болести
Болести настале услед експозиције тела или делова тела вибрацијама називају се вибрационе 

болести. 
У свету не постоји јединствена класификација вибрационе болести. Једна од подела је на 

директне и индиректне вибрационе болести [3,4].
Директне вибрационе болести се јављају на месту дејстава вибрација, а манифестују се као 

трауматске појаве. 
Индиректне вибрационе болести се јављају као резултат дејства вибрација на нерве и 
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нервне завршетке. Њихово дејство се сложеним механизмом преноси до различитих делова нервног 
система што и ту изазива различите поремећаје код: 

• Крвних судова и срца
• Нервног система
• Костију, зглобова и мишића
• Чула слуха, вида и равнотеже 
• Коже 
• Желуца
• Ендорилног система
• Метаболизма и др. [3,4].

СТАНДАРДИ И ПРЕПОРУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВИБРАЦИЈА
Стандарди и препоруке у Европској унији, који се односе на нормативе изложености 

радника вибрацијама, су произашли из директиве 2002/44/EC. Ова директива даје минималне 
мере безбедности и препоруке за одрживо здравље по питању изложености радника вибрацијама. 
У директиви су дефинисане „граничне“ и „акционе“ вредности изложености вибрацијама, као и 
обавезе послодаваца при одређивању и процени ризика како би се избегла прекомерна изложеност 
радника [5]. 

База за израду ове директиве је низ европских норми из области вибрација:
• Европског одбора за стандардизацију (2001) Механичке вибрације – мерење и вредновање 

изложености људи вибрацијама које се преносе на шаку – 1. део: Општи захтеви EN ISO 
5349/1:2001,

• Европског одбора за стандардизацију (2001) Механичке вибрације – мерење и вредновање 
изложености људи вибрацијама које се преносе на шаку – 2. део: Практичне смернице EN 
ISO 5349/2:2001,

• Европског одбора за стандардизацију (1996) Механичке вибрације и удар– Вибрације које 
се преносе на шаке и руке – Метода мерења и вредновање преносивости вибрација преко 
рукавица на EN ISO 10819:1996,

• Европског одбора за стандардизацију (1997) Механичке вибрације – Декларација и провера 
тачности података о емисији вибрација EN ISO 12096:1997,

• Европског одбора за стандардизацију (1997) Механичке вибрације које се преносе на шаке 
и руке – Смернице за смањење опасности од изложености вибрацијама – 1 део: Техничке 
методе при конструкцији машина CEN/CR 1030/1:1995,

• Европског одбора за стандардизацију (1995) Механичке вибрације које се преносе на шаке 
и руке – Смернице за смањење опасности од изложености вибрацијама – 2 део: Техничке 
методе при конструкцији машина CEN/CR 1030/2:1995,

• Европског одбора за стандардизацију (2005) Механичке вибрације – Смернице за процену 
изложености вибрацијама које се преносе на шаке, при којој се користе доступни подаци, 
укључујући и оне који су навели произвођачи опрема CEN/ТR 15350:2005.
У Републици Србији 2011. године први пут је донет нормативни акт из области вибрација. 

То је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама, донет 
у Министарство за рад и социјалну политику, а објављен у Сл. Гласнику Републике Србије број 
93, од 09. 12. 2011. Овим правилником су прописани минимални захтеви које је послодавац дужан 
да испуни у обезбеђењу примене превенти¬вних мера ради отклањања или смањења ризика од 
настанка повреда или оште¬ћења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању 
механичким вибрацијама. 

Утицај вибрација на људски организам, према Правилнику, а у складу са директивом 2002/44/
EC, посматра се дефинисањем две вредности: 

• акциона вредност (када мора да се реагује) и 
• гранична вредност (максимална вредност изложености). 

Обе вредности су дефинисане за референтни период од осам сати - А(8). 
ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ ИЗЛОЖЕНОСТИ ВИБРАЦИЈАМА 
Дневна процена изложености вибрацијама – А(8), радника који током обављања радних 

задатака рукује са вибрирајућем алатом, врши се на основу два параметра: времена изложености 
вибрацијама (време када је радник у контакту са алатом) и нивоу вибрација (вредност убрзања који 
дати алат производи). 
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Процена времена изложености
Процена времена изложености радника који раде са вибрирајућим алатима, представља први 

корак при процени. Искуство је показало да овај параметар веома често прецењен.
Ово време је често знатно краће од укупног „радног времена“, док особе које користе у раду 

вибрационе алате веома често прецењују његово трајање.
Примери:
Пример 1 – вибрирајући алат током дужег временског периода
Да би се правилно проценило време изложености потребно је посматрати рад током читавог 

дана и при томе бележити време за које је радник изложен вибрацијама. Како је овај начин често 
непрактичан, процена времена се врши мерењем штоперицом или праћењем видео записа.

Пример 2 – вибрирајући алат више пута током радног времена
У овом примеру радник користи вибрирајући алат више пута током радног времена са већим 

паузама. Процена времена изложености се врши мерењем трајања рада са вибрирајућим алатом и 
броја операција које изврши током радног времена [7,8]. 

Вредност вибрација
Подаци о вредности вибрација коју производе поједини вибрирајући апарати треба да су 

што вернији реалним случајевима. Процена вредности вибрација се може извршити на три начина: 
коришћењем података које је навео произвођач опреме, подаци из других извора и мерењем нивоа 
вибрација.

Коришћење података произвођача опреме
Према директиви 98/37/ЕC [9,10], на основу здравствених и безбедносних захтева, дефинисане 

су карактеристике машине и уређаја укључујћи и оне које се односе на вибрације. Један од захтева је 
да су произвођачи машина и опреме у обавези да на производу наведу податке о емисији вибрација 
које се преносе на шаке. Наведени подаци се дају на основу стандардизованих (EN ISO 20643:2005) 
метода мерења. Наведени подаци о емисији вибрација указују у којој мери ће се они пренети на шаку 
радника који са њим рукује и тако омогућавају да се утврди нив дневне изложености. 

И поред стандардизованог начина мерења, Европски одбор за стандардизацију (CEN/ТR 
15350) препоручује корекцију на наведену вредности и то:

• за алате које покрећу мотори са унутрашњим сагоревањем   x1
• пнеуматске алате       x1.5 до x2
• електричне алате       x1.5 до x2.

Изузетак су уређаји код којих је исказана вредност вибрација мања од 2.5 m/s2. У том случају 
се процена ризика врши на вредност 2.5 m/s2 увећану са одговарајућим фактором [8, 9].

Коришћење података из других извора
Под другим изворима података подразумевају се вредности вибрација поједи¬них машина 

и алата која се употребљавају код струковних удружења, на саветовањима из специјализованих 
области, али и техничке и научне публика¬ције на интернету.

Мерење нивоа вибрације
Прецизна упутства о методама и начину мерења вибрација дата су у Европској норми EN 

ISO 5349/1:2001 и EN ISO 5349/2:2001 [7,8]. Како је мерењем потребно добити просечну вредност 
нивоа вибрација веома је важно одабрати временске услове и време трајања мерења тако да се добије 
објективна вредност.

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ДНЕВНЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ВИБРАЦИЈАМА
Израчунавање дневне изложености А(8) - се може извршити на два начина:

• коришћењем података о времену изложености и нивоу вибрација и
• израчунавање коришћењем система експозиције бодова [8,9].

Уколико се израчунавање дневне изложености вршити коришћењем података о времену 
изложености и нивоу вибрација треба разликовати два случаја: када радник користи један вибрирајући 
алат и када радник користи више вибрирајућих алата.

Рад са једним вибрирајућим алатом
Израчунавање дневне изложености А(8), уколико радник током радног времена користи 

само један вибрирајући алат, врши се помоћу једначине:

         1
     где је:   - ниво вибрација у m/s2,- време дневне изложености вибрацијама нивоа и  - референтно 

време од осам часова.
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Пример: шумски радник користи тример   током радног дана а измерен ниво вибрација на 
тримеру износи 4 m/s2. Тада је, употребом једначине 1, вредност дневне изложености:

        2

Ова вредност дневне изложености је према Правилнику о превентивним мерама за безбедан 
и здрав рад при излагању вибрацијам, изнад упозоравајуће вредности, али испод граничне вредности 
изложености.

Рад са више вибрирајућих алата током радног времена 
Уколико радник током рада користи више вибрирајућих алата тада се израчуна¬вање дневне 

изложености А(8) врши помоћу парцијалних изложености а на основу података о времену и нивоу 
вибрација за сваки алат.

      3
где су:  ,    ,... парцијалне изложености.
Пример: радник током радног дана користи три врсте вибрирајућег алата: угаону брусилицу 

(Т1=  h, а1=4 m/s2), угаони резач (Т2=1 h, а2=3 m/s2) и клесарски чекић (Т3=15 min, а3=20 m/s2). 
У том случају се прво израчунају парцијалне дневне изложености користећи једначину 1:

 4

Употребом једначина 3 и 4 дневна изложеност се израчунава као:

      5
И у овом примеру је, према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

при излагању вибрацијам, дневна изложеност изнад упозоравајуће али испод граничне вредности 
изложености.

Израчунавање дневне изложености употребом система експозиције бодова
Израчунавање дневне изложености употребом система експозиције бодова је практичан и 

једноставан метод, а заснован је по принципу бодовања у којем је упозоравајућа вредност изнад 100 
бодова, а гранична вредност изнад 400 бодова.

За сваки вибрирајући алат вредност експозиције бодова се израчунава из података о нивоу 
вибрација и времена изложености као:

        6Док се дневна изложеност добија или као збир експозиционих бодова или се израчуна 
применом једначине:

         7

Осим поемнутих начина израчунавања дневна изложеност, за систем акспозиције бодова 
направљена је и табела у којој су наведени бодови за поједине вредности нивоа убрзања и времена 
изложености (табела 1).

Пример: Размотриће се вредности одређивања дневне изложености на примеру датом под 4.2 
(радник користи три врсте вибрирајућег алата: угаону брусилицу, угаони резач и клесарски чекић). 

Вредности експозицијских бодова за сваки од вибрирајућих алата су одређени из табеле 1 и 
износе:

•  угаона брусилица (Т1=  h, а1=4 m/s2) – 96 бодова
•  угаони резач (Т2=1 h, а2=3 m/s2)   – 18 бодова
•  клесарски чекић (Т3=15 min, а3=20 m/s2)  – 200 бодова.

Време изложености се налази између времена наведених у табели 1 па се за време узима 
прва већа вредност – у примеру то је 3h. Укупан број експозицијских бодова износи: 96+18+200=314 
бодова. Како је укупан број експозицијских бодова већи од 100, а мањи од 400, закључује се да је 
дневна изложеност већа од упозоравајуће али мања од граничне вредности. Односно, закључак је 
идентичан са закључком који је добијен употребом меоде описане у поглављу 4.2.
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Табела 1. Вредности експозиције бодова за процену изложености вибрацијама
В

ре
дн

ос
ти

 у
бр

за
њ

а 
(m

/s
2 )

20 67 200 400 800 1600 2100 3200 4000 4800 6400 8000
19.5 63 190 380 760 1500 2300 3050 3800 4550 6100 7600
19 60 180 360 720 1450 2150 2900 3600 4350 5800 7200

18.5 57 170 340 685 1350 2050 2750 3400 4100 5500 6850
18 54 160 325 650 1300 1950 2600 3250 3900 5200 6500

17.5 51 155 305 615 1250 1850 2450 3050 3700 4900 6150
17 48 145 290 580 1150 1750 2300 2900 3450 4600 5800

16.5 45 135 270 545 1100 1650 2200 2700 3250 4350 5450
16 43 130 255 510 1000 1550 2050 2550 3050 4100 5100

15.5 40 120 240 480 960 1450 1900 2400 2900 3850 4800
15 38 115 225 450 900 1350 1800 2250 2700 3600 4500

14.5 35 105 210 420 840 1250 1700 2100 2500 3350 4200
14 33 98 195 390 785 1200 1550 1950 2350 3150 3900

13.5 30 91 180 365 730 1100 1450 1800 2200 2900 3650
13 28 85 170 340 675 1000 1350 1700 2050 2700 3400

12.5 26 78 155 315 625 940 1250 1550 1900 2500 3150
12 24 72 145 290 575 865 1150 1450 1750 2300 2900

11.5 22 66 130 265 530 795 1050 1300 1600 2100 2650
11 20 61 120 240 485 725 970 1200 1450 1950 2400

10.5 18 55 110 220 440 660 880 1100 1300 1750 2200
10 17 50 100 200 400 600 800 1000 1200 1600 2000
9.5 15 45 90 180 360 540 720 905 1100 1450 1800
9 14 41 81 160 325 485 650 810 970 1300 1600

8.5 12 36 72 145 290 435 50 725 865 1150 1450
8 11 32 64 130 255 385 510 640 770 1000 1300

7.5 9 28 56 115 225 340 450 565 675 900 1150
7 8 25 49 98 195 295 390 490 590 785 980

6.5 7 21 42 85 170 255 340 425 505 675 845
6 6 18 36 72 145 215 290 360 430 575 720

5.5 5 15 30 61 120 180 240 305 365 485 605
5 4 13 25 50 100 150 200 250 300 400 500

4.5 3 10 20 41 81 120 160 205 245 325 405
4 3 8 16 32 64 96 130 160 190 255 320

3.5 2 6 12 25 49 74 98 125 145 195 245
3 2 5 9 18 36 54 72 90 110 145 180

2.5 1 3 6 13 25 38 50 63 75 100 125
0.083 0.25 0.5 1 2 3 4 5 6 8 10

Време изложености  (h)
Систем „семафора“
Неки послодавци су у сарадњи са произвођачима вибрационе опреме су развили систем 

„семафора“. Овај систем је заснован на примени три боје: црвене, жуте и зелене које су назначене 
на вибрирајућем алату. При томе је неопходно да се спроведе обука и информисање радника о томе 
шта свака боја представља и правилној употреби алата (табела 2).

Табела 2. Ознаке боја у систему „семафор“

Боја
Време потребно да се 
достигне упозоравајућа 
вредност - 2.5 m/s2

Време потребно да 
се достигне гранична 
вредност - 5 m/s2

ЦРВЕНА мање од 30 min. мање од 2 h
ЖУТА од 30 min. до 2 h од 2 h. до 8 h
ЗЕЛЕНА више од 2 h више од 8 h

Процена дневне изложености графичком методом
Процена дневне изложености графичком методом (слика 3) представља алтерна¬тивни 

метод којим се на основу графичке зависности вредности убрзања и времен изложености (а=f(t)) 
процењује дневна и парцијална изложеност. 
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На графику се пронађу одговарајуће вредности времена изложености и нивоа вибрација. На 
графику се пронађе линија А(8) која пролази или се налази у непосредној близини пресечне тачке 
добијене састављањем одговарајућих вредности времена изложенаости и нивоа вибрација. 

Пример: шумски радник користи тример   током радног дана, а измерен ниво вибрација на 
тримеру износи 4 m/s2. 

За наведени пример одговарајућа линија А(8) = 3 m/s2.
Исти резултат дневног нивоа изложености од 3 m/s2 добијен је за исти пример другом 

методом - методом описаном у поглављу 4.1.

Слика 3. Графчка зависност за одређивање дневне и парцијалне изложености радника

Процена дневне изложености методом номограма
Процена дневне изложености методом номограма (слика 4) представља још једну 

алтернативну методу за процену дневне и парцијалне изложеноси.
Према овој методи за сваки вибрирајући алат или радни процес процена изложености иде на 

следећи начин:
1. Повуче се линија од вредности нивоа убрзања (лева страна номограма) до вредности времена 

изложености (десна страна номограма)
2. Место где та линија сече средишњу скалу је ниво парцијалне или дневне изложености
3. Свака парцијална изложеност се квадрира
4. Саберу се сви квадрати парцијалне изложености
5.  Квадратни корен из збира квадрата парцијалне изложености (једначина 3) даје дневну 

изложеност вибрацијама -А(8).
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Слика 4. Номограм за одређивање дневне и парцијалне изложености радника

СМАЊЕЊЕ ИЛИ ОТКЛАЊАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ВИБРАЦИЈАМА
На радним местима на којима технолошки процес производње захтева употребу вибрационих 

мшина и алата, веома је важно размотрити све могућности за смањење или отклањање изложености 
штетном дејству вибрација. Ово је могуће урадити на више начина:

Замена метода рада – је веома ефикасан начин смањења или отклањања изложености 
вибрацијама уколико постоји могућност механизације или аутоматизације радног задатка.

Избор опреме – у неким случајевима може утицати на ниво изложености. Ту се првенствено 
мисли на потрошне делове алата и опреме (абразиви за брусилице, оштице тестере,...) који имају 
утицаја на вредност вибрација. Због тога неки произвођачи опреме испоручују уз алат и опрему која 
је тако осмишљена да смањује изложеност вибрацијама.

Критеријуми при набавци опреме – Овај критеријум треба првенствено узети у обзир при 
набавци опреме и алата. Наиме, сви произвођачи опреме и алата који своје производе испоручују 
на територији Европе морају да се придржавају Директиве о мешинама (Директива 98/37/EC) која 
захтева да вредност вибрација буде наведена на опреми.

Поред наведених мера на ниво изложености се може утицати обуком и информисаношћу 
радника који рукују са вибрационим алатима, како би се апеловало на њих о правилној употреби 
алата и придржавању времена изложености. 

Употреба личних заштитиних средстава (анти-вибрационе рукавице) представља последњу 
меру. Меру која се употребљава када спровођење свих претходно наведених мера не даје довољно 
смањења изложености вибрацијама. 

Анти-вибрационе рукавице морају задовољавати критеријум EN ISO 10819:1997. Употреба 
ових рукавица, међутим, утиче на смањење само вибрација које се јављају код алата који ротирају 
веома великом брзином, док је код алата код којих је број ротација мањи од 9000 у минути смањење 
вибрација скоро занемарљиво.
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ABSTRACT
Natural gas fuel is economically viable and environmentally relatively harmless, and therefore is the most 

widely used of all fossil fuels.
Use of natural gas is associated with a number of hazards and risks in the first place of fire and explosion.
This work systematized measures to protect against fire and explosion, the gas system, which are applied: 

in the design phase, the regular work primarily uncontrolled gas leakage detection, during the construction works, 
reconstruction, repair of damage and the like.

MEASURES OF PROTECTION AGAINST FIRE AND EXPLOSION 
ON THE PIPELINE SYSTEM OF JP „SRBIJAGAS“

Kључне речи: мере заштите од пожара и експлозије, природни гас, гасоводи, неконтролисано
           истицање гаса

РЕЗИМЕ
Природни гас је енергент економски одржив и еколошки релативно нешкодљив и због тога је 

најприхватљиви за широку употребу од свих фосилних горива.
Коришћење природног гаса повезано је са већим бројем штетности и опасности у првом реду од 

пожара и експлозије.
У раду су систематизоване мере заштите од пожара и експлозије, на гасном систему, које се примењују: 

у фази пројектовања; у редовном раду у првом реду откривање неконтролисаног истицања гаса;  у току 
извођења радова, реконструкције, санација места оштећења и сл. 

* Контакт електронска адреса: radan.popovic@srbijagas.com              

1ЈП „Србијагас“

Поповић Радан1 *

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
 НА ГАСНОНОМ СИСТЕМУ ЈП „СРБИЈАГАС“

УВОД
Природни (земни) гас је најважније гасовито гориво. Добија се из чисто гасних и гасно-

кондезатних лежишта. Коришћење природног гаса омогућава решавање низа техничких и еколошких 
проблема из повишење ефективности у односу на остала горива.

Дуго времена су људи за гориво користили дрва, а затим угаљ па нафту а у последње време и 
природни гас. Потрошња природног гаса стално расте како у свету токо и у нашој земљи.

Ако је 19. век био обележен масовном применом угља, а 20. век применом нафте, сматра се 
да ће 21. век бити век природног гаса.

Усклађени развој три „Е“ (енергија, економија, екологија) природном гасу дају предност у 
односу на друга конвеционална горива.

ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКЕ ОСОБИНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА
Природни гас представља смешу горивих и негоривих гасова. 
Основни састојак природног гаса је метан (CH4) чији запремиски удео може да се креће и до 

98%. Остали гориви гасови који са метаном сачињавају природни гас су виши угљоводоници: етан 
(C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), пентан (C5H12). 

Негориви гасови су азот (N2) и угљен диоксид (CO2) који представљају баласт природног 
гаса.

За особине природног гаса узимају се особине Метана (CH4) који чини најмање 85% 
природног гаса.

Поред великог броја предности у односу на друга горива, природни гас има и недостатака, 
од којих је најважнија опасност од експлозије.

Природни гас је гас без боје мириса и укуса и лакши је од ваздуха. Из безбедносних разлога, 
у дистрибутивним гасним мрежама природном гасу се додаје средство за одоризацију (хемијске 
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материје које гасу дају специфичан мирис), како би се лакше осетило његово присуство у атмосвери 
услед неконтролисаног истицања. Концетрација средстава за одоризацију (меркаптана) у природном 
гасу је мала и треба је сматрати безопасном.

Табела 1. Физичке и хемијске особине природног гаса
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по:

доња горња здравље запаљивост реактивност
540 5 15 0,68 -161 слаба неутралан 1 4 0

Природни гас, при добро подешеним уређајима, сагорева јасним и прозрачним плавичастим 
пламеном, због чега се често назива „плавим“ горивом.

ГРАНИЦЕ ЗАПАЉИВОСТИ И ЕКСПЛОЗИВНОСТИ
Природни гас помешан са ваздухом у одређеном односу може да се упали односно експлодира.
Доња односно горња граница запаљивости показује у којем је односу мешања гаса и ваздуха 

могуће паљење, односно сагоревање. Границе експлозивности једнаке су границама запаљивости.

Слика 1. Експлозивност и загушљивости смеше природног гаса и ваздуха

То значи да је свака смеша природног гаса и ваздуха која садржи од 5 – 15% природног гаса 
опасна и може експлодирати при уношењу пламена, варнице итд.

Експлозија је брзо, неконтролисано изгарање експлозивне смеше уз ослобађање топлоте, 
те појаву светлости и звука. Висока температура и притисак условљавају разарајуће ефекте при 
експлозији већих количина смеше гаса и ваздуха који су праћени великим материјалним штетама, а 
често и људским жртвама. Сматра се да је експлозивна смеша гаса и ваздуха укупне запремине 10 
литара и већа потенцијално опасна и може да изазове незгоду.

Главне мере заштите од експлозије су спречавање образовања експлозивне смеше (што се 
постиже углавном вентилацијом итд.) и спречавање активирања извора паљења.

ДЕЛОВАЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА НА ЉУДСКИ ОРГАНИЗАМ
На људском организму природни гас може изазвати следеће последице:

• гушење због недостатка кисеоника у ваздуху (у затвореном простору услед неконтролисаног 
истицања гаса, радним јамама и сл);

• тровање услед непотпуног сагоревања и стварања угљен моноксида (CO);
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• опекотине изазване изненадним паљењем или сагоревањем неочекивано јаким пламеном;
• механичке повреде због неопрезног рада са уређајима и инсталацијама под притиском;

Осим директног штетног деловања на човека природни гас још може деловати:
• експлозијом кад се запали смеша гаса и ваздуха;
• пожаром због недозвољеног тржења пропусних места отвореним пламеном или других 

узрока;
• примеса које се могу појавити изнад дозвољених граница.

НАЧИН УПОТРЕБЕ ПРИРОДНОГ ГАСА
Природни гас се из налазишта скупља у сабирне гасне станице (постројења за прераду гаса), 

где се врши одвајање пратећих компоненти и тај део представља производњу природног гаса.
Тако припремљен природни гас се утискује у цевоводе (гасоводе) и транспортује до 

потрошача.
Постоје четири врсте гасовода (условна подела) за транспорт и дистрибуцију природног гаса: 

магистрални (високи притисак преко 16 бара), разводни (средњи притисак до 16 бара) дистрибутивни 
(ниски притисак до 4 бара) и унутрашње гасне инсталације код потрошача.

На магистралне гасоводе су прикључене главне мерно регулационе станице (ГМРС) које 
високи притисак (16-50 бара) гаса, снижавају на средњи притисак (4-16 бара). 

На разводне гасоводе прикључене су мерно регулационе станице (МРС) које средњи притисак 
гаса снижавају на ниски притисак (испод 4 бара) дистрибутивних гасних мрежа у насељеним 
местима.

На дистрибутивне гасне мреже прикључен је кућни гасни прикључак, односно кућне мерно 
регулационе станице (КМРС), које притисак гаса снижавају (испод 1 бара) на притисак унутрашњих 
гасних инсталација код потрошача односно трошила природног гаса.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
Мере заштите од пожара и експлозије можемо груписати као
превентивне и санацине. 
Прентивне мере заштитеод пожара и експлозије обухватају мере које се предвиђене при 

пројектовању и изградњи објеката и постројења и мере које се остврају током експлоатације односно 
одржавања.

Санационе мере обухватају радње и поступке за отклаљање последица од пожара и 
ексоплозије, експертиза, ревитализација, надокнада штете и сл.) 

Превентивне мере заштите од пожара при пројектовању
Мере заштите од пожара и експлозије које се предвиђају још у фази пројектовања прописане 

су законима, правилницима, стандардима и на њих сагласност даје надлежни државни орган. Неке 
од њих наведене су у овом раду.

Магистрални гасоводи се израђују по правилу изван насељених места железничких станица, 
морских и речних пристаништа, заштитних подручја и сл.

Са аспекта изградње гасовода дефинисане су три заштитне зоне:
• У појасу шерине 5 метара (зона непосредне заштите) на једну и другу страну, од осе гасовода, 

забрањено је садити биље чији корени досежу дубину већу од 1 метар, односно за које је 
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 метара;

• У појасу ширене 30 метара (зона уже заштите) на једну и другу страну, од осе гасовода 
након изградње, забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи без 
обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који разред 
појас цевовода сврстан;

• Заштитни појас гасовода (шира зона заштите) је простор ширине од по 200 метара са сваке 
стране цевовода, рачунајући од осе цевовода, на коме други објекти утичу на сигурност 
гасовода.
При пројектовању гасовода мора се узети у обзир густина насељености подручја на коме ће 

гасоводи бити изграђени. 
Густина насељености одређује се у заштитном појасу цевовода ширине од по 200 метара са 

сваке стране, рачунајући од осе цевовда и у дужину ( 1 километар) јединице појаса цевовода. 
Према густини насељености појасеви цевовода сврставју се у четири разреда и то: I, II, III и 

IV разред.
Зоне опасности за постројења и уређаје који су саставни делови гасовода су делови простора 

у којима се обавља транспорт и складиштење запаљивих гасова. Зависно од степена опасности 
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избијања и ширења пожара и експлозије, зоне опасности се деле на:
a) Зону опасности 0;
b) Зону оапсности 1;
c) Зону опасности 2.

Зона опасности 0 је простор у коме је трајно присутна експлозивна смеша запаљивог гаса и 
ваздуха.

Зона опасности 1 је простор у коме се могу при нормалном раду појавити, запаљиве или 
експлозивне смеше ваздуха и гаса.

Зона опасности 2 је простор у ком се могу појавити запаљиве или експлозивне смеше ваздуха 
и гаса али само у ненормалним условима рада.

Под ненормалним условима рада подразумевају се: пропуштање на заптивачу цевовода, 
прскање цеви или посуда, лом електромотора и пумпи, пожар који може угрозити постројења и 
уређаје на гасоводу итд.

У зонама опасности забрањено је: радити са отвореним пламеном; уносити прибор 
за пушење; радити са алатом и уређајима који могу, при употреби, изазвати варницу, ако је у 
простору зоне опасности утврђено присуство експлозивних смеша; присуство возила која, при 
раду погонског уређаја, могу изазвати варницу; коршћење електричних уређаја који нису изрђени у 
противексплозивној заштити; одлагање запаљивих материјала; држање материја који су подложни 
самопаљењу.

Мере заштите од пожара о току експлоатације
Врсте опасности – подела с обзиром на начин настанка
С обзиром на место и начин настанка, опасности можемо поделити на:

• неконтролисано истицање гаса;
• контролисано истицање гаса;
• опасност од уласка ваздуха у гасне инсталације;
• опасност од заосталог гаса у искљученим или напуштеним исталацијама;
• опасност од високог притиска и његовог уласка у инсталације ниског притиска;
• опасност од самозапаљења смеше наталожене прашине и ваздуха;
• опасност од загревања гасовода и делова инсталација;
• опасност од удисања продуката сагоревања.

Свака од ових опасности може проузроковати незгоду, а поједине за последицу могу имати 
неконтролисано истицање гаса које представља практично највећу опасност у гасној теници.

Неконтролисано истицање гаса
Свако ненамерно истицање природног гаса из гасног система назива се неконтролисано 

истицање.
Узроци неконтролисаног истицања природног гаса могу бити различити:

• нестручан рад на монтажи, постављању и одржавању гасовода и гасних инсталација;
• кварови на сигурносним деловима постројења и уређаја;
• корозија;
• механичка оштећења (најчешће приликом извођења радова копања за постављање других 

инсталација);
• недопуштено загревање цевовода и појединих делова постројења;
• изостанак одржавања и замене дотрајалих делова.

Потребно је разликовати неконтролисано истицање гаса у затворени простор (згради) и 
истицање гаса на отвореном.

У случају неконтролисаног истицања гаса у згради, треба затворити улазну противпожарну 
славину, прозрачити просторије (отворити прозоре, врата), уклонити изворе паљења или спречити 
њихово активирање. 

У случају кад се не може лако и брзо пронаћи место неконтролисаног истицања гаса, а 
концетрација гаса у згради расте, треба евакуисати зграду а снадбевања електричном енергијом 
прекунути изван угроженог простора.

У случају истицања гаса на отвореном, затворити славину којом се спречава доток гаса 
на место истицања и славину којом се спречава враћање гаса на место истицања из гасне мреже 
односносно гасних инсталција. Затим детекторима за гас, одредити границе угроженог подручја и 
проценити који су суседни објекти угржени и извршинити њихову контролу.
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Детекција гаса
Постоје стабилни системе за детекцију гаса и мобилна детекција гаса која се обавља 

преносним и ручним детекторима за гас.
Преносни детекторима гаса обавља се контрола гасних дидтрибутивних мрежа (једном 

годишње) у насељеним местима.
Ручним детекторима гаса обавља се преглед унутрушњих гасних инсталација код потрошача 

(једном годишње). Треба напоменути да ручни детектори за гас морају бити у Ех – извдби због тога 
што се користе у затвореном простору.

Детектори гаса мере врло мале концентрације гаса (испод 1%) у ппм које нису опасне са 
становишта пожара и експлозије и на тај начин се откривају места оштећења на гасним мрежама 
односно гасним инсталацијама на самом зачетку оштећења.

Услови рада на одржавању, ремонту и реконструкцији гасног система
Нередовно, неквалитетно и неблаговремено одржавање и отклањање уочених недостатака 

на гасном систему може довести до пожара и експлозије те је неопходно спроводити слесдеће мере:
• испитивања, прегледи и одржавање мора се вршити у складу са важећим прописима;
• реконструкција, доградња и сл. неможе се вршити без одговарајуће теничке документације 

на коју су предходно добијене одговарајуће сагласности;
• при извођењу одређених радова од стране друге организације, „уговором“ обавезно 

предвидети одредбе за стриктно поштовање мера заштите од пожара и експлозије;
• ниједан налог за извођење радова у зонама опасности неможе се реализовати без прописаног 

одобрења (дозволе за рад);
• заваривање на гасном систему и на привременим местима за заваривање не могу се обављати 

без предходно добијене дозволе за рад коју издаје овлашћени радник на основу писменог 
захтева извођача радова заваривања;

• овлашћени радник који издаје одобрење за заваривање, издаће одобрење тек кад утврди да 
су предвиђене и предузете одговарајуће мере за заштиту од пожара и експлозије;

• одобрење за извођење радова заваривања, резања, лемљења и сличних радова у зонама 
оасности од пожара и експлозије израђује стручни радник на пословима заштите од пожара;

• заваривања могу обављати радници који су стручно оспособљени за заваривање и упознати 
са прописаним мерама за заштиту од пожара и експлозије које треба предузети приликом 
извођења наведених радова;

• по завршетку радова заваривања руководилац радова и одговорни радник за заштиту од 
пожара утврђују да ли је потребно одретити ватрогасну стражу након завршених радова;

• на местима извођења радов заваривања предвиђена ватрогасна средства и опрема морају се 
држати у приправности за брзу и ефикану употребу;
Дистрибутивне гасне мреже израђене од полиетиленских цеви спајају се растављеним 

(прирубнице) и нерастављеним спојевима.
Нерастављени спојеви су изведени заваривањем и то као спојеви са: чеоним варом и спојеви 

заварени електро наглавком.
При извођењу радова заваривања нема појаве варница и отвореног пламена а температура 

заваривања се креће од 180 – 250 0C.
Приликом заваривања полиетиленских цеви потребно је предузети следеће мере:

• заваривање се мора одвијати на температури +3 и спод 30 0C;
• код заваривања један крај цеви мора бити затворен због спречавања промаје коју изазива 

дуже грејање цеви;
• цеви и туљци морају бити од истог типа материјала;
• цеви морају бити у равни, а оба краја цеви треба да имају исту температуру;
• дебљина зида цеви треба да је минимум 2 милиметра;
• заваривачи морају бити обучени за поступак заваривања и морају имати одговарајући атест;
• грејне плоче и прстен, као и електрични уређај за постизање радне температуре, морају се 

држати у исправном стању према упуству произвођача;
• након завршетка заваривања, визуелно, а по потреби механички или радиографски испитати 

квалитет завара;
• у случају појаве ледених чепова тј. замрзавања кондезата (евентуалне појаве течне фазе), 

најстроже је забрањено одмрзавање истог грејањем отвореним пламеном (бренером помућу 
пропан-бутана, лимарском лампом и сл.)
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ЗАКЉУЧАК
Готово ни у једној грани делатности није тако јасно изражена чињеница да су мере заштите 

од пожара и експлозије и безбедност на раду састанвни дио тенолошког процеаса, као што је у гасној 
техници. Стога је неопходно да сви запослени добро познају све изворе опасности и одговарајуће 
мере заштите од пожара и експлозије и безбедности и здравља на раду.
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ABSTRACT
The air is not a suitable environment for growth and reproduction of microorganisms, however, air pollution 

of working environment by microorganisms is very common.
Usually there are a non-pathogenic microorganisms that normally do not cause human diseases, but we can 

not neglect the presence of pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms, which often occur, especially in 
hospitals and other health care facilities, processing plants, waste recycling plants, waste water treatment plants etc.

Curent “Act on procedure of inspection and examination of work equipment and testing the working environ-
ment conditions”, article 15, provides that the examination of biological hazards (viruses, bacteria, parasites, fungi, 
molds, etc..) must be conducted in working areas and at all workplaces, where they can be reasonably expected in the 
work process.

Testing of biological hazards must be conducted in accordance with accepted methodology wich tests the 
presence of biological hazards by quantitative and qualitative analysis.

“Act on preventive measures for safe and healthy work when exposed to biological harmfulness”, which 
has bin already entered into force and is going to be applied from 01.01.2014, prescribes the minimum requirements 
that an employer is obliged to fulfill in ensuring the application of preventive measures to eliminate or reduce risks 
of injuries or health damage of employees, arising from, or may occur, when exposed to harmful  biological effects 
in the workplace.

Kључне речи: Биолошке штетности, амбијентални мониторинг, ризик радног места

BIOLOGICAL HAZARDS - NEGLECTED WORK PLACE RISK

РЕЗИМЕ
Ваздух  није погодна средина за раст и размножавање микроорганизама, међутим загађеност ваздуха 

радног амбијента микроорганизмима је веома честа појава. 
Најчешће се ради о непатогеним микроорганизмима који у нормалним условима не доводе до 

обољења организма, али није занемарљива ни присутност патогених и условно патогених микроорганизама, 
који се нарочито често јављају у болничким и другим здравственим установама, кафилеријама, погонима за 
рециклажу отпада, погонима за пречишћавање отпадних вода и сл. 

Важећи Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 
околине, члан 15, прописује да се испитивање биолошких штетности (вируса, бактерија, паразита, гљивица, 
плесни и др.) обавља у радним просторијама и на свим радним местима где могу да се оправдано очекују у 
процесу рада.

Испитивање биолошких штетности се врши у складу са прихваћеном методологијом испитивања 
присутности биолошких штетности, квантитативном и квалитативном анализом.

Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима, 
који је већ ступио на снагу, а примењиваће се од 01.01.2014 године, прописују се минимални захтеви које 
је послодавац дужан да испуни у обезбедивању примене превентивних мера ради отклањања или смањења 
ризика од настанка повреда или оштецења здравља запослених који настају или могу да настану при излагању 
биолошким штетностима на радном месту.

1Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад

Прокеш Бела1 *, Мачванин Нада1

БИОЛОШКЕ ШТЕТНОСТИ – ЗАПОСТАВЉЕНИ РИЗИК РАДНОГ МЕСТА

УВОД
Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

околине, члан 15, [1] налаже привредним субјекатима да врше испитивање микробиолошке 
загађености ваздуха, и прописује да се испитивање биолошких штетности (вируса, бактерија, 
паразита, гљивица, плесни и др.) обавља у радним просторијама и на свим радним местима где могу 
да се оправдано очекују у процесу рада.

Ово је наметало, и намеће, обавезу послодавцима да испитају постојање и врсту биолошких 
штетности „у радним просторијама и на свим радним местима где могу да се оправдано очекују у 
процесу рада.“ 

Ни један докуменат, међутим, није изричито нагласио који су то радни простори и која су то 
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радна места на којима се „оправдано очекује“ појава биолошких штетности.
Не постоји, у Србији, ни важећи правилник о граничним вредностима присутног броја и 

врста микроорганизама у ваздуху појединих радилишта, што представља изузетан недостатак и 
препреку за квалитетно сагледавање и оцену стања микробиолошке загађености ваздуха радних 
просторија.

Тај недостатак се, делимично, надокнађује коришћењем страних норми, али то може бити 
извор нејасноћа и недоследности у процесу праћења и оцењивања нивоа ризика на радним местима 
на којима се оправдано може очекивати појава биолошких штетности.

У оваквом, благо речено нејасном, окружењу је, од када је Закон о безбедности и здрављу 
на раду [2] наложио оцењивање ризика „на свим радним местима у радној околини“, вршено 
оцењивање ризика„у радним просторијама и на свим радним местима где биолошке штетности могу 
да се оправдано очекују у процесу рада.“ 

Додатно ограничење за квалитетну оцену ризика od биолошких штетности, у протеклом 
периоду, претставља и чињеница да на територији Републике Србије постоје само два субјекта који 
располажу „Лиценцом за испитивање услова радне околине – биолошких штетности“. 

Један од њих је и Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, од којег је током 2011. 
године само 20 привредних субјеката затражило испитивање биолошких штетности у радној 
околини. 2010. године тај број је износио 16, a 2009. godine 14привредних субјеката.

Да је, између осталих праметра услова радне средине, итекако потребно испитивање и 
биолошких штетности, са оцењивањем нивоа ризика који произлази из нађеног стања, посредно, 
истиче и Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним 
местима са повећаним ризиком [3], који користе Службе медицине рада приликом одређивања обима 
претходних и периодичних прегледа радниказапослених на радним местима са повећаним ризиком.

У члану 2. он истиче да се претходни лекарски преглед врши ради утврђивања и оцењивања 
посебних здравствених услова, односно способности запосленог за рад на радном месту са повећаним 
ризиком или за употребу односно руковање одређеном опремом за рад - у односу на факторе ризика 
утврђене актом о процени ризика код послодавца. 

Члан 3. истог правилника наводи да се периодични лекарски преглед врши ради праћења и 
оцењивања здравственог стања, односно способности запосленог за обављање послова на радном 
месту са повећаним ризиком на коме запослени ради или за употребу односно руковање одређеном 
опремом за рад - у односу на факторе ризика тог радног места, а у роковима прописаним овим 
правилником.

Прилог II (Специфични део програма претходних и периодичних прегледа запослених на 
радним местима са повећаним ризиком) истог Правилника, у одељку 4.0, прецизно наводи обим 
претходних и периодичних прегледа (и рокове) запослених на радним местима са повећаним 
ризицима који су таквима проглашени због присуства биолошких штетности на њима.

Обзиром на претходне истакнуте чињенице, као и због, и даље недовољне или недовољно 
квалитетне, сарадње свих потребних стручњака у оквиру тимова за процену ризика, постоји 
оправдана бојазан да се биолошке штетности пореклом из радне средине у најмању руку занемарују 
током процеса процене ризика, приликом израде нових или ревизије већ постојећих Аката о процени 
ризика.

Овај рад је настао управо из разлога да се ти уочени недостаци из ове области смање на 
што је могуће мању меру, пружањем одређених информација о важности правилне оцене присуства 
биолошких штетности у радној околини свим стручњацима учесницима у процесу израде или 
ревизије Аката о процени ризика. 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
Професионалне инфекције су инфективна обољења, која се јављају у одређеним 

професионалним групама радника изложеним изворима инфекције у току рада. 
Професионалне инфекције могу настати под утицајем: бактерија, вируса, паразита, рикеција, 

протозоа, хламидија, хелимината и гљивица. Микробиолошка дијагностика, клиничка слика и 
лечење ових обољења су предмет других медицинских дисциплина, док је за процес оцене ризика 
од интереса професионална етиологија и мере превенције.

Постоји неколико основних начина настанка професионалних инфекција:
1. Контактом са болесним животињама, њиховим лешевима или инфицираним продуктима 

животињског или биљног порекла (кожа, длака, вуна, чекиња, месо, крзно, папци, млеко, 
жито, слама, сено, памук итд.).

2. Контакт са болесницима од инфективних болести или инфицираним материјалом може 
изазвати обољења код медицинских радника или других радника који лече и негују 
болеснике, обрађују материјал или раде на одржавању хигијене и другим пословима. На 
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овај начин могу настати пегави тифус, дифтерија, инфективна жутица, полиомиелитис, 
антракс, колера, туберкулоза плућа, шарлах, стрептококне инфекције гуше, коже итд.

3. Рад у условима који доводе до контакта са инфицираним земљиштем изазива обољења као 
сто су: лептоспироза (иктерохеморагична) (Weilova болест) у радника на канализационим 
мрежама, пиринчаним пољима, рудара, месара, трговаца рибом и др.; лептоспироза 
(грипотифоза) у пољопривредних радника у току косидбе и жетве; анкилостомиаза у рудара 
и радника у подземним тунелима и др.
Путеви ширења заразе преко загађених руку, коже, излучевина, предмета и површина у 

здравственим установама, прехрамбеној, фармацеутској, козметичкој и другим индустријама, као и у 
установама дечије и социјалне заштите контролисани су и санкционисани законским прописима који 
регулишу санитарно-здравствени надзор не само популације радника који раде у тим организацијама 
него и контролу других видова ширења заразе.

Главни извор микроорганизама у ваздуху су честице прашине, пореклом из радне околине, 
које преносе вегетативне ћелије и споре бактерија, гљивица, плесни, вируса и паразита [4 - 6].

Капљице које бивају избачене из уста приликом говора, кијања и кашља такође представљају 
извор микроорганизама у ваздуху радне околине. Оне могу бити различите величине. Честице 
величине до 5 микрометара, због своје мале специфичне масе, дуго лебде у ваздуху и ваздушном 
струјом бивају пренете на веће удаљености као на пример – бактерија изазивач туберкулозе. Честице 
величине 15-20 микрометара шире се на кратке удаљености, а честице изнад 100 микрометара брзо 
се седиментирају (за мање од 2 минута) и за то време уз подесно струјање ваздуха могу да продру на 
удаљеност до 3 метра. Ово се догађе код инфекција дисајних органа стрептококама, менингококама 
и хемофилним бактеријама. Аерогеним путем, преко клима уређаја, може да се шири и легионарска 
болест [7 - 10].

Загађеност ваздуха радног амбијента микроорганизмима, као и загађеност радних површина, 
апарата, уређаја и других предмета са којим радник долази у контакт, веома је честа појава у радној 
околини.

Ваздух, међутим, није погодна средина за раст и размножавање микроорганизама пошто не 
садржи довољну количину влаге и хранљивих материја у облику у коме могу да их користе бактерије 
и други микроорганизми.

У већини случајева ради се о непатогеним микроорганизмима који у нормалним условима не 
доводе до обољења организма, али није занемарљива ни присутност патогених и условно патогених 
микроорганизама, који се нарочито често јављају, како је већ речено, у болничким и другим 
здравственим установама, кафилеријама, погонима за рециклажу отпада, погонима за пречишћавање 
отпадних вода и сл. 

Најчешће у радном амбијенту јављају се микроорганизми који припадају физиолошкој 
микрофлори коже (бактерија из рода Staphylococcus - S. aureus, S. epidermidis, Bacillus spp., Pseudomonas 
spp. i Candida albicans). Но могу се јавити и други микроорганизми као што суAcinetobacter spp., 
Alcaligenes spp.који се могу наћи на влажним и масним деловима коже. На кожи су често присутни 
дифтероиди, Sarcina spp. i дерматофити из родоваTrichophyton , Epidermophyton i Microsporon. 

Болести изазване стафилококом могу настати њиховим продором у организам, затим као 
последица тровања отровима које оне производе, при чему бактерија не продире у организам, и могу 
бити комбинација ове две групе.

Staphylococcus aureus је патогена бактерија, која излучује разне отрове: алфа токсин, 
ентеротоксине, ексфолијатин, леукоцидин, токсин који изазива токсични шок синдром, али може и 
директним продором у организам да изазове разне инфекције. Ентеротоксини стафилокока су чест 
узрок интоксикација путем хране. Staphylococcus aureus често изазива запаљење лојних жлезда или 
групе лојних жлезда, упалу синуса, инфекције рана, запаљење средњег уха, запаљење коштане сржи 
и коштаних каналића итд. 

Из рода Bacillus, мада их има 34 врсте, само је Bacillus anthracis важан као могући изазивач 
професионалног обољења, при чему један облик тог обољења, плућни антракс, настаје удисањем 
производне прашине у којој се налазе споре или живе бактерије.

Из рода Pseudomonas најважнија је Pseudomonas aeruginosa, која је могући изазивач читавог 
низа упала (плућа, коже, ока, унутрашњег уха, рана или других оштећења коже итд), и која може 
изазвати чак и сепсу. 

Од гљивица најчешће се у ваздуху може наћи Candida albicans, која код људи, такође, 
може изазвати читав низ оштећења праћених веома различитим симптомима. До инфекције, тј. 
прекомерног размножавања и ширења гљивице долази када је из одређених разлога поремећена 
равнотежа између гљивице и бактеријске флоре која регулише њено размножавање. Тада долази 
до развоја инфекције, која може да захвати кожу, нокте, усну шупљину и полне органе. Ова болест 
погађа чак 75% жена, а у 10% случајева представља трајни проблем.
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Осим ових, најчешће присутних, и сразмерно неопасних микроорганизама, у ваздуху радног 
амбијента могу да се појаве и врло опасни сојеви микроорганизми, као на пример Escherichia coli, 
Streptococcus alpha haemoliticus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Klebsella oxytoca итд.

Док се број наведених микроорганизама креће у сразмерно малом броју неће бити појаве 
болести код радника који се налазе атмосфери загађеној наведеним сојевима бактерија. Међутим, 
када број поменутих микроорганизама досегне одговарајући број, када им изложени радници 
буду изложени довољно дуго или њима буду изложене особе смањене отпорности, могу изазвати 
одговарајућа оштећење здравља (заразне болести, кожне болести, очне болести, болести дисајних 
органа итд).

Из поменутих разлога праћење врсте и броја присутних микроорганизама, и правилно 
тумачење добијених резултата испитивања присуства микробиолошких штетности у радној околини, 
од велике је важности осим у здравственим установама и у прехрамбеној индустрији, посебно у 
кланицама и прерађивачкој индустрији, како из разлога заштите здравља радника тако и заштите 
производа од кварења. Слични су проблеми и у фармацеутској индустрији, козметичкој индустрији 
итд. 

Веома је важно разумети да се инфективно обољење може признати за професионално - 
само ако се докаже временска и просторна повезаност обољења са извором инфекције који се јавља 
у току вршења редовног занимања.

МЕТОДЕ УЗОРКОВАЊА БИОЛОШКИХ ШТЕТНОСТИ
Током времена развијене су бројне методе за одређивање микроорганизама у ваздуху 

радног амбијента. Као најприхватљивије показале су се методе које се заснивају на принципима: 
седиментације, филтрације и аспирације

Метод седиментације
Метода седиментације је најстарија позната метода коју је још 1881. године користио Robert 

Koch за сакупљање узорака mикроорганизаmа из ваздуха. Метода се заснива на седиментацијиаеросола 
из ваздуха на седиментацијске плочице - Петријеве посуде.

Најједноставнија процедура подразумева да се Петријеве посуде остављају одређено време 
(1-3 h.) у одређеном простору. Дужина излагања зависи од активности које се обављају у том простору. 
У једном простору обично је потребно је поставити више седиментацијских плоча да би се добила 
реална слика дистрибуције микроорганизама у том простору. Врста подлоге у Петријевој посуди 
зависи од тога да ли се жели доказати присуство бактерија (најчешће крвни агар) или гљивице и 
плесни ( нпр Сабуро агар). 

Метода седиметације је једноставана и свуда доступна. Нарочито је погодна за контролу 
операционих сала, соба за интензивну негу, перионица лабораторијског посуђа и сл. 

Израчунавање броја микрооргамизама врши се помоћу једначине: 
CFU/m3 = a • 1000/p • t• 0.2, pri čemu je a = број колонија на Петри шољи, p = површина Петри 

шиље и t = време излагања Петри шоље
Недостатак методе је што не обухвата ситне честице, које се споро таложе, посебно у 

условима повећаног кретања ваздуха.
Метод филтрације
За узорковање бактерија из ваздуха употребљавају се филтри типа полипорних и милипорних 

мембрана кроз које се помоћу одређене пумпе провлачи позната запремина ваздуха.Честице аеросола 
задржавају се на површини мембранеили неколико микрона испод површине филтра. Мембране се 
након узорковања у лабораторији испирају у стерилном физиолошком раствору да би се честице 
одвојиле од филтера и прешле у раствор. 

Други начин узорковања је нешто напреднији и огледа се у провлачењу познате количине 
ваздуха кроз течност у Impingerбоци која може бити дестилована вода или, што је боље, течна 
хранљива подлога – бујон. 

Ова метод омогућава одређивање концентрације присутних микроорганизама, али је присутан 
ограничавајући фактор течног медијума који није погодан за раст одређеног броја бактеријских 
врста који на тај начин остају неидентификовани. 

Метод аспирације
Аспирациона метода заснива се на аспирацији познате количине ваздуха у јединици времена 

преко храњиве подлоге. Најпознатијиуређаји за ову врсту испитивања јесу Casella split-sampler, 
Andersen-sampler, Biokolektor Jobert, SAS - инструмент и др.

SAS - инструмент (Surface Air System) је врло подесан за испитивање загађености радног 
амбијента јер аспирира репрезентативно велику количину ваздуха и омогућава засејавање, 
како селективних, тако и неселективних бактеријских подлога већ разливених у одговарајућим 
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Петријевим посудама, чиме се избегава свака непотребна манипулација са њима које би могле 
довести до грешака у очитавању резултата.

SAS апарат је апарат са тзв „једним спратом”, односно, узорак се истовремено узима само 
на једну Петријеву посуду. Апарати најновије генерације за аспирационо узорковање ваздуха 
радних просторија узорке узимају истовремено на више подлога, поређаних у виду „спратова” 
који симулирају „спратове” респираторних путева и на тај начин омогућавају увид до које дубине 
респираторних путева доспева одређени број и врста микроорганизама. 

За израчунавање резултата мерења користи се одговарајућа метода коју је дао произвођач 
уређаја за узорковање

Тумачење резултата мерења
Тумачење резултата микробиолошког загађења ваздуха добијених описаним методама 

представља одређени проблем. Разлог томе је што, како је веђ речено, у Србији не постоје важеће 
норме о дозвољеном броју и врстама микроорганизама у ваздуху појединих радилишта.

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, приликом тумачења резултата 
микробиолошких анализа у ваздуху радних просторија, користи стандард „INDOOR AIR QUALITY 
ASHRAE - 62 - 1989” који толерише појаву до 50 CFU у кубном метру ваздуха тзв „чистих 
просторија” и 500 CFU у кубном метру ваздуха тзв „осталих просторија”. Појава патогених врста 
микроорганизама није дозвољена нити у најмањем обиму.

ПРИМЕРИ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА БИОЛОШКИХ ШТЕТНОСТИ У РАДНОЈ 
ОКОЛИНИ
Очигледни примери да је потребно испитивање биолошких штетноси у радној околини, на 

одговарајућим радним местима у радној околини, су наведени примери. У тим просторијамамаксимално 
дозвољени број микроорганизама у m3 ваздуха износи 500. 

Из етичких, стручних и разлога пословне тајне, неће бити приказан ни један податак који 
може макар и ближе да укаже на субјекат у коме је извршено мерење концентрације биолошких 
штетности у ваздуху радне средине. 

Кланица перади – евисцерација: Највероватнији број микроорганизама у m3>1307; сојеви: 
Bacillus spp., Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli (фекални индикатор), 
Klebsiella pneumoniae (фекална) Плесни и кваснице

Кланица перади – пакерај: Највероватнији број микроорганизама у m3>1307 
сојеви:Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli (фекални индикатор), 
Плесни и кваснице

Кланица перади – паковање прерађевина: Највероватнији број микроорганизама у m3: 
>1307; сојеви:Bacillus spp., Micrococcus spp., Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae 
(фекална), Плесни и кваснице

Кланица перади – прерада – одељење пуњења: Највероватнији број микроорганизама у 
m3: >1307; сојеви:Bacillus spp., Staphylococcus epidermidis, Proteus mirabilis, Citrobacter spp., Плесни 
и кваснице

Кланица перади – кафилерија: Највероватнији број микроорганизама у m3: >1307; сојеви: 
Bacillus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli (fekalni indikator), 
Enterobacter spp, Proteus mirabilis, Плесни и кваснице

Фабрика чоколаде – линија xxxxx xxxxx: Највероватнији број микроорганизама у m3: 
>2614; сојеви: Enterobacter spp. (fekalna), Klebsiella pneumoniae (fekalna), Staphylococcus epidermidis, 
Bacillus spp. Плесни.

Школа – кухиња: Највероватнији број микроорганизама у m3: >2614; сојеви: Staphylococcus 
epidermidis, Bacillus spp. Плесни.

Дистрибутивни центри и продајни објекти једне велике компаније: територија Србије: 
прелази допуштене вредности у 4 дистрибутивна центра и 27 продајних објеката: далеко најчешће: 
Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp, Micrococcus spp али и Klebsella oxytoca (фекална).

Мали погон за прераду млека: Највероватнији број микроорганизама у m3:>2614; сојеви: 
Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., Квасци и плесни.

Станица за откуп млека: Највероватнији број микроорганизама у m3:>2614; сојеви: 
Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., Квасци и плесни.

Приватна болница – соба за интензивну терапију (једина испитана просторија): 
Највероватнији број микроорганизама у m3:>3111; сојеви: Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. 
Micrococcus spp., Плесни.

Државна болница – дијагностички кабинет: Највероватнији број микроорганизама у 
m3:>2722; сојеви: Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., Плесни.

Државна болница – соба за интензивну негу: Највероватнији број микроорганизама у 
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m3:2266; сојеви: Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., Плесни.
Дом здравља: из закључка Извештаја о испитивањима услова радне околине: „Измерен 

број микроорганизама у ваздуху прелази максимално дозвољене вредности на свим местима на 
којима су испитивање вршена и то: ДЗ xxxx: Гинеколошка ординација, Општа медицина-пријем и 
ЗС xxxxx: Интервенције“. 

Специјализована гинеколошка болница – ординација број 1 (једина испитана 
просторија): Највероватнији број микроорганизама у m3:>3112; сојеви: Staphylococcus epidermidis, 
Bacillus spp. Micrococcus spp., Плесни.

Приватна гинеколошка ординација – ординација број 1 (једина испитана просторија): 
Највероватнији број микроорганизама у m3:>3111; сојеви: Bacillus spp.,Плесни.

Државна болница – архива – канцеларија: Највероватнији број микроорганизама у 
m3:>1307; сојеви: Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., Плесни.

Државна болница – Завод за xxxxx xxxxx – одељенско превијалиште: Највероватнији 
број микроорганизама у m3:>1307; сојеви: Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., 
Плесни.

Државна болница – Завод за xxxxx xxxxx – xxxxx – амбуланта: Највероватнији број 
микроорганизама у m3:>1307; сојеви: Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., 
Плесни.

Државна болница – Клиника за xxxxx xxxxx – септична амбуланта: Највероватнији број 
микроорганизама у m3:>1307; сојеви: Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., 
Плесни.

Државна болница – Клиника за xxxxx xxxxx – одељење за интензивну негу: Највероватнији 
број микроорганизама у m3:>1307; сојеви: Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp. Micrococcus spp., 
Плесни.

Државна болница – операциони блок – xxxxx сала: Највероватнији број микроорганизама 
у m3:770; сојеви: Staphylococcus epidermidis. (НАПОМЕНА дозвољени број микроорганизама у m3 
ваздуха износи 50). 

НАРЕДНИ ПЕРИОД 
Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким 

штетностима [11], који је већ ступио на снагу, а примењиваће се од 01.01.2014 године, прописују се 
минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера 
ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштецења здравља запослених који 
настају или могу да настану при излагању биолошким штетностима на радном месту.

Одредбе овог Правилника (члан 4) примењују се на радним местима на којима се обављају 
послови при којима запослени јесу или могу бити изложени биолошким штетностима.

За разлику од претходног Правилника (који се још примењује), овим новим Правилником се 
наводе (додуше не баш прецизно) која су то радна места „на којима се обављају послови при којима 
запослени јесу или могу бити изложени биолошким штетностима”.

Тако прилог I Правилника наводи преглед послова при којима постоји могућност излагања 
биолошким штетностима:

1. Рад у постројењима за производњу хране.
2. Рад у пољопривреди.
3. Послови при којима долази до контакта са животињама и/или производима животињског 

порекла.
4. Рад у здравству, укљуцујуци и одељења за изолацију и мртвацнице.
5. Рад у клиничким, ветеринарским и дијагностичким лабораторијама, осим у дијагностичким 

микробиолошким лабораторијама.
6. Рад у постројењима за одлагање отпада.
7. Рад у погонима за пречишћавање отпадних вода.

Овим прегледом делимично је отклоњен један од великих недостатака Правилника који се 
још примењује, јер је сада (макар и непрецизно) јасно који су то послови на којима постоји могућност 
излагања биолошким штетностима, односно, која су то радна места на којима постоји могућност 
појаве ризика од биолошких штетности. 

Члан 4. новог Правилника, даље, каже: „Послодавац је дужан да за сва радна места у радној 
околини, на којима постоји могућност излагања запослених биолошким штетностима изврши 
процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља запослених са циљем одређивања природе, 
степена и трајања изложености запослених и начина и мера за отклањање или смањење тих ризика.
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Када приликом обављања послова долази до изложености запосленог дејству више група 
биолошких штетности, послодавац је дужан да процени ризик који представља присуство свих 
биолошких штетности.“

Процена ризика, према овоме, врши се на основу свих расположивих информација које 
обухватају:

1. класификацију биолошких штетности које јесу или могу бити опасне по здравље људи, у 
смислу члана 18. правилника;

2. препоруке надлежних органа у којима се наводи како биолошке штетности треба 
контролисати ради заштите здравља запослених у случајевима када запослени због свог 
рада јесу или могу бити изложени таквим биолошким штетностима;

3. информације о болестима које запослени могу добити због свог рада;
4. могуће алергијске или токсичне ефекте као резултат рада запослених;
5. упознавање запосленог о болести за коју се утврди да болује, а која је у директној вези са 

његовим радом.
Обзиром на овако написан текст новог Правилника јасно је да је оцену ризика на 

одговарајућим радним местима потребно извршити одређивањем врсте евентуално присутних 
биолошких штетности и природе изложености (могућих путева преношења на запослене), што 
може претстављати тешкоћу обзиром на класификацију биолошких штетности дату у Прилогу 3 
Правилника и одређивање степена експозиције.

Одређивање трајања изложености биолошким штетностима, не би требало да претствља 
тешкоћу,јер је проценитељима ризика на располагању читав низ „алата“ којима је то могуће 
проценити (разне евиденције, бодовање дужине експозиције које нуде разне методе процене ризика 
итд). 

Одређивање степена експозиције, међутим, претставља озбиљну тешкоћу, поготово ако се у 
обзир узме и природа излагања. Да ли је писац Правилника мислио да излагање (на било који начин) 
било каквој концентрацији (броју) биолошких штетности из Класификације (прилог 3) представља 
увећан ризик?. То се тада коси са учењем медицинске гране - микробиологије која истиче да је 
за „ефикасно“ заражавање особа изложених одређеним врстама биолошких штетности потребно 
познавање патогености, вируленције и броја патогених микроорганизама који су доспели до улазних 
врата погодног домаћина. Патогеност („урођена“ особина изазивања инфекције) и вируленција 
(агресивност) микроорганизма је (на одређени начин, мада, ни то није сасвим тачно) одређена 
њиховом врстом (сојем) и њиховом биолошким карактеристикама. Број патогених микроорганизама 
који су доспели до улазних врата погодног домаћина се стручно назива инокулум или инфективна доза. 
Посебно се истиче да величина инокулума има у разним условима различит значај, и додаје, да ако 
се патогени микроорганизми преносе са домаћина на домаћина исте врсте (нпр са болесне на здраву 
особу) онда величина инокулума нема битнијег значаја, а ако се патогени микроорганизми преносе 
са домаћина једне врсте на домаћина друге врсте (нпр са животиње на човека) или ако се преносе 
преко неживе средине (нпр преко земљишта, воде итд), онда величина инокулума има велики значај 
[12]. Ако је, пак, писац Правилника имао у виду ово учење микробиологије, поставља се питање 
зашто није предложио колика је та величина инокулума (гранична вредност концентрације у неком 
медијуму) потребна да би се уопште могао разматрати ниво ризика од биолошких штетности,па све 
то у односу на природу излагања. Другим речима, зашто, уз Правилник, није предложен и Стандард 
за оцену квалитета радне средине?, а таквих стандарда, у светским оквирима, има много [13]. 

Само примера ради, у Републици Хрватској, која такође има свој „Правилник о заштити 
радника од ризика због изложености биолошким агенсима при раду“ [14] не постоји домаћи 
(хрватски) стандард за оцену квалитета радне атмосфере, већ се користе „Polish standard“ и „European 
Communitu Directive“, који предлажу конкретне концентрације микроорганизама у ваздуху као 
„допуштени број колонија бактерија“ [15].

Додатну сложеност одређивању нивоа ризика код запослених изложених биолошким 
штетностима на радном месту даје констатација у прилогу 3 правилника: „Списак класификованих 
штетности заснован је на утицају тих штетности на здраве запослене. Нису посебно узети у обзир 
посебни утицаји на оне чија осетљивост може бити повећана из одређеног разлога, као на пример 
због постојеће болести, узимања лекова, смањеног имунитета, трудноће или дојења. Додатни ризик 
код таквих запослених треба размотрити у спроводењу поступка процене ризика у смислу 
цлана 4. овог правилника“.

Очигледно је да нови Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 
излагању биолошким штетностима има одређених нејасноћа, можда и недостатака, које је у будућем 
периоду, до датума почетка примене, потребно, одговарајућим тумачењима, прецизно разјаснити и 
допунити.
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ЗАКЉУЧАК
Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

околине, у претходном периоду, наметнуо је обавезу послодавцима да испитају постојање и врсту 
биолошких штетности „у радним просторијама и на свим радним местима где могу да се оправдано 
очекују у процесу рада.“ 

У том Правилнику, међутим, постоји велики број нејасноћа и није праћен одговарајућим 
стандардима.

У оваквом, благо речено нејасном окружењу је, од када је Закон о безбедности и здрављу на 
раду наложио оцењивање ризика „на свим радним местима у радној околини“, вршено оцењивање 
ризика„у радним просторијама и на свим радним местима где биолошке штетности могу да се 
оправдано очекују у процесу рада.“ 

Претходни Правилник замењен је Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад при излагању биолошким штетностима. 

Ни у њему није тачно наведено који су то радни простори, и која су то радна места, на којима 
се „оправдано очекује“ појава биолошких штетности. Дат је само „преглед“ таквих послова.

Поново није дат, чак ни предложен, какав-такав Стандард за оцену квалитета радне средине, 
у смислу одрђивања граничних вредности присутног броја микроорганизама.

Очигледно је да нови Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 
биолошким штетностима има одређених нејасноћа, можда и недостатака. Нејасноће и недостатке је 
потребно, уколико се жели квалитетна процена ризика на радним местима на којима су запослени 
изложени биолошким штетностима, у будућем периоду, до датума почетка примене,одговарајућим 
тумачењима, прецизно разјаснити и допунити.
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ABSTRACT
To avoid risks for the employees, the analysis of possible sources of the health risk is needed. Static electric-

ity in the real office working environment is harmful. The paper describes exact measurements in the real environment 
and the analysis of the data. Also, static electricity generation mechanism is described. 

The paper proposes technical measures to compensate these risks.

STATIC ELECTRICITY IN THE REAL OFFICE ENVIRONMENT

Kључне речи: статички електрицитет, канцеларија, штетност

РЕЗИМЕ
Анализа извора штетности по здравље запослених је битна ради анализе мера за спречавање последица 

по здравље. Један од константних извора опасности у канцеларијском окружењу је статички електрицитет. У 
питању је помало занемарена тема. У раду су описана конкретна мерења и извршена њихова анализа. Такође 
је описан настанак статичког електрицитета.

 Предложени су начини за елиминацију штете по људе који раде у канцеларијском окружељу.

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

* Контакт електронска адреса:  santrac@vtsns.edu.rs              

Сантрач Бранислав 1 *

СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ У РЕАЛНОМ КАНЦЕЛАРИЈСКОМ 
ОКРУЖЕЊУ

УВОД 
Помало занемарена тема при проучавању опасности на радном месту је опасност по здравље 

запослених која настаје као последица дејства статичког електрицитета. У литератури постоје нека 
истраживања. Аутора је интересовало конкретно испитивање, са мерењима на лицу места. Тим 
више што су у питању услови који владају све време боравка запосленог на радном месту. Због тога, 
кумулативно, је чак и мали утицај на здравље значајан. Наточито ако узмемо у обзир да, обично, 
запослени раде на тим радним местима (окружењу) дуги низ година. Такође, и остала радна места 
су везана за седење, па је тим више значајно истраживање. 

За испитивање је изабрана канцеларијска околина, конкретно, књиговодствена канцеларија, 
још конкретније столица и сто на којима се обавља целодневни рад. Мерења су вршена инструментом 
за мерење статичког електрицитета Kleinwaechter EFM 251.

Када се утврде реални нивои опасности тек тада се може повести рачуна о мерама које треба 
спровести ради заштите од евентуалне опасности. 

За њихово елиминисање се користе мере. Те мере служе за смањење ризика по безбедност и 
здравље људи и евентуалног оштећења опреме која је изложена статичком електрицитету.

Свако тело може бити наелектрисано. Снага статичког електрицитета у неким случајевима 
може да буде прилично велика. Екстремни случај је појава муња и громова које настају као последица 
трења молекула воде у облацима, када долази до преласка слободних носилаца наелектрисања са 
молекула на молекул, те долази до стварања огромне количине статичког наелектрисања.

УОПШТЕНО О СТАТИЧКОМ ЕЛЕКТРИЦИТЕТУ
Статички електрицитет[1] уопште, је појава која потиче од вишка позитивног наелектрисања 

(q+) или вишка негативног наелектрисања (q –). Количина наелектрисања неког тела (q) је:
q =q- - q+                                                     (1)
где q+ -представља укупну количину позитивног наелектрисања у телу, а q - укупну количину 

негативног наелектрисања у том телу.
Довођење неког тела у наелектрисано стање може се постићи на разне начине [1]:

1. међусобним трењем два тела;
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2. растварањем тела у електролиту;
3. деловањем светлости на тела од појединих врста метала;
4. загревањем споја два тела направљених од два различита метала.
1. Међусобним трењем два тела долази до њиховог наелектрисавања. Том приликом долази 

до преласка дела електрона са једног тела на друго. На тај начин се на телима ствара вишак 
негативног, односно позитивног наелектрисања, као што је приказано на слици 1. 

Слика 1. Процес наелектрисања тела

Према истраживању објављеног на сајту „Electrostatic Discharge Association“ [2]:, човек 
прави екстремно јако наелектрисање у окружењу, табела 1:

Табела 1. Резултати истраживања сајта „Electrostatic Discharge Association“-а

Радња Напон
Ходање тепихом 1500 V 
Ходање преко винилних плочица 250 V 
Радник који гура грађевинска колица 100 V 
Приликом ношења поливинилске вреће 1200 V 

УПОТРЕБЉЕНИ ИНСТРУМЕНТ
За само мерење је употребљен инструмент за мерење
електричног поља, на слици 2.
Карактеристике инструмента[3]: 

a) Уграђена батерија
b) Врло велика осетљивост и прецизност
c) Аналогни дисплеј
d) Серијски PC интерфејс

Мерни опсег:
 ± 200 V / m 
± 2 kV / m 
± 20 kV / m

Слика 2. Инструмент за мерење електричног
 поља Kleinwaechter EFM 251

Овај инструмент је употребљен јер су његове карактеристике задовољиле потребе мерења.
ОПИС МЕРЕЊА
У доступној литератури су наведени бројни утицаји које статички електрицитет има на људе 

и опрему у угроженом простору. Углавном, због практичних, материјалних, разлога се проучава 
утицај на сам процес производње. Ту се уводи низ мера које имају ѕа циљ да тај електрицитет одведу 
са угроженог места. У ту сврху је развијен низ мера и уређаја. 

Са друге стране, аутору је упало у очи да заштита радника у непроизводним деловима 
фирми,као што су канцеларије, пројектни бирои итд. није обрађена у том обиму. Чак би се могло 
рећи да је у питању мали и занемарена тема. Тим више што скоро сви запослени, у неком делу свог 
рада, ипак обитавају у неком затвореном, канцеларијском простору, док неки, пак, све време ту 
проводе. Чак и развој науке ствара све више таквих радних места.
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Логичан закључак је, да ако постоји ИКАКАВ утицај он мора да се узме у обзир, јер 
кумулативно гледано, он има велики утицај, обзиром на време проведено и године рада на том 
радном месту.

За мерења је изабран један такав типичан простор. У питању је књиговодствена канцеларија 
где запослени седе цело радно време, са повременим, кратким изласцима.

Мерено је радно место, тј. столица запосленог, јер је предпоставка да се на том делу намештаја 
врши највише трења, тј. производње статичког електрицитета. Време мерења је било за време рада и 
по завршетку посла после један сат.

Мерење је вршено на одређеним тачкама на радној столици, као што је приказано на слици 3.
Тачке (области) на којима је мерен статички електрицитет су означене бројевима. Са тим да 

тачка означава:
1. наслон столице
2. ручку за наслон руке
3. седални део столице
4. подножје, ослонац столице (од метала)

Сва мерења су вршена на раздаљини од објекта мерења (одабраног дела столице) на 
раздаљини од 5 cm. Величина напона је затим рачуната по формули [3]:

U = E • L                                                                        (1)

Где су: Е – јачина електричног поља очитаног на инструменту,
 L – растојање инструмента од мереног места,
 U – израчунати статички напон на мереном месту. 

Мерења за време радног вренемена, на тачки:
1. израчуната вредност износи: -5 kV/m
2. израчуната вредност износи: -3 kV/m
3. израчуната вредност износи: 25 kV/m
4. израчуната вредност износи: -5 kV/m

Мерење после један сат пошто је радник 
напустио радно место, на тачки:

1. израчуната вредност износи: -3 kV/m
2. израчуната вредност износи: -2 kV/m
3. израчуната вредност износи: -8 kV/m
4. израчуната вредност износи: -3 kV/m           

ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА
Може се поделити у два дела. Резултата за време радног времена и реултата после радног 

времена.
Посматрајући резултате ЗА време радног времена може се закључити да су напони врло 

високи. И то скоро на свим деловима столице. Нарочити на седалном делу. Овако високи напони 
могу да имају негативан утицај на здравље запослених. Ти утицаји ће бити описани.

Конкретно, радник који седи мереној столици се жали да приликом проласка поред металних 
предмета у фирми редовно примећује електростатичко пражњење са себе на металне предмете у 
околини.

Мерења после један сат од одласка радника са радног места су знатно мања, али још увек 
релативно висока. Обзиром да је било за очекивати да без извора трења ниво падне на врло ниске 
вредности, блиске нули.

Могуће објашњење за ову појаву је да је цела канцеларија статички наелектрисана због 
опреме у намештаја који се унутра налазе, а базирани су на пластици. То су: теписи, компјутери, 
штампачи, столови и намештај прекривен пластичним површинама итд. Тако да на неки начин 
чини”кавез” у коме статички електрицитет дуго опстаје.

УТИЦАЈ СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА НА ЉУДЕ

Унутрашњи и статички електрицитет окружења
Од својих почетака, људска раса је живела у директном контакту са земљином површином, 

тако да је људско тело било природно уземљено. Период модернизације, почев од доба када су људи 

 Слика 3. Изглед столице са мереним 
тачкама, областима
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почели да носе обућу са кожним ђоновима, човеков контакт са земљом се све више смањивао. Данас, 
дошли смо до доба у којем је сасвим нормално да се користе синтетички ђонови на обући и прилично 
смо одвојени од земље. 

Осим тога, модерно доба нам је донело и вишеспратнице, чак и насеља у потпуности грађена 
на води тако да се човек од почетка до данас од земље одвојио скоро у потпуности. Проблем је тим 
већи што смо данас, у исто време, са разних страна изложени деловањима зрачења и статичког 
електрицитета много већим дозама.

Како се набој не може одвести у земљу, он се у телу акумулира, изазивајући бројне здравствене 
тегобе. Те неприродне слабе струје које су у данашње време присутне у телу човека, последица су 
тога што је тело изоловано од земље. Због тога је људско тело под константним стресом. Према 
резултатима Америчког Института за стрес (American Instutite of Stress), 75% свих посета лекарима 
опште праксе је због здравствених проблема узрокованих стресом.

Резултати разних истраживања о утицају статичког 
електрицитета на здравље људи [4]

• статички електрицитет убрзава метаболизам калцијума, што убрзава појаву умора;
• проузрокује губитак витамина Ц, због чега се подиже ниво шећера у крви, што води даљем 

умарању;
• један је од узрочника аутономне неравнотеже;
• приликом избијања електрицитета накупљеног у одећи може доћи до оштећења осетљиве 

коже (дерматитис);
• акумулирани електрицитет лако привлачи честице прљавштине, клице и бактерије, које су 

узрок непријатних телесних мириса и оштећења коже;
• омета деловање пробавних ензима;
• омета апсорпцију витамина и минерала у крвоток;
• омета електричне активности ћелија, што изазива таложење протеинске плазме, што опет 

изазива додатни умор, губитак енергије и сл.
Истраживање сајта „EDS journal“ [2]
Стање названо хиперосетљивост на електрострес (енг. Electrostress Hyper-sensitivity EHS) 

користи се за опис ситуације кад је особа хиперосетљива на статички електрицитет и загађеност 
електрицитетом у свом окружењу. Шок се појављује у топлом или хладном простору и у просторима 
ниске влажности ваздуха.

Симптоми могу варирати од благих до врло јаких. Под благе би спадали мишићна слабост/
умор, неспретност, сушење очију, проблеми са памћењем, те проблеми у понашању.

Болест кретања (енг. motion sickness) свима је добро позната и барем једном у животу су је и 
сами доживели. Међутим, није увек у питању кретање које је изазива, већ разлог може бити и статички 
електрицитет. Права болест кретања може се доживети на отвореном мору на прекоокеанским 
бродовима, као и на мањим бродицама, где се путници жале на главобоље, мучнину и сл. Ипак, 
морнари и морепловци, који су често на мору, били су болесни једном у животу и никад више. Са 
друге стране постоје људи, код којих се болест кретања понавља се сваки пут приликом путовања 
аутом или авионом и она је узрокована статичким електрицитетом (који се генерише трљањем 
огромних количина ваздушне масе о спољашњи плашт авиона, аутобуса или аутомобила). Осим тога, 
приликом седења у једном од наведених превозних средстава, велика је површина трења о седиште, 
које је углавном израђено од синтетичких материјала. У овом случају таблете против мучнине ретко 
када могу помоћи. Занимљив је пример возача таксија, пилота и стјуардеса који су били присиљени 
одустати од свог посла због учесталих сметњи живчаног сустава узрокованих болешћу кретања, тј. 
статичким електирцитетом.

Корисне ситуације
Научници сматрају да су у тренутку појаве писама заражених антраксом 2001. године многе 

споре биле уништене управо статичким електрицитетом и тиме спречене даље заразе. Претпоставља 
се да је до стварања статичког наелектрисања дошло приликом обраде писма у аутоматском 
разврставачу, трењем писма о делове раздвајача.

ЗАШТИТА ОД СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА ЉУДИ 
Основна филозофија заштите од статичког електрицитета је у одвођењу електрицитета 

електропроводним материјалом у земљу.
Заштита од унутрашњег и статичког електрицитета окружења
Када је реч о унутрашњем и статичком електрицитету окружења, под заштитом од статичког 

електрицитета се подразумева везивање свих тела на уземљење објекта у којем се налазе, а која 
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су склона гомилању статичког електрицитета или га стварају. На том принципу ради већина 
елиминатора статичког наелектрисања. Осим тога, препоручује се повишење релативне влажности 
ваздуха у просторијама у којима људи бораве и препоручује се коришћење антистатичких спрејева 
и течности. 

 Постоје разни елиминатори статичког наелектрисања који су у све већој мери присутни на 
тржишту. Неки од њих су:

• уземљена трака/појас;
• уземљене подлоге за столицу и кревет;
• уземљени филтери за екране;
• спрејеви за отклањање статичког наелектрисања.

Најбоља заштита се обезбеђује комбинацијом наведених помагала.
Уземљена трака
Уземљена трака се носи као наруквица. Прилагодљиве је дужине. Обично је направљена је 

од нерђајућег челика, и жицом је повезана са уземљењем изван зграде.

Слика 4. Изглед уземљене траке [5]

Уземљене подлоге за столицу или кревет
Изгледају попут обичне текстилне подлоге, међутим направљене су текстилом само 

пресвучене, а израђене су од металних трачица који проводи струју. Повезане су за уземљење објекта 
у којем се користе и обично су фиксне.

Слика 5.  Изглед уземљене подлоге за столицу или кревет [6]

ЗАКЉУЧАК
Статички електрицитет је сасвим нормална појава у природи. Заштита од унутрашњег 

статичког нелектрисања и наелектрисања окружења је од великог значаја за здрав живот човека.  
Аутор се залаже да се приликом пројектовања канцеларијског простора уведе правилник који 

би регулисао ову материју и предвидео редовну контролу и мере за отклањање ове врсте опасности 
за здравље људи.

Статички електрицитет утиче и на људе и на опрему. Због тога је потребно водити рачуна о 
обе врсте заштите. 

За заштиту људи се примењује опрема која, у принципу, одводи електрицитет са тела људи.
На овај начин статички електрицитет, иако постоји, може бити успешно неутралисан.
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ABSTRACT
Computer systems, especially those that work continuously, can cause fires. For this reason, it is necessary to 

analyze the computer system and the possibility to cause fire due to its overheating or due to other causes. In the first 
part of the paper a classification is made in line with the purpose of the computer systems, operating time and integral 
components. Based on the components installed in the computer system the model according to which terminations 
of electronic components occur is determined, and the optimal moment for a diagnosis of the state of the computer 
system. The practical part consists of the analysis of temperature load of the system’s segments, recorded with thermal 
imaging cameras. Then it is determined which parts of the computer system must be changed frequently and which 
are potential causes of fire (e.g. laptop batteries and extension cords). Therefore, the aim of this paper is to analyze the 
computer system, identify potential causes of fire, check everything practically and make suggestions to improve the 
situation through a model of optimal diagnostic performance in exactly fixed intervals.

COMPUTER SYSTEM AS POSSIBLE CAUSE OF FIRE 

Kључне речи: рачунарски систем, термовизија, пожар

РЕЗИМЕ
Рачунарски системи, пре свега они који раде непрекидно, могу бити узрочници пожара. Из тог 

разлога, потребно је анализирати рачунарски систем и могућност да дође до пожара услед прегревања 
рачунарског система и других узрочника. У првом делу рада биће извршена класификација рачунарских 
система према сврси, времену рада и саставним компонентама. На основу компоненти које су уграђене у 
рачунарском систему утврдиће се модел према коме се дешавају откази електронских компоненти, односно 
утврдиће се оптимално тренутак дијагностике стања рачунарског система. Практични део би се састојао из 
анализе температурног оптерећења делова система, направљених термовизијском камером. Након тога би 
се покушало утврдити који делови рачунарског система морају чешће да се мењају и који су потенцијални 
узрочници пожара (нпр. батерије лаптопова и продужни каблови). Дакле циљ рада је анализирати рачунарски 
ситем, утврдити потенцијалне узрочнике пожара, практично то проверити и дати предлоге побољшања стања 
кроз модел оптималног извођења дијагностике у тачно утврђеним интервалима.

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

Савић Бранко 1 *

РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ КАО МОГУЋИ УЗРОЧНИК ПОЖАРА

УВОД 
Рачунарски системи су од 80 – тих година прошлог века почели налазити своју примену 

у свим областима живота и привреде. Може се рећи да нема домаћинства које више нема један 
рачунарски систем у свом дому, нити предузећа које ради без већег броја рачунара. Проблеми везани 
за појаву пожара у вези са рачунарима огледају се у томе што он ради знатно дуже него други уређаји 
у кући или предузећу. Опасност од пожара је још већа када се у обзир узме чињеница да у појединим 
предузећима рачунари раде непрекидно, без гашења, месецима. Потребно је дефинисати рачунарски 
систем, његову примену, као и компоненте које могу бити изазивачи пожара.

Рачунарски систем, у грубој подели, састоји се из рачунара (кућиште са уграђеним 
компонентама), монитора, периферија и система за напајање. Такође, рачунари могу бити преносиви 
(лап топ и др), стони рачунари, велики рачунарски системи (сервери) и уграђени рачунарски системи 
у склопу машина. Неки од ових рачунара су направљени од компоненти лосијег квалитета, а ако 
су поред тога изложени и тежим условима рада, они могу отказати, а понекада при томе бити и 
узрочници пожара. 

У првом делу рада биће приказани праћени статистички подаци који указују код којих рачунара 
и због којих компоненти чешће долази до појаве отказа. У том делу урадиће се и класификација 
рачунарских система према сврси, времену рада и саставним компонентама. Практични део би се 
састојао из анализе температурног оптерећена делова система, направљених термовизијском камером. 
Након тога би се покушало утврдити који делови рачунарског система морају чешће да се мењају 
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и који су потенцијални узрочници пожара (нпр. батерије лаптопова и продужни каблови). Дакле 
циљ рада је анализирати рачунарски ситем, утврдити потенцијалне узрочнике пожара, практично 
то проверити и дати предлоге побољшања стања кроз модел оптималног извођења дијагностике у 
тачно утвђеним интервалима.

ПОЖАРИ ИЗАЗВАНИ РАЧУНАРСКИМ СИСТЕМИМА

Анализа пожара изазаних проблемима на рачунарским системима
Рачунарски системи су заступљенији у развијеним земљама, па је отуда и број пожара изазван 

проблемима на рачунарским системима у тим земљама већи. Број пожара у САД, чији су узрочник 
прегревања рачунарског система, на годишњем нивоу креће се у просеку око 360. На следећем 
дијаграму може се видети која рачунарска опрема изазива највећи број пожара.

Слика 1. Проценат изазваних пожара услед запаљења различите рачунарске опреме

Дакле, видљиво је са дијаграма да је највећи број пожара изазвао сам рачунар, односно 
компоненте уграђене у кућиште рачунара. Тај проценат се креће око 45% од свих пожара изазваних 
запаљењем рачунарског система. 

На слици 2, приказан је дијаграм са кога се види да највећи број пожара настане из разлога 
отказа или оштећења неке компоненте рачунарског система. Електронске компоненте у случају 
отказа могу да се прегревају и на тај начин доводе до повишења температуре. У другом случају 
када се не греје та компонента, повећана струја се појављује у другим токовима, што такође доводи 
до прегревања система и могућег пожара. На другом месту је нестручно руковање рачунарским 
системом, што такође може бити узрочник пожара.

Слика 2. Проценат изазваних пожара услед одређених активности или стања рачунарске опреме
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Са претходног дијаграма видљиво је да је највећи број пожара, услед запаљења рачунарског 
система, изазван отказом неке компоненте, односно прегревањем. Из тог разлога, потребно истражити 
састав и поузданост рашунарског система, како би се могло извршити праћење понашања система 
у времену, а самим тим утицати на отклањање потенцијалне опасности да тај рачунарски систем 
буде изазивач пожара. Пре тота могу се дати дијаграми који показују какве су последице пожара на 
рачунарским системима и где они најчешће настају.

 Слика 3. Место настанка пожара изазвано  Слика 4. Ширење пожара изазвано 
   проблемом на рачунарском систему  проблемом на рачунарском систему

Са дијаграм 3, видљиво је да највећи број пожара изазваних проблемима на рачунарском 
систему, настане у канцеларијама и то 32%. Другу велики део пожара који настану услед запаљења 
рачунара настане по кућама и становима. Претпоставка да овако велики број пожара у домаћинству 
настане услед остављања укључених рачунара за време одсуства корисника. Такође, по канцеларијама 
и погонима постоје системи за дојаву пожара и гашење, па је отуда тај број пожара мањи него што 
би се очекивало. Интересантан је податак за даља истраживања, да у компјутерским собама настане 
10% пожара. 

На дијаграму број 4, види се да скоро 85% пожара се локализује на самом рачунару или соби, 
док знатмо мањи број захвата објекат и околне зграде.

Могући узрочници пожара на рачунарским системима
Рачунарски систем у свом саставу поседује електронске компоненте које се у случају отказа 

могу прегревати, или прегревати своје окружење услед чега може доћи до појаве пожара. Може 
се рећи да рачунарски систем у свом саставу има све електронске компоненте, од напајања са 
трансформатором, преко матичне (штампане плоче), на којој се налазе отпорници, кондензатори, 
транзистори, интегрална кола и процесор. 

Поред набројаних компоненти, продужни кбалови, адаптери и батерије за лап топ рачунаре, 
монитори са катодном цеви и друге врсте монитора су потенцијални изазивачи пошжара. С 
обзиром да је то веома велики број компоненти у овом раду обрадиће се лап топ рачунари као 
потенцијални узрочници од пожара. Остали елементи система и компоненте биће обрађени у даљим 
истраживањима. 

Преносни рачунари (лап топови, нот букови, палм топови и сл.) су због батерија које се у 
њима користе, потенцијални изазивачи пожара, ако се са њима не поступа према прописима. Такође, 
адаптери који претварају напон са 220 V наизменичне струје, на најчешће 19 V једносмерне струје, 
веома се греју и потенцијални су узрочник пожара. У случају оштећења изолације на каблу који 
повезује адаптер са лап топом, из разлога што се он често савија при паковању, а још при порасту 
температуре, може доћи до кратког споја, варничења и изазивања пожара. Није редак случај да 
произвођачи лап топова повлаче целу серију, јер се дешава да се батерије запале. Из овог разлога 
посматраће се лап топови у раду и промена температуре његових саставних компоненти.

ТЕРМОВИЗИЈА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА
Термовизија 
Термичко стање неког техничког система условљено је техничко-технолошким решењима, 

која одређују погонске услове, конструктивна извођења и карактеристике материјала. При анализи 
термичког стања система, да би се сагледали његови утицаји, мора се поћи од узрока настајања 
топлотне енергије, која може потицати од технолошког процеса или од самог техничког система. 
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Праћењем термичког стања може се извести закључак о интензитету размене топлоте и евентуалним 
одсутапањима од величина дефинисаних правилима за руковање и одржавање. Даљом анализом узрока 
насталих промена у термичком стању може се доћи до сазнања о врсти и величини неисправности у 
систему. Термовизија се врши инфрацрвеном или термовизијском кaмером, а сензор у термографској 
камери мери количину енергије која пада на његову површину и која одговара интензитету зрачења 
дефинисаног дела ИЦ спектра. 

Дозрачена енергија на сензор Еос једнака је суми енергија које долазе од посматраног тела 
– енергије властите емисије и рефлексије (Е+рЕ), енергије која пролази кроз тело dЕ и енергије која 
долази од околине Ееnv, слика 5.

   
 

          Температурне разлике (температурно 
прегревање) до 10 оC могу се толерисати 
дуже времена, без бојазни да ће доћи до 
нежељених последица. 
У случају температурних разлика од 10 до 
30 оC неопходна је ревизија топлих места у 
року од 3 - 60 дана.
Ако су температурне разлике веће од 30 
оC, тада треба што хитније приступити 
ревизији и провери, односно, уклањању 
узрока прегревања. 
Опрема и софтвер за испитивање 
За испитивања коришћена је Инфрацрвена 
камера i7, водећег светског произвођача 

FLIR, приказан на слици 6. Уређај се одликује једноставним руковањем, а мерни објект се може лако 
нациљати и испитати. Погодан је за индустрију, у подручјима грејања, климатизације, аутомобилизма, 
код контроле електричних система, а једнако је подобан и за надгледање истраживачких пројеката 
и тестирања. Уређај садржи ласерски сноп за тачно фиксирање мерног објекта ради брзог и 
бездодирног мерења температуре из сигурне удаљености на загрејаним и покретним објектима или 
на недоступним местима. Поред слике дати су основни технички подаци.

Техничке карактеристике: 
- Велики 2,8 [inch] - дигитални дисплеј са 
позадинским осветљењем.
- Maса 0,34 [kg]
- Димензије 223x79x83 [mm]
- Приказ температуре у [°C] или [°F]
- Аутоматско искључење након 7 секунди без 
активирања
- Холд-функција
- Мерни опсег –20 до +250 [°C]
- Радна темпераура 0 до 50 [°C]
- Добар оптички однос од 12:1 (пречник мерне 
тачке 25 [mm] код удаљености од 30 [cm], 50 [mm] код 60 
[cm], 100 [mm] код 1,2 [m] и 200 [mm] код 2,4 [m].
- Повезива са рачунаром путем USB порта
- Микро SD картица
- FLIR QuickReport софтвер за креирање 
извештаја (приказан на слици 7)

Слика 6. Инфрацрвени камера FLIR i7 

Термовизија рачунарског система
Имајући у виду да су ово прва истраживања на ову тему која су до сада изведена, због 

обимности и сложености проблематика, у овој фази истраживања, посматраће се само преносиви 
рачунари и њихове компоненте, док ће се остали рачунарски системи анализирати у наредним 
истраживањима. Посматран је преносни рачунар у две фазе рада, у раду за радним столом и у раду 
на подлози која не омогућава добро хлађење рачунара. На слици 7 приказан је лап топ у раду на 
радном столу и температура забележена инфрацрвеном камером коју постижу лап топ и адаптер.

Слика 5. Енергија која пада на сензор 
термографског уређаја
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Слика 7. Софтвер за обраду снимљених података инфрацрвеном камером, 
анализу термичког стања уређаја и креирање извештаја

На слици се види и софтвер за преглед, анализу и креирање извештаја о термовизијском 
снимању. Сниман је доњи део рачунара, из разлога што се ту види температура матичне плоче, 
процесора и осталих виталних компоненти рачунара. Није се улазило у састав матичне плоче, већ 
се рачунар посматрао као једна целина. Са слике је видљиво да се температура у тренутку снимања 
кретала у интервалу од 26,7 до 52,7 °C. Разлика у температури појављује се из разлога што се места 
где су процесор, оперативна меморија и чипови на плочи оптерећенији, а самим тим више се и 
греју од неких делова на плочи на којима су само водови. Оно што се закључује са ове слике је да 
температура у нормалном раду лап топ уређаја, под условом да не дође до отказа неке компоненте, 
не прелази 55°C, што не представља опасност за изазивање пожара.

На следећој слици приказан је рачунар у раду на подлози која са доње стране затвара 
вентилационе путеве и једини излаз топлог ваздуха из рачунара је на бочну страну. Код FUJITSU 
SIEMENS рачунара на том вентилационом одводу се налази адаптерски прикључак, који још додатно 
затвара вентилациони отвор, што је лоше решење

Слика 8. Лап топ у раду на подлози која затвара вентилационе изводе и 
температурна слика електронских компоненти при таквом раду
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Очигледно је са слике да је дошло до високог пораста температуре електронских компоненти 
рачунара у случају лошег хлађења. Посебно висока емпература јавља се у делу где се налази 
вентилатор и она ту достиже 82°C. Ово говори да би се могли поклопити услови да дође до запаљења 
подлоге на којој се рачунар налази и да у овом случају постоји опасност од пожара. Важно је рећи 
да се и температуре адаптера у овом случају попела на преко 70°C, што значи да би и он могао 
изазвати пожар. Посебно је ово веома опасно с обзиром да се кабал од адаптера често савија и може 
бити оштећен, што би довело до варничења и појаве пожара. Такође, унутар адаптера се налази 
кондензатор који је веома оптерећен и често варничи при укључењу, а при повишењу температуре 
могло би доћи до његовог отказа и изазивања пожара. Из тог разлога, потребно је избегавати радити 
и остављати лап топ у раду на оваквим подлогама.

На следећим сликама дато је једно решење за додатно хлађење лап топ рачунара које у 
знатној мери побољшава температурну слику стања рачунарских компоненти. 

Слика 9. Додатни хладњак за лап топ и температурна слика 
електронских компоненти при таквом раду

ПРАВЦИ ДАЉИХ ИСТРАЖИВАЊА
Рачунарски системи који су овде обрађени су преносни. Постоји велики број рачунара 

другог типа који је састављен од компоненти различитих произвођача. Те компоненте су различитог 
квалитета и њихов век трајања је интересантан за проучавање, како са аспекта поузданости 
рачунарског система, тако и потенцијалне опасности за појаву пожара. Такође, услови под којима 
рачунар ради нису исти. Поједини рачунари раде у рачунарским собама као сервери по цели дан 
и подразумева се да су они оптерећенији од оних који раде понекада у кућним условима. Дакле 
циљеви даљих истраживања су поузданост компоненти, варијације поузданости у зависности од 
услови рада рачунара и потенцијална опасност од запаљења компоненти при појави отказа. 

ЗАКЉУЧЦИ
Рачунарски системи су заступљенији у развијеним земљама, па је отуда и број пожара изазван 

проблемима на рачунарским системима у тим земљама већи. Највећи број пожара настаје на самом 
кућишту рачунара са припадајућим компонентама и то на радном месту по канцеларијама. Ти пожари 
нису фатални и већина се локализује на самом рачунару, 40% се локализује на подручју собе, а само 
10% пожара се прошири. Што се тиче преносних рачунара, мора се обратити пажња на подлогу на 
којој рачунар стоји при раду. Температура рачунара се у случају затворених вентилаторских одвода 
може попети и до 80°C, што лако може довести до отказивања неке компоненте и избијања пожара. 
Такође, мора се обратити пажња на адаптере, јер је температура коју они достижу висока и у случају 
појаве оштећења на изолацији може доћи до појаве пожара.
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ABSTRACT
Accidents continue to occur and previous lessons don’t always stick [1].  Recent major incidents [2, 3] high-

light the need for organisations to continuously monitor strategies for managing hazards and reducing risks in offshore 
and onshore engineering operations.  All too often corporate Health, Safety and Environment (HSE) management 
systems, consisting of multiple elements each with a series of supporting expectations, are ill-defined without a clear 
description of the inter-relationship of these elements.  As such, a compliance culture can result where each component 
is addressed in isolation and there is a failure to take a strategic approach to managing hazards and thereby minimizing 
risk.  This concept is well illustrated by Reason’s ‘Swiss cheese model’ [4].  Each layer of cheese represents a defence 
(barrier) against failure. The holes in the cheese represent weaknesses in the defences in the system.  They vary in size 
and position in the slice.  The entire system fails if the holes in each slice momentarily align, producing a possible 
‘Accident Trajectory’.  The education of undergraduates in safety and risk issues can fall into the same trap.  Detailed 
safety studies or a focus on critical aspects of design can lead to an incomplete picture.  Regulators have tried to take 
a holistic approach to risk reduction through the introduction of the safety case, but even this has not always managed 
to deliver fully integrated and balanced hazard management.  This paper seeks to give some views on how to adopt an 
integrated process as the basis for both education and industry.
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УПРАВЉАЊЕ ВЕЛИКИМ ОПАСНОСТИМА 
– ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП –

INTRODUCTION
Examining a safety or environmental management system can be like looking into the box of a 

jigsaw puzzle. There are many pieces, some of which stand out because of their shape, size or colour. 
However, it is not common to find a completed jigsaw; one in which all of the pieces are present, where they 
all fit together and complement each other. All too often, organisations concentrate upon the detail without 
looking at the whole picture. Many corporate HSE management systems consist of some 10-16 elements 
each with a series of supporting expectations. Without a clear description of the interrelationship of these 
elements, a compliance culture can result where each component is addressed in isolation. As a result, there 
is a failure to take a strategic approach to managing hazards and thereby minimising risk. The education 
process can fall into the same trap. It may teach particular types of safety studies in detail, such as HAZID 

РЕЗИМЕ
Несреће се и даље дешавају, a из претходних лекција нисмо увек извукли поуке [1]. Недавне велике 

несреће [2, 3] указују на потребу за постојањем организација које би континуирано пратиле стратегије за 
управљањем опасностима и за смањење ризика у инжењерским операцијама на мору и копну. Сувише често се 
дешава у корпорацијама да системи који управљају здрављем, безбедношћу и животном средином (HSE управа), 
а чини их више делова од којих сваки има низ очекивања од оних других, буду лоше дефинисани, без јасаног 
описа међусобних односа ових делова. Тада се може доћи у ситуацију да свака компонента ради изоловано 
и не постоји успешан стратешки приступ управљању опасностима ради смањења ризика. Овај концепт је 
добро илустровао Ризон као „модел швајцарскиог сира” [4]. Сваки слој сира представља одбрану (баријеру) 
против неуспеха. Рупе у сиру представљају слабости у систему одбране. Оне се разликују по величини и 
положају у кришкама. Цео систем пада ако се рупе у свим кришкама на тренутак поклопе, стварајући могућу 
„трајекторију несреће”. Образовање студената на основним студијама по питањима безбедности и ризика 
може пасти у исту замку. Детаљно проучавање безбедности или фокусирање на критичне аспекте пројекта 
може довести до непотпуне слике. Творци регулативе су покушали да холистичким приступом смање ризик 
кроз увођење безбедносног случаја, али ни то није увек резултирало потпуно интегрисаним и уравнотеженим 
управљањем опасностима. Овај рад има за циљ да понуди неке ставове о томе како да се усвоји интегрисан 
процес као основа и за образовање и за индустрију.

Kључне речи: опасност, ризик, систем за управљање, холистички приступ

MAJOR HAZARD MANAGEMENT
 – A HOLISTIC APPROACH –
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and HAZAN, or focus on critical aspects of design such as instrumented safety systems, but it may not 
teach students how to understand and manage the whole picture. Regulators have tried to take a holistic 
approach to risk reduction through the advent of the safety case, but even this has not always managed to 
deliver fully integrated and balanced hazard management systems. 

Everyone from the managing director to the person working on the shop floor in an organisation 
has a part to play in managing hazards and reducing the risk of accidents that cost loss of reputation, loss of 
income and loss of life.  Ideally, those who direct and manage an organisation’s operations should lead on 
safety and risk management and cascade their knowledge through an organisational structure resulting in a 
safety culture that every employee understands. An example of this ideology was the mission statement for 
the employees of the BP Trinidad project:

“We will know what is dangerous, why it is dangerous and what each of us has to do to keep us 
safe.”

Unfortunately, as a trail of past incidents has shown, a breakdown of safety culture in an organisation 
is one of the main factors of increasing the risk of accidents.  Knowledge and understanding is a key to 
minimising the potential for major incidents.  This is underlined by the most common statements during 
accident investigations:

“I didn’t think that would happen; I didn’t know it would be like that; I didn’t think they would do 
that with it.  I didn’t think!”

Employers and businesses that are committed to health and safety are looking for evidence that 
the next generation of engineers have been given the opportunity to consider case studies and real life 
examples that demonstrate what could go wrong, the consequences of some process going wrong and what 
can be done to prevent escalation.  Perhaps one of the best methods to instil a sense of the importance of 
the subject is for students to be exposed to leaders from industry who have had many years of experience in 
managing hazards, investigating incidents, solving problems and responding to urgent requests.  The value 
of combining personal experience and industry practice cannot be emphasized enough in an undergraduate 
engineer’s education.  Furthermore, there is an opportunity to influence the mindset of the next generation 
of engineers in terms of taking a holistic approach to major hazard management.  To this end, a collaborative 
project was set up between the Health and Safety Executive (HSE), the Health and Safety Laboratory 
(HSL) and the University of Liverpool in support of HSE’s commitment to work with higher and further 
education institutions to ensure that future employees working in a safety-critical profession received 
adequate education in health and safety risk management. The overall goal of the project was to ensure 
that all students who complete their engineering course have a basic understanding of safety and health risk 
issues relevant to their specific course of study.  Further details can be found in reference [5].

The views expressed in this paper are solely those of the authors.
HAZARD AND RISK UNDERSTANDING
The understanding of hazards, causation, severity and consequence is the most powerful means of 

reducing risk.  Risk assessments must distil and deliver appropriate knowledge to everyone who designs, 
operates, maintains and manages equipment or plant.  They must not be a one-off specialist activity but 
a living process owned by those responsible for the hazards.  In education, the fundamental concepts of 
hazards and risk should be covered as a minimum in an undergraduate engineering syllabus with students 
being able to demonstrate a structured approach to risk assessment using appropriate hazard analysis 
exercises, a skill that every engineer should be able to apply. 

A full examination of hazards and risk delivers so much information that it could fill a bookcase or 
a computer hard drive. As has been seen in some safety cases, it can be impenetrable. This information must 
be distilled into specific knowledge for each person according to their role and seniority. We can each carry 
a moderate amount of critical knowledge in our heads; have a second level of detail as a ready reference, 
such as an operating manual and a third deeper resource in supporting documents. Distillation of key 
knowledge is a critical, but difficult process. A process operator doesn’t need to know about the societal risk 
numbers and the directors don’t need to know the dosing rates for corrosion inhibitor, but for each other, the 
information may be critical to their work.

The BP Trinidad project developed the concept of four levels within a company. This was done 
separately from the work by Hopkins [6] but the parallels are most marked. At each of the levels, people’s 
understanding drives their particular responsibilities. These are shown in Table 1. It shows that, at the 
highest levels, typically the board of a company, the knowledge and responsibilities revolve around overall 
risk which should influence the direction, infrastructure and resourcing of the company. Descending through 
the company, the focus slowly moves from risk to hazard, with the understanding of cause and consequence 
and their management. At the lowest, individual level, it moves to the plant and people; the safety critical 
plant and activities, and the assurance of their effective performance. If is often failures at the upper levels 
which create the conditions to flourish leading to major accidents. This process attempts to facilitate a better 
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definition of these corporate and senior management responsibilities.
In education, it is imperative that this holistic view of understanding and responsibility is explained. 

This will allow the students to understand where their work applies, whether it is a lecture on quantitative 
risk assessment (QRA) or the selection of a design safety factor for a beam. It should also teach them to 
share their knowledge on the hazards associated with their work with everyone who will be affected by 
their actions.

ACCIDENT CAUSATION
Major accidents, involving loss of reputation, loss of income and loss of life continue to occur 

across a wide variety of industries and are an excellent source of case studies and real life exercises in 
learning about accident causation.  Practically all accidents have multiple causes, each occurring when an 
appropriate combination of causes comes together at one time and place.  It has been shown that the most 
common generic sources of accident causes are Engineering problems followed by Management problems 
then Operator issues and Environmental factors.  The overriding cause however is a lack of understanding 
of the associated hazards and risks.  A detailed study [1] of 45 well-known reported accidents drawn from 
a number of operating areas including Railways, Ships, Aircraft, Power Stations, Chemical Process Plant, 
and Bridges and Structures was used to identify the four major sources of accident causes each with a 
number of sub-sections totalling 14 sources.  Analysis of the 45 accidents indicated contributions from 
169 causes.  Analysis of causes in the operating areas identified patterns emerging between areas, with 
Engineering problems being the leading cause in all areas followed by Management problems particularly 
in the Railways and Bridges and Structures then Operator errors particularly in Ships, Aircraft and Power 
Stations, and then Environmental factors particularly in Chemical Process Plant.

The above is an excellent source of real life examples of major accidents that can be used in 
engineering education to engage students in the process of understanding hazards and human factors that 
play a significant role in the cause of accidents.

HAZARD MANAGEMENT MODEL
This hazard management model is based upon the five steps from the classical HSE management 

systems described in BS EN ISO 14001 [7] and BS OHSAS 18001 [8]: Policy, Plan, Implement, Monitor, 
and Review.  It is intended to be a cycle of continuous improvement aiming to progressively elevate 
standards and reduce risks, both in design and operations. An overview of each of these steps with respect 
to engineers and major hazards is given below with more detailed requirements outlined in Table 2.

Policy
This should be a clear statement of the company minimum standards, its attitude to HSE, the 

tolerable risk criteria and the way in which it sets about doing business. There should be a structure to 
corporate policy rather than a series of individual initiatives. This model suggests that policies could be set 
relating to the four levels of responsibility.

Planning
This is the core of the risk management process.  It has two distinct components, namely:

1. The determination of the hazard management strategies, systems and performance requirements; 
and

2. The assessment of the resources needed to implement these decisions during the design and the 
operations lifecycle. 
Implementation
Hazard management depends on the three Ps – people, plant and the processes. It cannot be a 

stand-alone process as it affects most activities and virtually every item of equipment. It must rely upon 
the existing business infrastructure of design, integrity management, operational controls, competence, 
contracts, procurement and emergency response. The planning will identify who and what is critical and 
the performance standards that they must meet. These will be managed by embedding these requirements 
into the aforementioned processes. Many of these requirements, up to 90%, will already exist through 
default design standards, systems and procedures. The planning will confirm if these default systems and 
performance standards are correct, improve them or add extra features and controls. The planning will 
also provide an overview of the relative importance of all measures to control risk allowing an overall 
prioritisation of resources. 

Monitoring
Measurement is becoming an increasingly dominant part of business and regulatory life. There is 

a temptation to focus on those items against which measurable criteria can be set, mainly the performance 
of plant and safety systems. This only deals with the lowest level described above. There is also great 
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interest in lagging indicators such as occupational accidents, lost time injuries (LTIs) or equipment failures. 
Measurement needs to take a broader view, examining leading indicators such as hazard understanding 
amongst the workforce or the quality and completeness of the hazard management process.

Review
Every organisation should strive to improve. The review should determine where, and how much, 

further improvement is needed. It may be triggered by incidents within or beyond the organisation, or 
else by trends or failures highlighted by the monitoring. It must take a strategic view and avoid a knee 
jerk. Learning lessons from incidents as suggested in section 3 above is imperative but these may not 
be a predominant risk within the organisation and should not distort the corporate focus. Classical risk 
reduction improvements for major hazards are based on measures which can make a quantifiable reduction 
in individual or societal risk numbers. These tend only to focus on additional hardware, particularly that 
which reduces consequences. Again, a broader view needs to be taken. Improvement can focus in two areas, 
namely:

1. The improvement of the infrastructure, resourcing and the quality of the whole hazard manage-
ment process; and

2. A strategic examination of the management of risk and hazard, using the flowchart in Figure 1. It 
would focus preferentially upon the hazards which contribute the greatest proportion of the risk. 
Thereafter, it would revisit the hazard management questions of standards, systems and strategy to 
see where further risk reduction is most appropriate.
Using this approach, systematic improvement can be applied to each of the four levels of an 

organisation.

HAZID

ELIMINATE

STRATEGY

SYSTEM

STANDARDS

HAZID UNDERSTANDING
Cause    Severity     Consequence    Escalation

RISK

PREVENT
CONTROL

MITIGATE
EVACUATE

PASSIVE
ACTIVE

OPERATIONAL
EXTERNAL

INTEGRITY
FUNCTION

COMPETENCE
RELATIONSHIPS

IS IT GOOD
ENOUGH?

IMPLEMENT

YES

NO

MINIMIZE AT SOURCE

Figure 1. Hazard management model

 REGULATION
Regulation can promote this approach to risk and hazard management, or it can undermine it. A 

purely prescriptive regime in which all safety and integrity requirements are defined by law has been proved 
to be inadequate. The Piper Alpha Inquiry [9] recommended a change from this type of regime as did many 
others. In the UK and Europe, the Safety Case was the logical successor. It argued that a case for safety 
should be made and accepted by the regulator. It is undoubtedly a much better approach but experience 
from the North Sea indicates that there is still scope for improvement if the greatest risk reduction is to be 
achieved for the investment.

The regulations in themselves might be satisfactory but their implementation should encourage a 
much more structured approach to managing hazards similar to that described in this paper. The regulators 
should tone down the emphasis on the numerical quantification of tolerable risk levels and the subsequent 
demonstration that risks are ‘As Low As Reasonably Practical’. This has placed too much emphasis on 
these additional measures while leaving the basics of safety such as competence, integrity management and 
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adequate resourcing in the background. Some of the rigour that existed in the prescriptive era seems to have 
been lost and it should be reinstated. The regulations should call for a clear linkage between the hazards, 
these critical systems and their performance. The regulations should also press for explicit presentation of 
hazards and risks, and associated responsibilities as outlined in Table 1. It is through the knowledge and 
understanding of dangers that we are safe.

CONCLUSIONS

1. The open communication and discussion of dangers, hazards and risks must not be inadvertently 
suppressed by regulation or the fear of litigation. 

2. The understanding of hazards, cause, severity, and consequence, is the most powerful means of 
reducing risk. Engineers and corporate organisations must have an underlying ethos which delivers 
this knowledge, links it to management systems, and regards it as essential for the safe design and 
operation of any facility, offshore or onshore.

3. Risk assessments must distil and deliver appropriate information to each part and level of an or-
ganisation from delivering the overall risk and underlying risk drivers to the directors to delivering 
specific performance requirements for procedures and plant to the individual at the workplace. 
This must be used to define responsibilities at every level. 

4. Risk assessments must not be a one-off specialist activity. They must be owned by those respon-
sible for the risks, undertaken in conjunction with those faced with them and be a living process 
which is at the forefront of daily and strategic activity.

5.  Every engineer should be able to apply a structured approach to risk assessment without reference 
to guidelines or specialised techniques such as QRA. These should be there to support the develop-
ment of a complete picture but should not determine the content or how it is painted.

6. Every engineering student should have a basic understanding of safety and health risk issues rel-
evant to their specific course of study and is recommended by the principal professional engineer-
ing institutions.  Where possible, students in their final year should be given at least the option to 
go deeper in their studies of hazard and risk management and consolidate the safety risk concepts 
introduced earlier in the programme.  This will go some way to preparing the next generation of 
graduate engineers for the professional practice of hazard analysis and risk management, an ever 
increasing part of the culture and practice of engineering.
REFERENCES

[1] ‘Deepwater Horizon Accident Investigation Report’, BP, 2010.
[2] ‘The Buncefield Incident 11th December 2005: The final report of the Major Incident Investigation 

Board – Volumes 1 & 2’, 2008. 
[3] Neale M. ‘The causes of accidents’, The Presidents’ Choice, IMechE, 2007.
[4] Reason J. ‘Human error’, New York: Cambridge University Press, 1990.
[5] Stacey N, Simpson K and Schleyer GK. ‘Integrating risk concepts into undergraduate engineering 

courses’, RR702 Research Report, HSE, 2009.
[6] Hopkins A. ‘Lessons from Longford: The Esso Gas Plant Explosion’, CCH Australia Limited, 2000.
[7] BS EN ISO 14001:2004. ‘Environmental management systems. Requirements with guidance for 

use’, BSI, 2004.
[8] BS OHSAS 18001: 2007. ‘Occupational health and safety management systems. Requirements’, BSI, 

2007.
[9] Cullen WD Lord. ‘The Public Inquiry into the Piper Alpha Disaster’, TSO (The Stationary Office), 

1990.
ACKNOWLEDGEMENTS
The authors gratefully acknowledge the major contribution from BP in the development of 

a structured approach for hazard management both in operations through its Major Accident Hazard 
Management project in Trinidad and in the development of their Inherently Safer Design Guidelines. The 
authors also acknowledge the particular contributions from the other members of the BP Trinidad Major 
Accident Hazard Management project and the supporting DNV team, and the Health and Safety Executive 
(HSE) and the Health and Safety Laboratory (HSL) for spearheading the integration of safety risk concepts 
into undergraduate engineering programmes at the University of Liverpool.



359

TABLE 1: HAZARD AND RISK UNDERSTANDING AND RESPONSIBILITIES
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TABLE 2: MAJOR ACCIDENT HAZARD MANAGEMENT SYSTEM – BASED ON BS EN ISO 
14001 AND BS OHSAS 18001
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ABSTRACT
The article focus on the matter of hybrid mixture formation and its inerting using various dust inerts. The 

influance of addition of inert dusts bentolit, limestone, and furex abc- 40 on explosion limits of brown coal – methane 
– air  mixture was measured and the required amount needed to inert the mixture was  inquired. Mainly the barrier and 
anticatalitic effect of particular inert dusts was compared.

Serafín Jiří 1*, Mračková Eva 2, Bebčák Aleš 1, Mynarz Miroslav 1

ИНЕРТИРАЊЕ ХИБРИДНЕ СМЕШЕ 
ПОМОЋУ ИНЕРТНОГ ПРАХА

INTRODUCTION
Practically we expericence not only the explosion of substances of various state of matter - gaseous 

state, solid state or liquid state; but in many cases we deal with combination of these states, called hybrid 
mixtures. The hybrid mixtures are very dangerous because any small addition of combustible gas or vapor 
of combustible liquid into the mixture of combustible dust and air cause rapid decrease of lower explosion 
limit and expansion of explosive range. At the same time the minimal ignition energy and the optimal 
concentration are decreasing rapidly, therefore the mixture is easily set on fire. As an exemple of danger 
of hybrid mixtures we can mention the explosion of methane in coal grainer in Elkford in Canada or the 
explosion of methane which occured in reservoir of coal in San Bernardin in California. One of the methods 
of explosive protection is inertization, where the initial explosive substance is transformed into inexplosive 
by the influence of addition of inert matters. Supposing balanced dispersion of dust elements in whole 
protected area and use of high amount of dust inert material it is possible to reache the inexplosivness by 
addition of inert dusts into the explosive atmosphere. 

DISPERSED EXPLOSIVE SYSTEMS 
The concentration of dust in the air is usually more difficult to control than the concentration 

of gaseous systems. Besides dispersed dust which form the explosive concentration of dust and air, the 
sedimentary dust must be taken into account. In the state of dust almost all metters burn except purely 
anorganic matters, such are calcite, dolomite and other oxides and metal salts. Dangerous are above all 
metal dusts (aluminium, magnesium) which have high maximal pressure and maximal rate of pressure rise. 
From the non-methal dusts the dangerous one is for example suplhur dust (low temperature of ignition) or 
coal dust. 

THEORY OF BURNING OF DISPERSED SYSTEMS
The burning of dispersed systems differs from burning of gaseous systems. The explosive burning 

is influenced by the transmission of heat from the reaction zone to the layers of systém, which have not 
reacted so far. With dispersed systems the emission of heat is the main mechanism for transmission of heat 
from the reaction zone to the dust particles and therefore during the explosive burning the thermal looses 
are relatively small. The complex physical and chemical procedures in microstructure of the system occurs 

РЕЗИМЕ
Рад се фокусира на питање формирања хибридне мешавине и њено инертирање користећи разне 

врсте инертне прашине. Мерен је утицај додавања инертних прахова бентолита, кречњака, а фурекса abc-40 на 
границе експлозивности смеше мрког угља, метана и ваздуха и потребна количина за инертирање мешавине. 
Упоређене су границе и антикаталитичко дејство појединих инертних прахова.

Kључне речи: инертирање, хибридна мешавина, прашина, експлозије

INERTING OF HYBRID MIXTURES 
USING DUST INERTS SLOV

1VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of safety Engineering, Czech Republic
2Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, Slovak Republic
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at ignition and burning of dispersed systems. In gaseous phase the burning resemble to burning of gaseous 
mixtures. Firstly there is an evaporation of solid phase or the creation of gaseous product by pyrolysis 
and the flame is created in close range of solid particle surface. The surface of the particles is heating up 
and there happen another gasification of the solid phase. The gasses mix with oxygen and rapid reaction 
and flame emerges. The explosivness of combustible system is influenced by the size of dust particles, 
concentration of oxygen in the area, pressure, amount of dust, temperature, humidity, inert substances, 
turbulence, size and form o f container.

HYBRID MIXTURE 
Hybrid mixture is the mixture of an air and combustible matters of different physical states, for 

exemple methane + coal dust + air (mining). The concentration of solid phase in this mixture is within the 
range of upper and lower explosion limit. The addition of small amount of gas or vapor of combustible 
liquid into the mixture of combustible dust or drops of combustible liquid with air results in an expansion 
of explosive range. 

Picture 1. The influence of additional substance of combustible gas to LEL of combustible dust.

The maximal explosive parametres are increasing, minimal ignition energy, optimal concentration 
and lower explosive limit are rapidly decreasing. The explosion can occur even in the case where neither 
the lower explosive limit of mixture of gas with air and mixture of dust with air is not reached.

 
Picture 2. The influence of additional substance of methane to maxiaml explosive parametres of  brown-coal dust

Hybrid mixture can be ignited by much lower energy than is the initial mixture of dust with air. The 
most significant decrease occurs by dusts which have high minimal ignition energy and low burning speed 
in the air. 
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INERTIZATION
The principle of inertization is in elimination or decrease of the amount of oxidizer, where the 

initialy explosive mixture is transformed into the inexplosive one. This is caused by addition of inert 
matters. The effect of inert dusts depends on the kind of explosive mixture and on the kind of dust. The 
balanced distribution of dust particles in whole area and persistance in this dispersed state is important. The 
barrier effect occures. At extinguishing powders on the basis of ammonium phosphate besides barrier effect 
the anticatalitic effect occures.

Picture 3.   The ifluence of additional substance of methane to LEL of inert mixtures of coal dusts and air.

DESCRIPTION OF THE TEST EQUIPMENT
The measurement were examined on VK – 100 explosion chamber. VK – 100 is universal explosion 

chamber for measurement of lower and upper explosion limit of liquid, gases, dusts, hybrid mixtures and 
its inertization by gaseous or dust inerts. It consist of explosion vessel itself, carriage unit, pneumatic 
system and  a remote PLC control. The gas cylinder, control eletronics and pneumatic air distribution 
systems are built in vessel carriage unit. These are schematically ilustratd in the picture no.4. Explosion 
vessel has a cylinder form of 0,1 m3 capacity and it is made by 2 mm of stainless steel. In the bottom of the 
vessel , there ale four dispersion nozzles, in which the tested sample of dust is placed and then is dispersed 
by pressured air. In the middle part of the chamber, electrodes for both chemical ignition (low-voltage) 
and high-capacitive inductive spark ignition (high voltage) are placed. In the upper part of the chamber 
stirrer and windows from hardened safety glass are situated. Upper ledge is equiped with flange, in which 
breakable paper wafer is placed. Static overpressure, at which the membrane brokes is between 6100 – 6700 
Pa.

B1  – temperature sensor (air)
B2  – temperature sensor (liquid)
B3 – remperature sensor (case surface) 
B4 – temperature sensor (air)
B5  – evaporating bowl
B6 – pressure sensor
G  – oxygen sensor
Y1  – electric valve – dispersion
Y2  – electric valve – pressured air
   filling
Y3  – electric valve – pressure 
   regulation
Y4  – electric valve – oxygen bypass
   (output) 

Y5  – electric valve – combustible 
   gasses filling 
Y6  – electric valve – inert gasses filling
Y7  – electric valve – total inertization
Y8  – electric valve – oxygen bypass 
   (input)
Y9  – electric valve – mixture exhaust
M  – stirrer engine
Z1 – reverse valve – air income
Z2  – reverse valve – oxygen bypass
R1  – mechanical valve for pressure 
   reduction
R2–R5 – mechanically controlled valves of 
               extension nozzles selection



364

Picture 4 - VK-100 explosion chamber
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The matters examined 
The measurement focused on the inertization of hybrid mixtures of brown-coal dust and methane. 

The examined inert matters were Limestone, Bentonit and Furex abc – 40.
Calcite – Limestone is a rock, composed mainly by mineral called calcite. The content of calcium 

carbonate is often over 95%. For dusting can be used only calcite dusts which were approved by test room 
approved by Czech mining office, which cannot contain unbound silicon dioxide in the amount exceeding 
3 % and no other fibroplastic or toxic matters and those, that maintains ability to disperse even in mine and 
ability to persist dispersed in air for longer time.

Bentonite - Bentonit is rezidual, non-removed clay rock with huge sorptive capability, high ability 
to exchange cations, swelling and high plasticity. Bentonite has these characteristics due to clay minerals, 
especially due to montmorillonite. The characteristics depend mainly on the kind and content of supplement 
matters (level of bentonization). For the measurement the gray bentonite in powder state was used. 

Furex abc – 40 - It is extinguishing powder on the basis of ammonium phosphate. This is made by 
neutralization of phosphoric acide using ammonia and then using crystalization or evaporation of solution. 
Extinguishing  effect consists in its ability of thermal decomposition to NH3 and H3PO4, which supports 
the cabonization of organic matters and so reduces the formation of combustible gases. Fruthermore, during 
the burning, the polymeric phosphoric acide creates continual layer on the surface of burning material, 
which is an isolator agains the surrounding oxygen and it prevents from re-ignition of warmed combustible 
matters.

METHOD OF MEASUREMENT
Before the measurement itself, the samples of dusts were prearranged during special preparation. 

We used brown coal from Most, Litvínovská uhelná a.s. grain class O2 of particle size of 10 – 20 mm. For 
the measurement, this coal had to be grinded first to dust of particle size of 0,25 mm and dryed. All samples 
were dryed to the moisture of approximately 30%..

Firtsly was needed to measure lower explosive limit of coal dust itself. The sample of dried coal 
dust was placed equally in the four dispersion nozzles at the bottom of the chamber.

Picture 5. Nitrocellulose ball

As ignition source was used nitrocellulose ball, which was ignited by nickeled steel resistance 
wire 0,25 mm stick with resistance of 9,879 Ω, which was placed between two low voltage electrodes. 
The ignition energy of this ball is 4,5 kJ. So prepared chamber was overlapped by thin paper breakable 
membrane 20 μm thick, which was used as an explosion vent. The result of the test was judged visually 
(flash, break of the membrane). If the result was not convincing, the experiment have been judged by the 
increase in the temperature on temperature sensors. The ignition itself has increased the temperature by 
c. 6°C, considering this we were able to determine that during the increase over 10°C the mixture burn-
up will occur. By this conditions the lower limit of brown coal dust was determined to c. 50 g*m3. Later 
measurement indicated that inertization of hybrid mixtures by dust inerts is not very efficient, therefore 
we have not tried to exceed the concentration of admixture of combustible gas by more then 3%. For the 
comparison of inert dusts impacts we have used two hybrid mixtures:

hybrid mixture of 50 g*m3 of brown coal dust with air + 2% methane 
hybrid mixture of 50 g*m3 of brown coal dust with air + 3% methane
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Measuring procedure was similar to the one we used to aquire LEL, only difference was, that we 
add methane to the chamber and add inert dust to the sample of coal dust. The concentration of methane was 
detected by ex – meter added to the equipment to measure oxygen in the chamber The amount of inert dust 
in the mixture was gradually increased until, under above described criteria, the mixture was inexplosive 
(no membrane breach or 10°C temperature rise). These results were defined with 10 g*m3 accuracy. The 
results we measured are summerized in following table 1.

Table 1. The amount of inert dusts (percentage by weight) for full inertization of hybrid mixture.

Inert dust Lignite [g] Methane [% vol] Quantity of inert 
dust [g*m3]

Percentage by 
weight

Furex abc -40 50 2 290 85,29 %
Furex abc -40 50 3 460 90,2 %

Bentonite 50 2 1570 96,91 %
Bentonite 50 3 2150 97,73 %

Calcite 50 2 1980 97,54 %
Calcite 50 3 >2300 > 97,87 %

Picture 6.  Dependece on the amount of inert dust on LEL of hybrid mixture with addition
 of differen percentage of methane.

CONCLUSION 
The ability of inert dusts to inertize the hybrid mixture was verified by the measurement, assuming 

the usage of high amount of inert dusts. Goal of this measurement was an examination of the abilities of 
chosen inert dusts to inertize the hybrid mixture and mutual comparisons of the effectivness of particular 
inert dusts. Namely calcite, furex abc - 40 and bentonite. The hybrid mixture of 50 g*m3 of brown coal with 
air and methane in 2 and 3 % concentration was inertized. According to the theoretical assumptions, furex 
abc – 40 on the basis of ammonium phosphate has the best extinguishing effect. Together with barrier effect 
also anticatalitic effect occured, causing that dust particles absorbs radicals originated from the burning 
process and stops chain reactions. Inerting of hybrid mixtures by dust inerts is possible, but the dust has to 
be perfectly dispersed and it is needed in big amounts, exceeding 90 % by weight, with addition of very 
small amount of combustible gas.
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ABSTRACT
With growth of passenger transport and growth of utilization of alternative driving fuels the need of solu-

tion of these vehicles parking is more pressing. The article brings some basic information about hazards connected 
with CNG vehicles parking and also an analysis of safety measures in underground car parks in case of CNG leakage 
including some suggestion of possible solutions in terms of safety. The aim of this article is to refer to the fact that the 
parking of CNG vehicles in underground car pars is by meeting of certain safety criteria safe.

Serafín Jiří 1*, Mračková Eva 2, Bernatík Aleš 1, Mynarz Miroslav 1

БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА НА 
КПГ У ПОДЗЕМНИМ ГАРАЖАМА

INTRODUCTION
Increasing prices of driving fuel are connected with search for new alternative fuesl. But every 

change brings some new risks with, which demand effective reaction. Thus, it is clear that if a net of CNG 
(compressed natural gas) fuel stations began to develop the number of vehicles with this propulsion will, 
especially in large cities, rise.

Natural gas has a big potential for usage as engine fuel. It is cheap, has high octane rating, it is a 
clean fuel that has no problems with contemporary and future emission limits.

Natural gas can be used in the form of compressed gas – CNG (pressure 200 bar) and also in liquid 
form – LNG (by temperature of -162 °C). The CNG version is nowadays the more frequent variant.

EXAMPLE OF AN EXTRAORDINARY EVENT INVOLVING CNG 
Explosion of a car with CNG fuel tank, April 2nd 2007, Seattle, USA [1]
Burned car pieces (Fig. 1 - 3) were after an explosion spread around an area about 30 m in all 

directions, including places above the event. The roof of the Honda Civic vehicle was circa 22 m away, the 
fender 30 m and the fuel tank even 29 m from the vehicle.

Figure 1. Burned out Honda Civic passenger car

РЕЗИМЕ
Са развојем путничког транспорта  и порастом коришћења алтернативних горива за вожњу неопходно 

је решити и питање паркирања ових возила. У раду су дате неке основне информације о опасностима у вези 
са паркирањем возила на компримовани природни гас (КПГ), као и анализа безбедносних мера у подземним 
паркинзима у случају цурења гаса, укључујући неке предлоге могућих решења у погледу безбедности. Циљ 
овог рада је да скрене пажњу на чињеницу да је за паркирање возила на КПГ у подземним гаражама неопходно 
испуњавање одређених критеријума сигурности.

Kључне речи: природни гас, колективно паркирање, безбедност, путнички аутомобил

SAFETY RISKS CONNECTED WITH PARKING OF CNG 
VEHICLES IN UNDERGROUND CAR PARKS

1VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of safety Engineering, Czech Republic
2Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, Slovak Republic
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    Figure 2. Marking of CNG fuel tank placing              Figure 3 CNG fuel tank

From the event development tt is obvious that the fire of the car caused the explosion of the pressure 
tank and its ejection. As a cause of this event a wilful fire raising (arson) was determined. The course of 
investigation led to a conclusion that the fire inside of the car caused uneven warming up of the fuel tank, 
which prevented the proper function of the safety valve and consequently led to a break of the fuel tank and 
its ejection.

ANALYSIS OF SAFETY MEASURES IN UNDERGROUND CAR PARKS IN CASE OF 
CNG LEAKAGE
Vehicles with CNG traction equipped/extra equipped with components according to Fig. 4.

Figure 4. Simplified scheme of the CNG-propulsion vehicle [2]

Assuming correct operation of the whole system, the system can be considered safe. From the point 
of view of safety the system can be divided into 3 basic parts:

• Pressure tank.
• Safety valve.
• Transport gas line.

Factors influencing the possibility of hazardous concentration formation
On the basis of the ČSN EN 1127-1 „Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection 

- Part 1: Basic concepts and methodology“ and EN 13237 „Potentially explosive atmospheres — Terms and 
definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres“ 
it is possible to realize an analysis that leads to a conclusion that a possibility of CNG leakage from the 
equipment cannot be excluded. In terms of the fact recognized it is necessary, according to the standards 
mentioned above and according to the directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council 
of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and 
protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (APEX), to place the space into 
Zone 2, therefore as an area in which an explosive atmosphere comprised of a mixture of air and flammable 
substances in the form of gas, vapour or fog is not present during normal operation, and if it is, it is only 
there for a short period of time.
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Furthermore it is also impossible to exclude a possible appearance of initiation source in the area 
of CNG-propulsion vehicle garaging. 

Potential causes of CNG leakage
• Material defect.
• Ambient temperature increase.
• Bad installation of a device.
• Vandalism.

Potential sources of initiation
• Hot surface.
• Electric spark.
• Static electricity.
• Flame (e. g.  castaway cigarette stub).

Due to classification of the area in the Zone 2 it is necessary to take other measures, which should 
lead to decrease of a possible explosion risk. In this way classified area must be during normal operation 
excluded the initiation sources that can occur permanently or often. 

Hazards that may occur by CNG-propulsion vehicle garaging
1. Hazards connected with the motor vehicle – technical specifics

• Improperly made installation or equipment intervention.
• Hidden material defect.

2. Hazards connected with motor vehicle running – human factor
• Failure to respect traffic sign in garages.
• Failure to respect garage parking rules.
• Negligence.

3. Hazards connected with parking – deficiencies of the garage owner
• Insufficient fire safety equipment in garage (absence or insufficient function of aeration, electronic 

fire protection systems, stationary fire protection systems etc.) – especially by existing garages.
• Insufficient rules for CNG-propulsion vehicles parking in garages.
• Insufficient traffic signs.

Description of potential emergency scenarios of CNG vehicles in underground garages
On the basis of available information can be determined several scenarios of serious CNG vehicles 

accidents, whose consequences will be explosion or fire. The most probable is gas leakage and its cumulating 
in a vehicle or in a garage (so-called gas nest) and resulting fire (of Flas Fire type) or explosion (VCE – 
Vapor Cloud Explosion).

The next scenario is an overheating of a pressure cylinder (caused for example by vehicle or 
garage fire) and consequential gas leakage, initiation and explosion leading to ejection of the pressure 
cylinder together with a quick fire development. Special explosion or fire scenarios can be connected with 
a possibility of vandalism or terrorism, but final consequences will be similar to previous scenarios. 

To the CNG leakage may lead also a leak of pressure cylinder, valves or pipeline network. Causes 
of this leak can be corrosion, material fatigue, construction fault, mechanical damage or wrong maintaining. 
Further development of scenario is influenced by garage ventilation. Even if CNG is lighter than air and 
will rise, it is impossible to exclude local appearance of concentration over lower explosion limit (LEL) 
in closed spaces or in unventilated garages. In case of appearance of initiation source (electric spark, lit 
cigarettes, etc.) a fire or an explosion of gas can occur.

MEASURES PROPOSAL FOR DECREASE OF RISK ASSOCIATED WITH CNG-
PROPULSION VEHICLES PARKING IN UNDERGROUND GARAGES
On the basis of facts mentioned it is evident that for risk elimination it is necessary to make some 

security fundamentals and procedures which will consider hazards connected with technique, represented 
by vehicles, and also with human factor.

For preventive securing of safe operation of underground garages seem to be necessary to evaluate 
and propose:

• technical measures,
• organizational measures.



371

Technical measures
1. Wiring system

• In explosion – proof finish for reason of elimination of the electric device as possible initiation 
source.

• Cables in non-combustible, fire retarding finish (according to ZP 27/2008).
2. Gas detection

• Installation of detectors on a whole floor including next underground floor entrances and exits. It is 
necessary to install detectors also in elevator shafts if the garage is equipped with them. 

• Next, installation of sampling of sucked off air in air conditioning is necessary.
3. Air conditioning

• The basic demand on air conditioning is that it should be in explosion-proof design. Except for 
security of forced ventilation of garage areas it is advisable for the air conditioning to be able to 
provide sufficient air exchange.   

• Exhaustion need to be designed based on possibilities according to sections depending on recog-
nized particular leakage. The purpose is to suck off the escaping gas through the shortest way. In 
case of stacker parking is necessary to respect specifics, when the sucking will not be vertical but 
horizontal instead. 

• Further fire dedicated equipment, as stationary fire protection systems, is necessary to install ac-
cording to appropriate standards requirements and on the basis of size and division of the garage 
area. The stationary fire protection systems installation is useful especially in cases of difficult 
access of operating fire brigade into the burning space (e. g. stacker garages).
Organizational measures

1. Garage owner supervision
• Vehicles with CNG propulsion should have access only to the first underground floor in subterra-

nean parking places. In case that the technical solution does not enable parking in the whole area.
• Assurance of regular patrols in fire compartments where CNG propulsion vehicles are allowed to 

park to prevent from contingent sign of negligence, respectively vandalism. 
• If CNG-propulsion vehicles will be equipped with chip that would CNG-propulsion vehicles “open-

ly” identify it is advisable to design a system for evince of such vehicles entrancing underground 
garages. Subsequently, in dependence on the number of registered vehicles parking in underground 
garages to regulate the air exchange in there. 
In case of satisfactory garage providing with fire safety equipment can be supposed provision of 

garages operation according to the algorithm below (Fig. 5). 
CONCLUSION
In the future, an increase of CNG vehicles in Czech Republic in dependence on building of fuelling 

station infrastructure speed can be expected. Therefore, it is necessary to deal with this problem and to set 
clear rules for these vehicles running. 

In terms of general safety of CNG vehicles running under conditions in Czech Republic could be 
available information recapitulated in the following way:

• natural gas disperse well in air, from contemporary fuels has the highest flammability point,
• thick-walled pressure containers resist impact,
• Vehicles have safety valve of fuel tank with electromagnetic cap, pressure and temperature fuse. 

From the point of view of CNG vehicles garaging following conclusions can be claimed:
From available knowledge result that open car parks are suitable for CNG-propulsion vehicles 

garaging. Specific restrictions can be supposed by space-complicated or large garages, by open garages of 
high-rise buildings or medical buildings or also buildings with assembly rooms.

For underground car parks with insufficient air exchange it is necessary to set rules for operation. 
According to specific conditions the range of requirements on installation of fire safety equipment must 
be determined, including algorithm of their utility. Measures are similar to these necessary for garaging of 
vehicles with conventional propulsion (petrol, diesel oil). This concerns especially electronic fire protection 
system, including gas detection equipment, effective ventilation, elimination of static electricity effects, 
explosion suppression measures and eventually installation of stationary fire protection systems.
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ABSTRACT
Presence of solvents in screen printing inks is becoming a serious environmental problem, because of con-

tribution to smog formation. In this paper was investigated screen printing ink for printing on plastic substrates, and 
its viscosity was varied by changing the solvent content. Viscosity of ink was determined with a viscometer of VIS 
series, and tonal values of the printed image on the polycarbonate substrate were determined using colorimeter spec-
trophotometer Vipdens 2000, obtainded in the CIE Lab coordinates. The obtained results have shown that by changing 
the  viscosity of ink is possible to influence on tonal values of prnted samples. Since the viscosity of ink it is directly 
depending on solvent content, considering reological characteristics it is possible to determine minimal content of 
solvent in ink, without changing tonal values of printed samples.

POSSIBILITIES OF CONTROL OF VOLATILE ORGANIC 
COMPOUNDS IN SCREEN PRINTING INKS 

VIA REOLOGICAL CHARACTERISTICS

Kључне речи: испарљиве органске компоненте, реологија, вискозитет, колориметрија, сито штампа

РЕЗИМЕ
Присуство растварача у бојама за сито штампу, због доприноса стварању смога, постаје озбиљан 

проблем за човекову околину. У раду је коришћена боја за сито штампу на пластичној подлози, а њен вискозитет 
је варирао у зависности од садржаја растварача. Вискозитет боје је одређен преко вискозиметра ВИС серије, 
а тонске вредности одштампаног отиска на поликарбонатној подлози су одређене спектро колориметром Vip-
dens 2000, у CIE Lab кординатама. Добиjени резултати су показали да je у зависности од вискозитете боје 
могуће утицати на тонске вредности одштампаног отиска. Пошто је вискозност боја директно зависна од 
садржаја растварача, могуће је на основу реолошких карактеристика одредити минимални удео растварача у 
боји, а да се при томе тонске вредности одштампаног отиска не промене.

1Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, 
2Технолошки факултет, Нови Сад
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МОГУЋНОСТИ КОНТРОЛЕ ИСПАРЉИВИХ ОРГАНСКИХ 
КОМПОНЕНТИ БОЈА ЗА СИТО ШТАМПУ 
ПРЕКО РЕОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА

УВОД
Реолошке особине боја имају важну улогу у процесу штампе графичких производа(1,2,3). 

Боја која има погодна реолошка својства може се ефикасно преносити кроз систем за пренос боје 
штампарске машине у одговарајућој количини на подлогу на којој формира контролисану слику, 
задржавајући облик и положај. У случају офсетних литографских боја, танак слој (филм) боје мора 
бити подвргнут даљем процесу одвајања како би се пренео на превлаку и са ње. У вишебојној штампи 
макро-на-макро, узастопни слојеви боје морају се задржати један на другом у количини потребној да 
би се репродуковао жељени мотив. Шта више, захтева се да реолошка својства у различитим фазама 
процеса штампе буду другачија (3 ).

Суштина процеса штампе је да количина боје на цилиндрима и плочама пресе надокнађује 
тачно истом брзином којом се она преноси на папир. Иако је ово лако оствариво у дубокој штампи 
и флексографији, готово је неоствариво у литографској и летерсет штампи, код којих се количина 
испоручене пастозне боје контролише подешавањем отвора дизни, а боја мора прећи преко великог 
броја транспортних ваљака пре него што стигне до цилиндра за отискивање. Без обзира на реологију 
боје, такви транспортни системи са ваљцима имају сопствену инерцију, па се штампањем у уским 
границама толеранције продуктивне вредности боје смањују. 

Боје за флексо и бакарну штампу, са друге стране, морају бити течне како би се лако 
ослободиле из ћелија анилокс ваљака и ћелија отисног цилиндра. Згушњавање након отискивања је, 
међутим, неопходно како би се отисак стабилизовао. Иако је згушњавање под дејством смицајног 
напна, у општеном случају непожељно, оно може олакшати чишћење гравирних цилиндара након 
употребе ( 4 ).
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Састав боје игра најважнију улогу у одређивању њене реологије. Велика концентрација 
пигмента потребна за остваривање не прозирности и већег интезитета боје, може довести до 
веома сложених својстава течења. Течљивост се може контролисати додавањем гранула, попут 
модификованих малеинских гранула које омогућавају вискозан ток чак и у присутству високе 
концетрације чврсте материје. Добро распршена боја ће добити сјај и добру непрозирност, али 
се може лако стегнути под дејством силе отискивања. У мањој мери, стезање боје повећава отпор 
окретања ваљака и смањује ефикасност пресе. У екстремном случају, стезање ће потпуно блокирати 
ваљке и оштетити пресу.

Изражена тиксотропска својства неких боја последица је груписања боје у капљице. 
Капљице се распршују под дејстовом притиска ваљка, а боја се стањује. Груписање у капљице има 
за последицу слабу непрозирност и слаб сјај отиснуте боје. Правилан избор пигмента и његове 
запреминске концетрације у бојама за литографску и летерсет штампу је најважнији фактор 
за контролу њихове реологије. У циљу спречавања ових појава бојама се између осталог додају 
растварачи. Додавањем растварача реолошке особине се побољшавају, али истовремено повећањем 
концентрације растварача и ризици по здравље запослених се повећавају.

Растварачи у бојама
Реологија контролише дужину боје , односно њену тенденцију да формира влакна. Дуге боје 

формирају дуге нити које се могу разбити на мање делове услед појаве шупљина у боји. Капљице које 
настају на овај начин одлећу у ваздух, покривајући штампарски ваљак и отисак фином измаглицом 
боје. Последице удисања капљица минералних уља и пигмената који су канцерогени већ дуго су 
предмет велике забринутости (3 ). Пошто су у боји присутни и растварачи, јављају се и додатни 
ризици по здравље запослених к али и за стварање смога у атмосфери.Због тога се морају предузети 
мере да би се ова измаглица контролисала и сакупљала. Проблем је најчешће узрокован природом 
пигмента и њиховом ниском способношћу апсорбције уља у процесу мешања.

У случају UV апсорбујућих боја, избор пигмента је још важнији јер се вискозност ових 
мономера не може контролисати употребом растварача. Висока диелектрична константа мономера 
присутна у папиру, у поређењу са вредношћу честица пигмента, често има за последицу груписање 
боје у капљице чим она дође у контакт са папирном подлогом, односно чим престане притисак 
цилиндра за отискивање. При томе долази до слегања боје што даје лоше течење и уједначавање боје 
на подлози. Стога су фактори који утичу на својства течења боје од велике важности.

Карактеристике течења могу се грубо поделити на две категорије: оне које показују 
идеално течење, попут једноставних течности и оне које то не чине, попут комплексних течности. 
Претходна разматрања су указала на значај утицаја реолошких особина боја на њена технолошка 
својства. Као један од утицајних параметара на вискозитет боје се показао и садржај растварача. 
Повећањем садржаја растврача могуће је смањити висозност боје и тиме побољшати технолошке 
особине боје. Међутим , повећање садржаја растварача, повећава се ризик по здравље радника који 
учествују у процесу. Из наведених разлога врло је важно одредити минималну количину растварача 
која доприноси формирању погодних реолошких особина боје за одвијање процеса штампе. Ову 
минималну количину растварача је могуће одредити контролом вискозитета боје у зависности од 
садржаја растварача.

Коришћење боја на бази растварача је посебно изражено у процесу сито штампе. Боје на 
бази растварача израђују се од полимерних смола у праху или зрнастом облику ( акрилни, винилни, 
полиестерски, уретански, епокси полимери ) . Они чине хемијску основу боје и дају им коначни 
изглед. Полимерне смоле се растварају у смеши испарљивих органских растварача, чиме се добија 
флуид погодног вискозитета за штампу. Удео растварача код традиционалних боја за сито штампу 
износи до 75 %. Законска ограничења у коришћењу органских растварачa у сито штампи потичу 
из чињеницеда, да током мешања, штампања и сушења боје, долази до испаривања растварача, 
тако да испарљиви органски састојци( VOC ) одлазе у атмосферу. Сунчева светлост тада делује као 
катализатор у фото-хемијској реакцији, која претвара ове органске супстанце у смог (5 ).

Смог је постао озбиљан проблем угрожавања човекове околине,као и здраствени проблем 
у многим индустријским градовима у свету. Мада се национални прописи по смањивању смога у 
животној средини доста разликују, смањивање емисије испарљивих растварача у атмосферу постао 
је врло значајан фактор заштите човекове околине.

Одређивање вискозитета Нењутновских флуида
За одређивање вискозитета Нењутновских флуида, где спадају и графичке боје користе се 

ротирајући вискозиметри, који омогућавају контролу напона смицања који се примењује на флуид и 
мерење насталог смицајног помераја. Смицајни напон може бити повећаван и смањиван у врло малом 
мерном подручју, што омогућава испитивање и процену реолошких својстава и вискоеластичних 
карактеристика. Ови уређаји нису намењени за коришћење од стране штампара, већ произвођача 
боја.
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Принцип вискозиметра са ротирајућим цилиндром илустрован је на слици 1. Цилиндрични 
мерни висак ротира у непомиочној посуди испуњеној испитиваном бојом. Смицајни померај боје 
пропорционалан је торзионом (обртном) моменту захтеваном да се изазове ротација. С обзиром да 
су смицајни напон (мерени торзиони момент) и смицајни померај (брзина ротације) познати, може 
се израчунати вискозност η. Способност континуалне контроле брзине окретања боје омогућава 
испитивање понашања течности у времену, односно тиксотропије ( 3 ).

Слика 1.Ротациони цилиндар вискозиметра

Оптичке особине боја
Да би контролисали неку боју, односно да би одредили њене оптичке особине, морамо 

познавати њене колориметријске карактеристике. Мерењем колориметријких карактеристика боја 
добијају се параметри на основу којих се одређују психофизичке карактеристике боја. У психолошке 
величине које карактеришу боје спадају:

• Тон
• Засићење
• Светлина

Ове карактеристике су субјективне и зависе од посматрача и услова посматрања (сл. 2 )

Слика 2. Представљање боје у тродимензионалном систему

У тродимензионалном систему, боја се приказује тачком (слика 2. ), одређеном са три 
кординате. Тон боје одређен је амплитудом, односно углом између поларне осе и пречника до тачке 
на обиму круга. Засићење је приказано одређеном дужином на том пречнику, а светлина удаљеношћу 
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вертикалне пројекције тачака Б на вертикалној оси од тачке О, која представља црну боју. Приказа 
карактеристика боја омогућен је коришћењем CIE колор система.CIE колор системи користи три 
координате да одреде боју у колор простору. CIE колор простори укључују ( 4 ): 

   CIE XYZ , CIE L*а*b, CIE L*C+h0

CIE lab колор систем.Скраћеница Lab односи се на три вредности које овај систем користи 
да би описао боју ,L (луминанце = осветљење) је ниво светлине боје док а и б вредности представљају 
хроматичност боје, одосно обојености из следећих односа: зелено у односу на црвено (а) и плаво у 
односу на жуто (b). CIE Lаb колор модел (слика 25 ) негде се означава и са CIE L*а*б. Овај модел 
развила је међународна организација за стандардизацију CIE (Commison Internationale DelEclarige). 
CIE Lаb обезбеђује систем дефинисања боје помоћу постојећих стандарда за колориметрију, 
уместо везивања за одређене уређаје. Због тога се овај модел често назива и универзалним јер је 
независтан од уређаја за обраду боје, за разлику од модела RGB и CMYK који су развијени управо за 
потребе разних уређаја за обраду боје. RGB представља колор модел рачунарског монитора, CMYK 
представља колор модел рефлектујећег листа папира на чију површину је наношен обојен пигмент, 
а CIE Lаb не зависи ни од светлости ни од обојеног пигмента.

Колориметријско мерење
Колориметријско мерење заснива се на поређењу боје са бојом створеном адитивном или 

суптрактивном синтезом боја у колориметру. При оваквом мерењу одређују се два параметра боја, 
тон и засићење, које се обједињују у особину називану хроматичност. Данас се, углвном користе 
адитивни фотоелектрични колориметри.

Колориметријска мерења условљена су спектралним саставом светла којим се осветљава 
узорак, корисником и спектралним карактеристикама филтера који се користи за добијање основних 
боја (црвених за X, Y за зелени и Z за плави стимулус).

Колор разлика
Одређивање боје је више него нумеричко представљање. Најчешће коришћен стандард 

колор разлике CIE Lаb систем се користи да се пореде боја два објекта. Колор разлика се представља 
са L*∆а*∆b* или * а* * (∆ или D симболизују „делта“ и указују на разлику). Добијање разлике 
L*∆а*∆b* представљају тоталну разлику или растојање на CIE Lаb дијаграму и могу се представити 
јединичном вредношћу која је позната као апсолутна колор разлика ∆Е* ( 6 ).

    

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО
Испитивање реолошких особина
Предмет овог рада је испитивање утицаја реолошких особина боје на оптичке особине премаза 

на поликарбонатној подлози. Боја за сито штампу PY284 је припремљена са различитом количином 
растварача ZV557. За сваки ниво разређености боје одређен је вискозитет помоћу ротационог 
вискозиметра. Испитана боја је техником сито штампе нанесена на поликарбонатну пласичну 
подлогу. Након потребног времена на подлози се формирао чврсти премаз,чије су колориметријске 
особине испитане помоћу комбинованог денситометарског колориметарског уређаја Vipedens 2000. 
Резултати мерења вискозности су приказани у табели 1.

Табела 1. Вискозитет узорака 1,2,3

Укупна 
маса узорка 
 (маса суда 
59.29g)

Маса 
боје 

PY284

Маса 
зређивача 

ZV557

Проц. 
боје

%

Проц.
разређи-
вача

%
Вискозитет

Опсег 
скале
10 
-90%

Узорак 1 179,82g 120,53g 0g 100% 0% 10 362 
mPas 

66
%

Узорак 2 183,84g 118,35g 6, 2g g 95% 5% 6 070 mPas 34
%

Узорак 3 154,92g 83,94g 8,1445g 91.5% % 2 130 mPas 13,3%
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У току испитивања проценат исоришћености скале се кретао у интервалу од 66% до 13%. 
Пошто се измерене вредности вискозитета налазе у опсегу 10 % до 90 %,а мерење је валидно. 
Из резултата приказаних у табели 1 се може уочити да вискозитет боје PY284 опада са порастом 
процента разређивача у укупној маси узорка. Код првог мерења где разређивача нема, вискозитет 
боје је 10 362 mPas. Додавањем разређивача у боју (5%) вискозитет опада на 6 070 mPas , да би на 
крају , при проценту разређивача од 8.5 %), износио 2 130 mPas . 

Испитивање колориметријских особина
У табели 2., су представљене измерене вредности колориметријских карактеристика узорака 

1,2, и 3 премаза на поликарбонатној подлози у CIE L*a*b* систему боја, добијених мерењем помоћу 
инструмента VIPDENS 2000. Узорцима 1,2,3, одговарају вредности вискозитета приказане у табели1.

Табела 2. Колориметријске вредности узорака боје у CIE L*a*b* систему боје

узорaк 1 узорaк 2 узорaк 3
L* 24,3 24,4 24,7
a* -96,8 -97,4 -98,6
b* -30,7 -31,4 -31

Као референтни узорак је одабран узорак 1. Узорак 1 је узорак боје без растварача и у односу 
на њега је урађена колор разлика ( ) са узорком 2 и узорком 3. Резултати одређивања колор разлика 
су приказани у табели 3.

Колор разлика представља разлику на измереном пољу у односу на референту боју (у овом 
случају узорак 1). Колор разлика узорака 2 и 3 у односу на узорак 1 приказана је у табели 3.

 Табела3. Колор разлика( ) узорака 2 и 3 у односу на узорак 1 

узорaк 2- узорaк 1 узорaк 3- узорaк 1

ΔL* 24,4-24,3=0,1 24,7-24,3=0,4

Δa*  -97,4-(-96,8)=-0,6 -98,6-(-96,8)=-1,8

Δb* -31,4-(-30,7)=-0,7 -31-(-30,7)=-0,3

ΔE
Из табеле 3., се види да у првом случају при додавању 5 % растварача у боју, ΔE износи 0,93. 

Порастом процента разређивача у смеши, на 8,5 % колор разлика се повећава на вредност 1,87.Ове 
вредности су уоквиру дозвољених одступања, тако да се на основу испитивања колор разлике може 
заључити да додавањем растварача ZV557 у боју PY284 до 8,5 % њене оптичке особине значајно не 
мењају (ΔE <2 ).

ЗАКЉУЧЦИ

1. Техника сито штампе се битно разликује од осталих техника штампе, пре свега због своје 
једноставности и могућност штампања на подлози било ког облика, формата, материјала 
и дебљине. Пошто се приликом штампе овом техником користе и боје на бази растварача, 
веома је важно због заштите животне средине, ниво испарљивих компоненти , које садрже 
растварачи свести на најмању меру.

2. Експериментални део рада је показао да промене вискозности мењају оптичке карактеристике 
боје, чиме је успостављена зависност реолошких особина боје од њених оптичких особина.

3. Резултати испитивања вискозитета боје су показали да постоји зависност између удела 
растварача и вискозитета боје и да се додавањем растварача у боју до 8,5 % , вискозност 
боје смањује од 10 352 mPas на 2130 mPas.

4. У погледу на оптичке особине добијеног премаза на поликарбонатној подлози , додавањем 
растварача у боју до 8,5 %, могуће је колор разлику задржати у задовољавајућим границама.

5. Коришћењем ротационог вискозиметра могуће је одредити оптималну количину растварача 
при којој колор разлика ΔE неће прећи дозвољену границу, која у случају сито штампе 
износи ,ΔE =2 .

6. Одређивањем оптималне количине растварача у боји, могуће је избегавање прекомерних 
испарења у процесу сито штампе.
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ABSTRACT
Today, the energy consumption has become a serious global environmental problem. It is expected that 

organic printed electronics have a number of ecological benefits compared to classical electronics arising from func-
tional advantages, as well as the use of environmentally friendly production processes and materials. Sustainability as-
pects of organic printed electronics include the environmentally friendly production, efficient use of materials, power 
efficiency of the products, recyclability and disposal of products. Organic printed electronics is based on the combina-
tion of new materials and cost-effective, large area production processes that open up new fields of application. Some 
examples of promising fields of application for organic electronics are: intelligent packaging, OLED lighting, low 
cost RFID (radio frequency identification) transponders, rollable displays, flexible solar cells, disposable diagnostics 
devices or games, flexible touch screens, and printed batteries.

THE DEVELOPMENT OF PRINTED ORGANIC ELECTRONICS IN RESPONSE TO 
THE NEED FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY

Kључне речи: органска електроника, штампана електроника, нове технологије, одрживи развој

РЕЗИМЕ
Како је у данашње време потрошња енергије постала озбиљан глобални еколошки проблем, од органске 

штампанe електронике се очекује да буде кључна технологија за постизање одрживог развоја савременог 
друштва, због тога што је један од проблема којима се бави и систем конверзије енергије у природи (нпр. 
коришћење соларне енергије). Органска штампана електроника има велики број предности у погледу утицајa 
на животну средину у односу на класичну електронику. Ове предности проистичу из њене функционалности, 
као и коришћења еколошки прихватљивих материјала и процеса производње. Еколошки аспекти органских  
штампаних електронских уређаја огледају се у ефикасном коришћењу материјала, еколошки прихватљивој 
производњи, енергетској ефикасности производа, као и могућности рециклирања и одлагања производа. 
Органска штампана електроника се заснива на комбинацији нових материјала и економичних, масовних 
процеса који отварају нова поља примена. Органска електроника је лакша, тања, флексибилнија, јефтинија 
и еколошки прихватљивија у односу на класичну електронику, због чега представља пожељну алтернативу 
за мноштво примена. Неки од примера области примене органске електронике су: интелигентна амбалажа, 
OLED осветљења, RFID антене, савитљиви екрани, савитљивe соларне ћелије, дијагностички уређаји и игре 
за једнократну употребу, савитљиви екрани на додир, као и штампане батерије.

* Контакт електронска адреса: vesnavele@gmail.com           

1Технолошки факултет, Нови Сад
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РАЗВОЈ ОРГАНСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ КАО ОДГОВОР НА ПОТРЕБУ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕМ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

УВОД
Штампаном електроником сматра се електронски функционални уређај добијен употребом 

традиционалних штампарских процеса и широког спектра подлога за штампу. До сада су најчешће 
коришћене подлоге биле: полимерни филмови, керамика и стакло. Штампање функционалног 
уређаја на папиру је такође могуће.  За разлику од органске електронике, штампана електроника 
може користити било који материјал, укључујући и органске полупроводнике, наночестице, итд.

Другим речима, штампану електронику чини обрадиви електронски материјал који је 
депонован на супстрат (подлогу за штампу) неком од штампарских метода. Процеси штампе који 
се користе, добро су познати у графичкој индустрији. Најчешће технике штампе које се користе зеа 
производњу штампане електронике су сито штампа, тампон, офсет и Ink Jet штампа.

У поређењу са конвенционалном електроником, штампану електронику карактерише 
једноставнија и економски исплативија производња у великим и малим серијама. Она омогућава 
знатно продуктивнију, серијску производњу, са флексибилним процесима. Са друге стране, пружа 
и могућност производње малих серија, или чак уникатних производа, применом процеса дигиталне 
штампе. Још једна од предности је и рад на ниским температурама. Подлога за штампу може бити 
и крута и еластична, тако да се отвара могућност производње савитљивих и неравних електронских 
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уређаја. Такође, производња штампане електронике је и еколошки прихватљива.
Упркос свим својим предностима, данас производња штампане електронике знатно заостаје 

за конвенционалном силиконском микроелектроником, али се очекује да ће у будућности ове две 
технологије бити комплементарне, а не конкурентне методе.

НАУЧНИ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТ

Истраживања и развој
Масовна производња штампане електронике на нано нивоу је врло тежак задатак. Тренутно 

је прихватљив микро ниво. Стручњаци верују да технике као што су дубока и флексо штампа неће 
достићи нанометарске величине, бар не применом постојећих технологија. Такође је велико питање 
да ли ће и Ink Jet штампа икада достићи нано димензије. Истина је и да већина тренутних примена 
штампане електронике не захтева нанометарске величине производа, једине области у којима се 
јавља потреба за овим димензијама су оптика и биотехнологија.

• Примена наноматеријала у процесу штампе електронских уређаја 
Права експлозија у комерцијализацији производње наночестица настала је у последњих 

десетак година. Један од главних покретача тога је био огроман напредак у електронској и 
оптоелектронској индустрији. То је значило да дизајнери захтевају све више од материјала за 
конструкцију уређаја што је водило ка побољшању особина материјала и померању скале ка 
нановеличинама.

За разлику од конвенционалног начина производње електронских уређаја, као што је техника 
фотолитографије, производња електронских уређаја штампањем представља метод при коме се на 
функционалном материјалу штампа жељена слика под контролисаним условима, са економичним 
трошењем материјала (без отпада).

Штампа чврстих или флексибилних подлога различитих дебљина, употребом различитих 
техника омогућава штампу у две или три димензије. Подлога за штампу је у највећем броју случајева 
папир, али због његове релативно храпаве површине и осетљивости на влагу, постепено доминантну 
улогу преузимају полимерни и керамички материјали. За израду штампаних електронских уређаја 
најчешће се користе следеће технике штампе1:  

• сито штампа
• флексографија
• дубока штампа
• офсет штампа
• Ink Jet штампа

Свака техника штампе, као и врста боје или дисперзије даје одређени квалитет отиска у 
зависности од врсте подлоге за штампу.

Растуће потребе корисника електронских производа за све већом функционалношћу, бољим 
карактеристикама, већом поузданошћу и бржом испоруком, приморавају електронску индустрију да 
пронађе алтернативне методе производње електронских компоненти. Штампарске технологије као 
што су флексографија, офсет, дубока, сито или Ink Jet штампа, омогућавају израду електронских 
компоненти на великом броју различитих материјала и тиме пружају могућност израде поузданих 
електронских производа ниске цене коштања. 

Јефтина производња неких електронских компоненти може омогућити њихову доступност 
великом броју људи и преузимање примата у односу на конкурентне скупље производе који се 
тренутно налазе на тржишту. Поред предности у цени, као предност битно је и истакнути мањи 
укупан број технолошких операција при производњи електронских уређаја применом техника 
штампе.

Штампане електронске компоненте се примењују за производњу различитих уређаја као 
што су: 

• RFID антене
 1U. Caglar: Studies of Inkjet Printing Technology with Focus on Electronic Materials, Tampere University of Technology, Finland, 2009.

• LED и OLED диоде
• електронски папири
• сензори
• соларне ћелије
• активне и пасивне матрице за екране 
• танке батерије
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Главни изазов је произвести ове уређаје у великим количинама, за оптималан временски 
период и по ниској цени. 

Табела 1: Поређење конвенционалног процеса производње електронских 
компоненти и производње применом техника штампе

Недостаци Предности

Производња на високим температурама.
Строго контролисано радно окружење.
Дуга времена од дизајна до готовог 
производа.
Високи трошкови производње.
Знатна количина отпадног материјала 
након производње.
Ограничен избор подлога, претежно 
круте подлоге.
Немогућност коришћења већине 
органских и папирних подлога.

Производња на ниским температурама.
Кратка времена од дизајна до готовог 
производа.
Ниски трошкови производње.
Отпадни материјала након производње 
скоро и не постоји.
Могу се користити скоро све подлоге (и 
круте и еластичне).
Могућност коришћења органских и 
папирних подлога.

Конвенционални процеси → Хибридни процеси → Штампа електронских уређаја
Добро дефинисани материјали.
Виши ниво перформанси.
Дуги животни циклуси производа.
Утврђен метод производње.

Нови материјали.
Нижи ниво перформанси.
Стабилност материјала.
Нестандардизовани процес.

Доказане предности Изазови за савладавање

Примена функционалне штампе за производњу електронских уређаја

Слика 1. Функционализација штампе

Постоји низ предности примене техника штампе за производњу електронских уређаја. На 
пример, могућност штампе на различитим подлогама отвара пут развоју нових производа. Мала 
количина отпадног материјала, ниска улагања у производна средства, разноврсност штампарских 
система и многе друге предности, чине функционалну штампу идеалном за јефтину производњу 
електронских уређаја.
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Слика 2. Хронолошки развој функционалне штампе

Слика 3. Радни ток функционалне штампе

ПОТРЕБЕ ЗА ДАЉИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Потреба за штампаном електроником
Како је претходно поменуто, производња штампане електронике има одређене предности 

у поређењу са производњом електронике конвенционалним методама. Њена вредност лежи у 
једноставности тока и интеграције процеса, као и у релативно ниским капиталним трошковима. 

Остављајући по страни проблем даљих истраживања и економске аспекте, тренутни изазови 
и ограничења огледају се у великом броју параметара који треба да буду оптимизовани и развијени, 
неки од њих су и :

• ширина штампане линије и међупростора,
• извијање подлоге за штампу,
• дебљина и равномеран нанос штампе,
• квалитет ивица слоја боје,
• време сушења,
• компатибилност растварача,
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• вискозност боје,
• карактеристике подлоге за штампу.

Један од битних изазова при штампи електронских уређаја техником дубоке, флексо и Ink Jet 
штампе је распршивање боје за штампу, чиме се може значајно умањити резолуција и прецизност 
штампања. Код техника штампе које примењују систем цилиндар на цилиндар (Nanoimprint 
литографија) највећи проблем је животни век штампарске форме, јер се осликавање функционалног 
уређаја постиже механичким деформацијама, односно притиском. Такође, функционално 
раздвајање штампарских и нештампарских површина је и даље питање које захтева већи број 
фундаменталних истраживања у области физичко хемијских површинских појава. Како материјали 
постају комплекснији, тако се и њихова рециклажа отежава, што представља још један од могућих 
проблема који се могу јавити у будућности. Да би се могле креирати софистициране електронске 
структуре потребно је и даље развијати функционалне материјале. Електроника добијена техникама 
штампе омогућава примене у скоро свим гранама индустрије, посебно у области информационо 
комуникационих технологија. 

Други изазов лежи у развоју процеса за масовну производњу штампане електронике. 
Потребно је оптимизовати велики број параметара за реалну производњу и постићи економску 
исплативост производа. Сматра се да техника Ink Jet штампе и Nanoimprint имају највећи потенцијал 
за стварање наноструктура и постизање ових циљева. Штампана електроника омогућава примену у 
скоро свим индустријским секторима. Према мишљењу стручњака из ове области, RFID и сензори 
су најперспективнији производи, али и биокомпатибилна електроника, батерије, екрани и LED 
технологије. Према извештају Одељења за иновације и вештине Велике Британије из 2009. године, 
предвиђа се пораст тржишне  вредности ове технологије са две милијарде на 120 милијарди у 2020. 
години. Појављују се и нове мултидисциплинарне кооперације које подстичу развој индустрије 
штампане електронике. Обзиром да се процесом штампе, у највећем броју случајева, произведе 
цео електронски уређај одједном, то знатно утиче на смањење цене производње. Битно је истакнути 
да крајњи потрошач није заинтересован за процес производње и штампе уређаја, све док цена и 
функционалност уређаја задовољавају његове потребе.

ЗАКЉУЧАК
Штампаном електроником сматра се електронски функционални уређај добијен употребом 

традиционалних штампарских процеса и широког спектра подлога за штампу. У поређењу са 
конвенционалном електроником, штампану електронику карактерише једноставнија и економски 
исплативија производња у великим и малим серијама. Она омогућава знатно продуктивнију, серијску 
производњу, са флексибилним процесима. Са друге стране, пружа и могућност производње малих 
серија, или чак уникатних производа, применом процеса дигиталне штампе. Штампана електроника 
је мултидисциплинарна области, за коју су потребна знања о новим материјалима, техникама штампе 
и системима интеграције, чиме се јавља потреба за неопходном интеракцијом између индивидуа 
и организација које раније можда нису тако блиско сарађивале. Највећу перспективу штампана 
електроника има у области нових електронских производа, који традиционално нису електронски. 
То су производи као што су паметне етикете, декоративни анимирани постери, активна одећа, и 
читав низ флексибилних производа.
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1Висока теничка школа струковних студија у Новом Саду

ABSTRACT
The paper presents an analysis of mechanical hazards when working on desktop and pillar drills and provides 

detailed recommendations for safe work. A survey on application of safety systems, done for a number of drills, in-
dicates the necessity to improve safety measures at several levels - engineering measures (adding a shield around the 
cutting tool of drills and/or the stop buttons), administrative measures (staff training, warning signs, safe procedures 
of both work and maintenance) as well as the compulsory use of appropriate personal protective equipment

SAFE WORK ON COLUMN AND BENCH DRILLING MACHINES

Kључне речи: механичке опасности, бушилице, анализа стања, превентивне мере

РЕЗИМЕ
Рад приказује анализу механичких опасности при раду са стоним и стубним бушилицама и даје детаљне 

препоруке за безбедан рад. Извршено је истраживање примене система заштите за већи број бушилица, које 
указује на неопходност побољшања безбедносних мера на неколико нивоа - инжењерског управљања (додавање 
штитника око резног алата бушилице и/или стоп тастера), административног управљања (обуке запослених, 
натписи упозорења, процедуре безбедног рада и одржавања) као и обавезног коришћења прикладних личних 
заштитних средстава.

* Контакт електронска адреса: sokola@vtsns.edu.rs             

Key words: mechanical hazards, drills, current state analysis, preventive measures.

Сокола Матија1*, Гавански Душан2

БЕЗБЕДАН РАД НА СТУБНИМ И СТОНИМ БУШИЛИЦАМА

УВОД
Послодавац је дужан да, у  складу са чланом 15. став 7. Закона о безбедности и здрављу 

на раду [1], ангажује правно лице са лиценцом у циљу спровођења превентивних и периодичних 
прегледа и испитивања опреме за рад. У члану 3. Правилника о поступку прегледа и испитивања 
опреме за рад и испитивања услова радне околине [2] прописане су категорије опреме за рад које 
подлежу превентивним и периодичним прегледима и испитивањима. Машине алатке за обраду 
метала резањем нису ту експлицитно наведене, иако се у члану 3. под тачком 12 Правилника [2] даје 
могућност да их послодавац својим Актом о процени ризика може прогласити опремом која подлеже 
периодичним прегледима. 

Код обраде дрвета и сличних материјала безбедносна ситуација је много боља, јер су те 
машине наведене у члану 3. под тачком 7 Правилника [2], те наше искуство указује да је висок 
проценат тих машина безбедан за рад. Да су машине алатке за обраду метала резањем наведене у 
Правилнику [2], ситуација по питању безбедности би била далеко боља, што ће овај рад и показати 
на примеру механичких опасности при раду на стубним и стоним бушилицама.

Бушење је поступак израде и обраде отвора и рупа. Поред основних операција (бушење, 
проширивање, упуштање и развртање) бушењем се могу реализовати и друге обраде отвора и 
рупа, као што су: забушивање, бушење дубоких отвора и израда навоја. Главно обртно и помоћно 
праволинијско кретање изводи резни алат. У овом раду се разматрају стоне и стубне бушилице, као 
најзаступљеније врсте бушилица.

МЕХАНИЧКЕ ОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАДИ БУШЕЊЕМ
При обављању радних операција на стоним и стубним бушилицама и у складу са члановима 

8. и 9. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини [3], могу 
се препознати следеће механичке опасности:

1. ротирајући или покретни делови бушилице
• захватање делова тела или одеће радним вретеном или ротирајућим резним алатом у 

покрету (табела 1, слике 1 и 2),  
• захватање делова тела или одеће преносним механизмом (табела 1, слика 3), 



385

• уклањање оштре струготине са радне површине голим рукама, крпом или употребом 
компримованог ваздуха (табела 1, слика 4), 

2. слободно кретање делова или материјала који могу нанети повреду запосленом
• закретање (окретање), одлетање или пад предмета обраде, ако није правилно причвршћен 

на радни сто (табела 1, слика 5),
3. делови и честице које лете

• одлетање честица струготине (табела 1, слика 6), које могу довести до повреде тела, лица 
или ока,

• излетање (одлетање) кључа за стезање бургије из стезне главе бушилице (табела 1, слика 7)
• лом бургије, услед превелике брзине или преоптерећења радног вретена при раду и одлетање 

њеног сломљеног дела у непосредну радну околину (табела 1, слика 8).
Табела 1. Механичке опасности и мере безбедности при обради бушењем

 
слика 1  

слика 2 слика 3

 
слика 4

 

слика 5 слика 6

слика 7 слика 8
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АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ НА БУШИЛИЦАМА

Системи заштите на бушилицама имају двојаку улогу – с једне стране штите раднике од 
расипања струготине и одлетања делова, алата или кључа, а са друге стране штите од захватања 
делова тела и одеће обртним деловима машине, алатом или предметом обраде. У системе заштите 
на бушилицама спадају: штитник око резног алата, прибор за стезање предмета обраде, штитник око 
преносника снаге и прекидач за хитно заустављање – стоп тастер.

У оквиру истраживања анализирана је примена наведених система заштите на узорку од 
52 стоне и стубне бушилице у 30 предузећа. Начин вршења анализе система заштите на стубној 
бушилици илустрован је у табели 2.

Табела 2: Анализа примене система заштите на бушилици

ПРЕДУЗЕЋЕ 1 БРОЈ: 1/1 СТУБНА БУШИЛИЦА

Р. бр. ПИТАЊЕ КОМЕНТАР

1. Штитник око резног алата Не постоји

2. Прибори за стезање предмета Постоје – правилно се користе ручне и машинске 
стезе, призме, шапе и специјални стезни алати

3. Штитник око преносника снаге Постоји

4. Прекидач за хитно заустављање 
(СТОП тастер) Не постоји

Резултат разматрања примене система заштите на анализираним бушилицама, разврстан у 
наведене четири категорије елемената система заштите, дат је у табели 3.
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Табела 3: Укупна анализа примене система заштите на бушилицама

Р. 
бр. ПИТАЊЕ ПРИМЕЊЕНО НИЈЕ 

ПРИМЕЊЕНО
ПРОЦЕНАТ 
ПРИМЕЊЕНОСТИ

1. Штитник око резног алата 2 50 4%
2. Прибор за стезање предмета 50 2 96%

3. Штитник око преносника 
снаге 52 0 100%

4. Прекидач за хитно 
заустављање (СТОП тастер) 12 40 23%

Из табеле 3 види се да је штитник око стезне главе и резног алата реткост, јер није био 
обавезан елемент заштите пре неколико деценија, када је већина испитиваних бушилица произведена. 
Стоп тастер се нешто чешће јавља, јер је његова накнадна уградња лака, једноставна и са малим 
финансијским издацима. Ипак, пожељно би било инсталирати стоп тастер(е) на свим бушилицама, 
или чак и два – један на дохвату руке оператора а други у зони где се помоћни опслужиоци или 
сервисери повремено налазе.

Сматрамо да је препоручљиво на стоним и стубним бушилицама у нашој индустрији 
инсталирати штитник око резног алата са микропрекидачем. Штитник мора бити пажљиво 
пројектован и инсталиран – са једне стране треба да буде или довољно велик да покрије целу висину 
вертикалног хода бушилице или да се помера са стезном главом, док са друге стране не сме да 
буде превелик да не би ометао постављање и скидање предмета обраде и тиме успоравао одвијање 
производног процеса.

Овим доградњама би се значајно повећала безбедност радника при раду. 
ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ ОБРАДИ БУШЕЊЕМ
Мере за смањење, отклањање или спречавање ризика могу се сврстати у неколико група [4]. 

Елиминација и замена су најефикасније али их је често немогуће применити у датом производном 
процесу. Када се исцрпе инжењерске и административне мере, понекад се мора прибећи и крајњем 
кораку - коришћењу неопходних личних заштитних средстава. 

Анализом технолошког процеса обраде бушењем и препознатих механичких опасности 
утврђене су следеће мере безбедности за смањење, отклањање или спречавање ризика:

• одржавати бушилицу према упутству произвођача, у складу са чланом 15. став 6. Закона о 
безбедности и здрављу на раду [1],

• вршити периодичне прегледе и испитивања бушилице у складу са чланом 15. став 7. Закона 
[1] и према Правилнику [2],

• вршити оспособљавање запослених за безбедан рад са бушилицом у складу са члановима 
27. и 28. Закона [1],

• обезбедити допунска упознавања запослених са опасностима путем упутства, натписа и 
знакова упозорења на основу члана 30. став 1. Закона [1], а према Правилнику о обезбеђивању 
ознака за безбедност и здравље на раду [5]

• вршити дневну проверу исправности бушилице путем контролно-упитне листе, при чему се 
врши визуелни преглед комплетне машине, а пре свега: резног алата (бургије, проширивача, 
развртача, итд.), стезача резног алата, стезача предмета обраде, преносника снаге, уређаја за 
подешавање, управљачких команди, штитника око преносника снаге, штитника око резног 
алата, доводног кабла и прекидача,

• никада не остављати резни алат или друге предмете на радни сто, већ само предмет који 
се буши (слика 1) – пожељно је поставити натпис упозорења „Ако мораш да дохватиш алат 
или било који предмет који је смештен иза радног вретена, заустави га!,

• забрањено је носити заштитне рукавице у близини ротирајућег резног алата. За време 
бушења никада не држати предмет обраде рукама, тј. руке држати далеко од ротирајућег 
резног алата.

• коса, уколико је дугачка, мора бити скупљена и стављена под капу (са штитиником), шлем 
или мараму, слика 2,

• забрањено је при раду носити сат, прстење, наруквице, ланчиће и кравату - заштитна одећа 
мора бити притегнута уз тело и закопчана, слика 2,

• чврсто / избалансирано стајати и не нагињати се сувише близу бушилице.
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• правилно користити кључ за стезање бургије, слика 7 - пре пуштања бушилице у рад 
обавезно треба проверити да ли је кључ за стезање бургије одстрањен да при поласку не би 
дошло до излетања кључа и повређивања. Одмах након стезања бургије извадити кључ за 
стезање бургије и одложити га на своје место!

• правилно поставити и користити штитник око преносног механизма и око резног алата – 
бургије, слика 3 - пре почетка рада проверити да ли је штитник око преносног механизма 
чврсто постављен и да није оштећен. 

• правилно уклањати струготину, слика 4 - увек користити четку или прикладно парче лима 
за уклањање струготине, али само када је бушилица искључена са напајања.

• правилно учвршћивати предмет обраде за радни сто, слика 5,
• користити одговарајући и добро наоштрен резни алат,
• забранити рад са оштећеним резним алатом (напукнуће, деформација), слика 8,
• редовно чистити и брисати под и пролазе око бушилице - радни простор треба одржавати 

да буде уредан и без препрека; резни алат и предмет обраде узимати по реду и након обраде 
правилно одложити,

• забрањено је принудно заустављати стезну главу и радно вретено бушилице руком или 
неким другим предметом,

• никада не покушавати руком заустављати предмет обраде који се почео обртати при 
захватању бургијом услед неправилног начина прихватања – остати сталожен и хитно 
искључити бушилицу,

• никада не учвршћивати или скидати предмет обраде са радног стола, док се у потпуности 
не заустави радно вретено у коме се резни алат обрће,

• забрањено је корисшити бушилицу ако се командна ручица са опругом не враћа у неутрални 
положај по престанку деловања на исту,

• забрањенo је обрађивати предмете чије карактеристике не одговарају захтевима наведеним 
у техничкој документацији бушилице,

• забрањено је замењивати делове бушилице неодговарајућим,
• у случају отказа или друге неправилности при раду, зауставити и искључити бушилицу са 

напајања и одмах обавестити одговорног / непосредног руководиоца,
• одржавање, поправку и подешавање бушилице једино може вршити стручно и овлашћено 

лице, и
• пре почетка чишћења, поправке или неке друге интервенције на бушилици, као и након 

завршетка дневног рада, обавезно искључити главни прекидач за напајање бушилице 
електричном енергијом и обезбедити га од случајног поновног укључења. 
Горе наведена листа мера безбедности је састављена из разних извора [6,7,8,9] и на основу 

искустава аутора. Листа мера није коначна – нити су све мере увек неопходне на свакој бушилици, 
нити су обухваћене све опасности на свим бушилицама. 

ЗАКЉУЧАК
Рад показује разноврсност и сложеност механичких опасности, које се појављују при 

коришћењу стоних и стубних бушилица, које се користе првенствено у металопрерађивачкој 
индустрији и као логистичка подршка у већини других грана привреде. Анализа инжењерских мера 
заштите, спроведена на 52 стоне и стубне бушилице, указује на неопходност да се бушилице морају 
опремити стоп тастерима и штитницима око резног алата. 

Инжењерски системи заштите не могу увек спречити све повреде на раду, већ се морају 
експлицитно прописати процедуре безбедног рада и поставити одговарајући натписи упозорења. 
На крају, перманентнo оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и мере за поштовање 
процедура од стране радника су коначни корак ка безбедном раду .
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ABSTRACT
The paper presents the role of the Chemicals Adviser according to the Law on Chemicals and its Implement-

ing Regulations

CHEMICALS ADVISER

Kључне речи: саветник за хемикалије, закон о хемикалијама.

РЕЗИМЕ
У раду је дат приказ улоге саветника за хемикалије према Закону о хемикалијама и његовим 

подзаконским актима.
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САВЕТНИК ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ

УВОД
У мају месецу 2009. године ступио је на снагу Закон о хемикалијама [1]. Основни циљеви за 

доношење овог закона су били: 
1. успостављање, одржавање, унапређивање јединственог система управљања хемикалијама 

на територији Републике Србије,
2. осигурање високог нивоа заштите здравља људи и животне средине,
3. побољшање слободног промета хемикалијама и производима са земљама Европске уније и 

другим земљама,
4. осигурање конкурентности привреде и подстицање развоја безбеднијих алтернатива.

Закон о хемикалијама [1], у члановима 5. и 6., говори о оснивању и надлежностима Агенције за 
хемикалије. Агенција за хемикалије представља институционални оквир за управљање хемикалијама 
у Републици Србији и основана је Одлуком Владе о оснивању Агенције за хемикалије [2]. Агенција 
за хемикалије (СХемА) је развојно, стручнo и регулаторнo тело које врши јавна овлашћења у складу 
са Законом о хемикалијама [1] и Законом о биоцидним производима [3]. Основана је у новембру 
2009. године са циљем да се обезбеде административни услови за квалитетно, ефикасно и безбедно 
управљање хемикалијама и биоцидним производима. 

СХемА је почела са оперативним радом у марту 2010. године. СХемА своју регулаторну 
функцију остварује доношењем подзаконских прописа који се објављују у “Службеном гласнику 
Републике Србије”, а развојну функцију остварује развојем примене регулаторне токсикологије, 
екотоксикологије, развојем интегралног приступа управљања хемикалијама, спровођењем мера које 
стимулишу развој безбеднијих алтернатива односно замену опасних хемикалија мање опасним, 
развојем информационог система за управљање хемикалијама, развијањем јавне свести о ризицима 
од хемикалија по здравље људи и на животну средину. Стручну функцију СХемА остварује израдом 
упутстава за примену прописа намењених привреди, издавањем одобрења за стављање у промет 
биоцидног производа, проценом техничког досијеа за биоцидни производ, израдом пројеката 
праћења стављања у промет и коришћења хемикалија и њихових метаболита и путања хемикалија у 
животној средини и живим организмима.

У оквиру Агенције формиран је ИНФО ПУЛТ [4] за привреду, као институт кроз који ће 
привредни субјекти, а пре свега мала и средња предузећа добити неопходну помоћ у примени 
прописа из области управљања хемикалијама и биоцидним производима, упутства за спровођење 
прописа и сваку другу помоћ при спровођењу обавеза које се односе на  управљање хемикалијама. 
Ову комуникацију у име предузећа са ИНФО ПУЛТОМ остварује саветник за хемикалије, о коме ће 
у наставку излагања бити детаљно говорено.
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САВЕТНИК ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ
Саветник за хемикалије је лице ангажовано од стране снабдевача које има знање потребно 

за правилну примену закона и прописа донетих на основу њих и које ће континуално надограђивати 
своја знања из области безбедног управљања хемикалијама и биоцидним производима, у циљу 
минимизације штетног ефекта хемикалија по здравље људи и животну средину.

Снабдевач може стално запослити или повремено ангажовати саветника за хемикалије.
Снабдевач јесте правно лице или предузетник који је произвођач, увозник, дистрибутер или 

даљи корисник, а који ставља у промет хемикалије [1].
Правилник о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или 

предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије [5], прописује ко није дужан 
да обезбеди саветника за хемикалије, као и стручну спрему, програм обуке и начин провере знања 
саветника за хемикалије.

Саветника за хемикалије нису дужни да обезбеде:
1. пољопривредне апотеке,
2. малопродајни објекти у којима се стављају у промет хемикалије,
3. снабдевачи који стављају у промет хемикалије у количини мањој од 100 kg годишње,
4. снабдевачи који стављају у промет хемикалије које изазивају забринутост у количини мањој 

од 1 kg за супстанцу или 10 kg за смешу која садржи супстанцу која изазива забринутост, 
на годишњем нивоу.
Супстанце које изазивају забринутост су оне које испуњавају критеријуме за класификацију 

као карциногене категорије 1 и 2, мутагене категорије 1 и 2, токсичне по репродукцију категорије 1 
и 2, као и супстанце идентификоване као ПБТ (перзистентне-биоакумулативне-токсичне) или вПвБ 
(веома перзистентне-веома биоакумулативне), или оне које доводе до поремећаја рада ендокриног 
система [1].

Саветник за хемикалије мора да има:
1. стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године из 

области хемије, физичке хемије, технологије или фармације,
2. завршену обуку за саветника,
3. положен испит за саветника.
Програм обуке садржи две тематске области које су даље подељене на тематске јединице, 

као што је ниже приказано:
a) ТЕМАТСКА ОБЛАСТ УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА (30 часова обуке):

1. Интегрисано управљање хемикалијама у свим фазама животног циклуса.
2. Уредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 Европског парламента и Савета од 18. децембра 2006. године која 

се односи на регистрацију, евалуацију, ауторизацију и ограничења хемикалија (REACH) 
којом се установљује Европска агенција за хемикалије (ECHA).

3. Опште напомене о Закону о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09; 88/10 и 92/11), 
Агенција за хемикалије и улога саветника за хемикалије.

4. Интегрални регистар хемикалија - Досије о хемикалији и супстанце које изазивају 
забринутост.

5.  Прописи којима се уређује класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија.
6. Класификација хемикалија на основу физичких и хемијских својстава.
7. Класификација хемикалија на основу својстава која утичу на живот и здравље људи.
8. Класификација хемикалија на основу својстава која утичу на животну средину.
9. Безбедносни лист.

10. Детергенти.
11. Нарочито опасне хемикалије.
12.  Ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија које 

представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину.
13. Увоз и извоз хемикалије.
14.  Међународне конвенције којима се уређује управљање хемикалијама (Стокхолмска 

конвенција о дуготрајним органским загађујућим супстанцама, Ротердамска конвенција 
о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне 
хемикалије и пестициде у међународној трговини и Конвенција о забрани развоја, 
производње, складиштења и употребе хемијског оружја и његовом уништавању).
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  Б) ТЕМАТСКА ОБЛАСТ УПРАВЉАЊЕ БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА (10 
часова обуке):

1. Опште напомене о Закону о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09; 
88/10 и 92/11).

2. Врсте биоцидних производа и разграничавање биоцидних производа од њима сличних 
производа.

3. Активне супстанце у биоцидним производима.
4. Поступци за стављање биоцидних производа у промет.
5. Обавезе лица које ставља биоцидни производ у промет и специфични захтеви за паковање, 

обележавање и оглашавање биоцидног производа.
6. Основне информације о биоцидном производу.
7. Технички досије.
8. Безбедно коришћење биоцидних производа - професионални корисници.

Тридесет до деведесет дана након завршене обуке полаже се испит из горе наведених 
тематских области. Испит се полаже писменим путем, пред комисијом од три до пет чланова 
(предавачи који су вршили обуку), према питањима која Агенција за хемикалије доставља правном 
лицу или предузетнику који врши обуку и проверу знања за саветника за хемикалије. Свака тематска 
област на испиту се оцењује посебно оценом „положио“ или „није положио“. Оценом „положио“ 
оцењује се кандидат који је тачно одговорио на најмање 60% постављених питања из тематске 
области. Уколико кандидат три пута падне на испиту обавезан је да поново похађа обуку за саветника.

Уверење о положеном испиту вреди 6 година, а након тог периода саветник мора поново 
положити испит, при чему није обавезан да поново похађа обуку за саветника.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ 
ВРШИ ОБУКУ И ПРОВЕРУ ЗНАЊА САВЕТНИКА ЗА ХЕМИКАЛИЈЕ
Правно лице или предузетник који врши обуку и проверу знања за саветника за
хемикалије мора имати:

1. наставни план који је усаглашен са Програмом обуке из Правилника о саветнику за 
хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или предузетник који врше обуку 
и проверу знања саветника за хемикалије [5],

2. адекватне просторије за извођење наставе (учионице), као и просторије за предаваче и 
пријем кандидата, смештај литературе, документације, архиве и сл. (канцеларијски простор) 
- у власништву или у закупу, односно у трајном коришћењу,

3. одговарајућа наставна учила и средства за одржавање наставе,
4. потребан број предавача квалификованих за одређене тематске јединице.

Најмање половина потребног броја предавача мора да буде у радном односу код правног 
лица или предузетника који врши обуку и проверу знања за саветника за хемикалије, а преостали 
предавачи могу да буду на раду ван радног односа, по основу закљученог уговора за период који 
одговара најмање утврђеном периоду обуке.

Предавачи су квалификовани за одређену тематску јединицу ако:
1. из области хемије, физичке хемије, технологије, медицине, фармације или права најмање 

имају стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) и 
радно искуство у области образовања.

2. имају положен испит из тематске јединице коју ће да предају.
Испит за предаваче спроводи Агенција, а полаже се тестирањем. Оценом „положио” оцењује 

се предавач који је тачно одговорио на најмање 80% постављених питања из тематске јединице.
Агенција издаје одобрење за вршење обуке и провере знања за саветника правном лицу или 

предузетнику који испуњава услове предвиђене Правилником о саветнику за хемикалије и условима 
које мора да испуни правно лице или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за 
хемикалије [5]. Рок важења одобрења је три године.

АКТИВНОСТИ У КОЈИМА УЧЕСТВУЈЕ ИЛИ ИХ КООРДИНИРА САВЕТНИК ЗА 
ХЕМИКАЛИЈЕ
Након завршене обуке и положеног испита саветник за хемикалије може да помогне:

1. при изради документације за упис хемикалија у Регистар хемикалија (Досије о хемикалији),
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2. у примени одредби које се односе на класификацију, паковање, обележавање и оглашавање 
хемикалија,

3. у изради безбедносног листа за хемикалију која се ставља у промет,
4. спроводи процедуре потребне у вези увоза и извоза одређених опасних хемикалија,
5. информише и сарађује на примени забрана и ограничења производње, стављања у промет 

и коришћења одређених опасних хемикалија, као и осталих одредби дефинисаних Законом 
о хемикалијама [1],

6. при достављању основних података за упис биоцидног производа у Привремену листу,
7. у припреми техничког досијеа за биоцидни производ,
8. у примени одредби које се односе на класификацију, обележавање и оглашавање биоцидних 

производа,
9. при спровођењу обавеза безбедног руковања односно складиштења биоцидног производа 

као и обавезе вођења евиденције,
10. у спровођењу осталих одредби Закона о биоцидним производима [3].

Снабдевач је дужан да обезбеди саветника за хемикалије у року од две године од дана 
ступања на снагу Правилника о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно 
лице или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије [5], тј. до 9. марта 
2013. године [6].

Из свега до сада реченог види се да саветник за хемикалије треба да располаже широким 
дијапазоном знања међу којима су она која су везана за познавање прописа којима се уређује 
класификација, паковање, обележавање и оглашавање хемикалија и самог поступка класификације 
на основу физичко-хемијских, токсиколошких и екотоксиколошких својстава, најсуштинскија и 
свепримењива.

У наредном поглављу биће укратко приказани актуелни начини класификације опасних 
хемикалија на основу Закона о хемикалијама [1]. Опасна хемикалија према овом Закону представља 
било коју хемикалију која се може класификовати у најмање једну од класа опасности.

КЛАСИФИКАЦИЈА ХЕМИКАЛИЈА
Класификација представља полазну тачку за комуникацију опасности. Обухвата 

идентификацију најбитнијих опасних својстава хемикалије одређивањем класе и категорије 
опасности примењујући дефинисане критеријуме [7].

У Републици Србији примењују се два система класификације хемикалија (супстанци и 
смеша) као што је наведено у Закону о хемикалијама [1,7,8], а детаљно обрађено у одговарајућим 
правилницима:

1. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног 
производа („Службени гласник РС“, бр.59/10 и 25/11) [9] → усклађен са ЕУ Директивом 
67/548/ЕЕЗ и 99/45/ЕЗ (Classification, labelling and packaging of dangerous substances and prepa-
rations) – DSD/DPD (Dangerous Substances Directive/Dangerous Preparations Directive) систем.

2. Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног 
производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање 
УН („Службени гласник РС“, бр.64/10 и 26/11) [10] → усклађен са ЕУ Уредбом 1272/2008 
(Regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) – CLP/GHS 
систем.
Претходно поменути системи класификације се у Европској унији паралелно користе до 1. 

јуна 2015. године, а с обзиром на чињеницу да се Република Србија припрема за чланство у ЕУ и 
она је у прелазном периоду прихватила оба система класификације, првенствено имајући на уму 
интересе привреде. Прелазни периоди за класификацију и обележавање супстанци и смеша дати су 
у Табелама 1 и 2 [7].

Табела 1 Прелазни периоди за супстанце 

СУПСТАНЦА Од 01.10.2011. до 
01.06.2015. После 01.06.2015.

КЛАСИФИКАЦИЈА DSD/DPD и CLP/GHS 
систем CLP/GHS систем

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ CLP/GHS систем CLP/GHS систем
Рок за реобележавање супстанце обележене према DSD/DPD 

пропису и стављене у промет пре 01.10.2011. 01.12.2012.
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Табела 2 Прелазни периоди за смеше

СМЕША Од 01.10.2011. до 
01.06.2015. После 01.06.2015.

КЛАСИФИКАЦИЈА
DSD/DPD систем (обавезно) 

и CLP/GHS систем 
(опционо)

CLP/GHS систем

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

DSD/DPD систем, а ако је 
извршена класификација 
према CLP/GHS систему, 

онда према CLP/GHS 
пропису

CLP/GHS систем

Рок за реобележавање смеше обележене према DSD/DPD 
пропису и стављене у промет пре 01.06.2015. 01.06.2017.

У Табели 3 наведене су класе опасности према DSD/DPD систему [9].
Табела 3 Класе опасности према DSD/DPD систему

КЛАСА ОПАСНОСТИ КЛАСИФИКАЦИЈА
1. ЕКСПЛОЗИВНО

НА ОСНОВУ ФИЗИЧКИХ И 
ХЕМИЈСКИХ СВОЈСТАВА

2. ОКСИДУЈУЋЕ
3. ВЕОМА ЛАКО ЗАПАЉИВО
4. ЛАКО ЗАПАЉИВО
5. ЗАПАЉИВО
1. ВЕОМА ТОКСИЧНО

НА ОСНОВУ СВОЈСТАВА КОЈА 
УТИЧУ НА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ 

ЉУДИ

2. ТОКСИЧНО
3. ШТЕТНО
4. КОРОЗИВНО
5. ИРИТАТИВНО
6. СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА
7. КАРЦИНОГЕНО (кат. 1,2,3)
8. МУТАГЕНО (кат. 1,2,3)
9. ТОКСИЧНО ПО РЕПРОДУКЦИЈУ (кат. 1,2,3)

1. ОПАСНО ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НА ОСНОВУ СВОЈСТАВА КОЈА 
УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У Табели 4 наведене су класе физичке опасности према CLP/GHS систему [10].
Табела 4 Класе физичке опасности према CLP/GHS систему

КЛАСА ОПАСНОСТИ КАТЕГОРИЈА

ЕКСПЛОЗИВИ НЕ ПК 
1.1

ПК 
1.2

ПК 
1.3

ПК 
1.4

ПК 
1.5

ПК 
1.6

ЗАПАЉИВИ ГАСОВИ 1 2
ЗАПАЉИВИ АЕРОСОЛИ 1 2
ОКСИДУЈУЋИ ГАСОВИ 1
ГАСОВИ ПОД ПРИТИСКОМ:

компримовани гасови 1
течни гасови 1

расхлађени течни гасови 1
растворени гасови 1

ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ 1 2 3
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ЗАПАЉИВЕ ЧВРСТЕ СУПСТАНЦЕ И 
СМЕШЕ 1 2
САМОРЕАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ИЛИ 
СМЕШЕ

ТИП 
А

ТИП 
Б

ТИП 
Ц

ТИП 
Д

ТИП 
Е

ТИП 
Ф

ТИП 
Г

САМОЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ 1
САМОЗАПАЉИВЕ ЧВРСТЕ 
СУПСТАНЦЕ И СМЕШЕ 1
САМОЗАГРЕВАЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ 
ИЛИ СМЕШЕ 1 2
СУПСТАНЦЕ ИЛИ СМЕШЕ КОЈЕ У 
КОНТАКТУ СА ВОДОМ ОСЛОБАЂАЈУ 
ЗАПАЉИВЕ ГАСОВЕ

1 2 3

ОКСИДУЈУЋЕ ТЕЧНОСТ 1 2 3
ОКСИДУЈУЋЕ ЧВРСТЕ СУПСТАНЦЕ И 
СМЕШЕ 1 2 3

ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ ТИП 
А

ТИП 
Б

ТИП 
Ц

ТИП 
Д

ТИП 
Е

ТИП 
Ф

ТИП 
Г

СУПСТАНЦЕ И СМЕШЕ КОРОЗИВНЕ 
ЗА МЕТАЛЕ 1

У Табели 5 наведене су класе опасности по здравље људи према CLP/GHS систему [10].
Табела 5 Класе опасности по здравље људи према CLP/GHS систему

КЛАСА ОПАСНОСТИ КАТЕГОРИЈА
АКУТНА ТОКСИЧНОСТ:
орална 1 2 3 4
дермална 1 2 3 4
инхалациона 1 2 3 4
КОРОЗИВНО ОШТЕЋЕЊЕ/ИРИТАЦИЈА 
КОЖЕ

КОРОЗИЈА ИРИТАЦИЈА
1 А 1 Б 1 Ц 2

ТЕШКО ОШТЕЋЕЊЕ/ИРИТАЦИЈА ОКА 1 2
СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА РЕСПИРАТОРНИХ 
ОРГАНА/СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА КОЖЕ 1

МУТАГЕНОСТ ГЕРМИНАТИВНИХ 
ЋЕЛИЈА 1 А 1 Б 2

КАРЦИНОГЕНОСТ 1 А 1 Б 2
ТОКСИЧНОСТ ПО РЕПРОДУКЦИЈУ:
плодност 1 А 1 Б 2 ЛАКТАЦИЈА
раст и развој 1 А 1 Б 2
СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА 
ЦИЉНИ ОРГАН – ВИШЕКРАТНА 
ИЗЛОЖЕНОСТ

1 2 3

СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА 
ЦИЉНИ ОРГАН – ЈЕДНОКРАТНА 
ИЗЛОЖЕНОСТ

1 2

ОПАСНОСТ ОД АСПИРАЦИЈЕ 1

У Табели 6 наведене су класе опасности по животну средину према CLP/GHS систему [10].
Табела 6 Класе опасности по животну средину према CLP/GHS систему

КЛАСА ОПАСНОСТИ КАТЕГОРИЈА
ОПАСНОСТ ПО ВОДЕНУ ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ:

акутно 1
хронично 1 2 3 4

ОПАСНОСТ ПО ОЗОНСКИ ОМОТАЧ



396

ЗАКЉУЧАК
Из свега напред изложеног јасно је да кључну улогу у управљању хемикалијама у Републици 

Србији са стране државе има Агенција за хемикалије, док са стране снабдевача исти ранг важности 
припада саветнику за хемикалије. Саветници за хемикалије ће бити стручњаци профила какав до 
сада у Србији није био познат захваљујући квалитету и актуелности донесених прописа кавих (што 
се тиче хемикалија) до сада није било у Србији.
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производа („Службени гласник РС“, бр.59/10 и 25/11).
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ABSTRACT
The aim of the lecture is to introduce employers and employees how to recognize dangers and hazards dur-

ing the production of plastic products in the workplace and work environment. It is also indicated that a solid risk 
assessment is the one that offers the right measures to reduce risk. This can be achieved by improving the elements 
that affect various risk factors. In addition to minimizing or excluding hazards for risk reduction and application of 
technical means, it is necessary to inform employees and apply appropriate training (by model for training) for a safe 
and healthy work.

RECOGNITION OF HAZARDS TYPES AND RISK ASSESSMENT IN THE 
WORKPLACE AND WORKING ENVIRONMENT

Kључне речи: Опасности, ризик, безбедност, обука.

РЕЗИМЕ
Циљ рада је да упозна послодавце и запослене како препознати опасности и штетности при производњи 

производа од пластичних маса на радном месту и у радној околини. Такође се указује да је квалитетна процена 
ризика она која нуди праве мере за редукцију ризика. Она се може постићи побољшањем елемената који утичу 
на различите факторе ризика. Осим минимизирања или искључивања опасности за смањење ризика и примене 
техничких средстава, потребно је спровести информисање запослених и применити одговарајућу обуку (по 
моделу за обуку) за безбедан и здрав рад.

* Контакт електронска адреса: stojanovic_nada@yahoo.com              

ВТШ Ниш , ФЗНР Ниш

Стојановић Нада 1 *, Цветковић Мирослава 2

ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛИСТИ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ И ПРОЦЕНА 
РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И РАДНОЈ ОКОЛИНИ  

УВОД

Безбедност и здравље на раду јесте дисциплина која се бави унапређењем услова рада и 
радне околине, превенцијом повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом, 
заштитом и унапређењем здравља запослених.

Безбедност и здравље на раду сматра се основним правом човека, јер сваки грађанин у свету 
има право на здрав и безбедан рад и на радну околину која му омогућава социјално и економски 
продуктиван живот. Здравље на раду и здрава радна околина спадају у највредније садржаје 
сваког појединца, сваке заједнице и сваке земље. Дакле, циљ безбедности и здравља на раду је и 
пружање позитивног доприноса продуктивности, квалитету производа, радној мотивацији, радном 
задовољству и на тај начин свеукупном квалитету живота појединца и друштва у смислу остварења 
добробити на раду [1]. 

Елементи обуке за безбедан и здрав рад су садржани у следећем:
• Како препознати потенцијалне опасности, како постићи побољшања и како се суочити са 

неуобичајеним ситуацијама,
• Употреба одговарајућих помоћних средстава и личних заштитних средстава,
• Препоручљиви задаци, дизајн објекта и радне околине,
• Технике руковања

Радици морају бити информисани о безбедним процедурама рада и обучени за правилно 
руковање и одржавање опреме.

У овом раду се дају специфичности безбедног рада и здравља радника у модерној производњи 
производа од пластичних маса.



398

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Превентивно деловање има за циљ смањење ризика на најмању могућу меру због спречавања 
повреда и обољења запослених, као и обезбећивање безбедних услова за рад.

Све послове безбедности и здравља на раду, у складу са Правилником (који усвоји радна 
организација) и другим прописима, Законима и подзаконским актима мора да организује, уређује, 
надзире и за њихову примену и спровођење одговара Послодавац.

Мере безбедности и здравља на раду морају да се спроводе превентивно и то: набавком 
средстава рада за које је произвођач обезбедио уз важеће доказе атесте да су произведени у складу 
са стандардима и прописима, одржавањем средстава рада у складу са упутствима произвођача и 
прописима који се односе на њих, оспособљавањем  запослених за безбедан рад са средствима рада, 
здравственим прегледима запослених који рукују са средствима рада и другим прописаним мерама.

Превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду обезбеђују се применом 
савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих и 
других мера и средстава за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених, и/
или њиховог свођења на најмању могућу меру.

Сви фактори који настају у процесу рада на радном месту и у радној околини, а који могу 
да проузрокују или изазову повреду на раду или оштећење здравља, односно обољење запосленог 
представљају опасности или штетности у смислу прописа о безбедности и здравља на раду. 
Процена ризика је системско евидентирање и процењивање тих фактора опасности или штетности и 
утврђивање могућности, односно начина спречавања, отклањања или смањења ризика.

Процена ризика и примена мера за здрав и безбедан рад пре почетка рада запосленог на радном 
месту јесте основни принцип превенције од повреда на раду, професионалних обољења и обољења 
у вези са радом. Осим што помаже послодавцу у спречавању, предупређивању или минимизирању 
могућности да запослени буду угрожени односно изложени опасностима и штетностима током 
обављања својих радних активности, тако постављен принцип процене ризика помаже послодавцу 
и у промовисању компетентности и ефикасности његове пословне политике и спровођењу радних 
процеса [2].

Избор превентивних мера, којима се спречавају, отклањају или минимизирају могућности 
повређивања, односно обољевања запослених на радном месту, приликом обављања њихових радних 
активности, условљава претходно препознавање опасности и штетности и њихово вредновање ради 
утврђивања приоритета у решавању.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТИ 
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ И ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И  
РАДНОЈ ОКОЛИНИ

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини 
врши се на основу података који се прикупљају из документације којом располаже послодавац, 
посматрањем и праћењем процеса рада на радном месту, прибављањем потребних информација од 
запослених.

Радна места 

Појам радно место, прeма Закону, се дефинише као простор намењен за обављање послова 
код послодавца у којем запослени борави или има приступ у току рада и који је под непосредном или 
посредном контролом послодавца.

Основна производна јединица сваког производног процеса је радно место на ком је 
предвиђено да се код послодавца за обављање радних задатака ангажује један или више радника.

Типична радна места у оквиру фирме која се бави производњом производа од пластичних 
маса у зависности од врсте послова и радних задатака су:

1. Директор, власник фирме (најчешће)
2. Руководилац производње
3. Књиговођа
4. Комерцијалиста
5.  Комерцијалиста на терену
6. Административни радник
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7. Магационер
8. Возач
9. Радник на линији за екструдирање

10. Радник на машини за бризгање пластике
11. Радник на ручној монтажи и паковању
12.  Радник на циркулару и млину за млевење пластике

Процена ризика на радном месту и радној околини врши се за свако радно место на основу 
прикупљених података о постојећем стању и могућих опасности у свим подручјима рада које могу 
бити узрок ризика, врши се њихова идентификација и састављање листи опасности и штетности.

Због обимности, овде ће бити приказан део проблематике који се односи на радна места 9, 
10, 11, и 12 као специфична радна места која су везана за производни погон. 

Радно место 9 - Радник на линији за екструдирање, 
Опис послова:

• Допрема џакове са сировином и убацује гранулат у кош екструдера
• Прати рад машине и на крају процеса екструдирања прихвата екструдирани производ из 

машине
• Стара се о исправности машине и за њено одржавање
• Одговоран је за квалитет производа

Начин обављања посла: Посао се обавља стојећи уз машину
Опасности и штетности:

• Потенцијална опасност од настајања лакших телесних повреда при руковању ручним 
алатом

• Физичке штетности - бука
• Хемијске штетности
• Неповољни микроклиматски услови
• Телесно напрезање
• Нефизиолошки положај тела 
• Рад у сменама
• Рад ноћу

Изложеност опасностима и штетностима
• Постоји опасност да се радник повреди користећи нож за отварање џакова са гранулатом, 

као и при руковању осталим ручним алатом типа бушилице, маказе, шрафцигер
• Запослени на овом радном месту свакодневно и континуално је изложен буци коју производе 

машине у погонима која не прелази дозвољени ниво али својим екстрааудитивним ефектом 
ремети психомоторну равнотежу што се манифестује чешћим повређивањем радника, 
палпитацијама, хипертензијом, појачаном нервозом

• У оквиру испитивања услова радне околине мерењима је утврђено присуство азотних 
оксида у ваздуху чије вредности не прелазе максимално дозвољене концентрације али 
свакодневно, кнтинуално излагање може представљати опасност по здравље радника. 
Азотни оксиди представљају снажан иритант за плућа па би производни процес требало 
обављати уз одговарајућу локалну исисну вентилацију.

• У оквиру испитивања услова радне околине мерињима утврђено је да микроклиматски 
услови нису у дозвољеним границама због температуре ваздуха испод а релативне влажности 
ваздуха изнад дозвољеног нивоа па је радник изложен опасности од честог прехлађивања.

• Радник у току смене врши опслуживање екструдера убацујући џак од 25 кг гранулата у 
кош екструдера максимално 6-7 пута, због чега је изложен повећаном телесном напрезању у 
нефизиолошком положају што, при истовременом дејству са неповољним микроклиматским 
фактором након дуже изложености може изазвати лумбални синдром.

• Посао се обавља стојећи уз машину током целог радног времена што, након дуже 
изложености, може довести до појаве варикозитета на доњим екстремитетима.

• Рад се повремено одвија у три смене што мења биоритам радника, при чему ноћни рад, 
односно трећа смена представља највеће оптерећење за запосленог јер након дужег 
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експозиционог стажа може изазвати појаву нсанице, поремећаја апетита, поремећаја 
метаболизма и сл.
Последице могу бити знатне.
Изложеност је дневна.
Вероватноћа настанка последица је сасвим могућа.
Испитивања: 

1. Физичке штетности (бука)
• Бука настаје при нормалном раду инсталиране опреме.
• Допуштени ниво буке је с обзиром на врсту делатнисти према Правилнику о мерама и 

нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама.
• Измерени еквивалентни ниво буке је 73 dB(A), допуштени ниво буке је 85dB(А), трајање 

буке 8h. Физичке штетности (бука) на мерном месту су испод дозвољеног нивоа.
2. Штетни утицај микроклиме

• Начин грејања: Од технолошких процеса опреме за рад и електричне пећи са кварцним 
грејачима

• Вентилација: Природним путем
• У просторији је уграђен клима уређај
• Измерена температура је 12,5 0C, дозвољена је 15-17 0C. Релативна влажност измерена 

84,3%, дозвољена је 75%. Брзина струјања измерена је 0,07 m/s, а дозвољена је 0,3 m/s. 
Микроклима је ван зоне комфора за зимски период, због температуре ваздуха испод и 
релтивне влажности ваздуха изнад дозвољене.

3. Хемијске штетности
• Мерења концентрације хемијских штетности обављена су у условима   нормалног обављања 

рада. Узорци су узимани у зони дисања радника. Измерена вредност представља средњу 
вредност измерене величине за време рада.

• Штетности од прашина пластичних материја, измерена концентрација 0,091 мг /м3, 
дозвољена 10 мг/m3. Штетности од азотних оксида, измерена концентрација 0,4 ппм, 
дозвољена 3ппм. Угљен-моноксид није детектован. Изложеност је 8 часова. Хемијске 
штетности на мерном месту су испод дозвољених концентрација.

4. Осветљеност простора
• Опште електрично осветљење изведено је светиљкама са флуоросцентним светлосним 

изворима.

 Осветљеност намерним местима је довољна за извршење видних задатака (измерене 
вредности су изнад довољних 150 lx) [4].

Листе идентификације опасности и штетности

Радно место 9, радник на линији за екструдирање, табела 1. идентификација опасности и 
штетности.

Табела 1. Листа идентификације опасности и штетности за 
радно место 9, радник на линији за екструдирање

Ред.
Бр.

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ
И ШТЕТНОСТИ

ПОСЛЕДИЦЕ
(P)

ВЕРОВАТНОЋА
(V)

УЧЕСТАЛОСТ
(U)

1. Механичке опасности које се 
појављују коришћењем опреме за 
рад
Опасност од настанка лакших 
телесних повреда

Мале Мало могуће Дневно
1 3 6

2.
Штетности које настају  или се 
појављују у процесу рада
Физичке штетности-бука Знатне Сасвим могуће Дневно

2 6 6
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Неповољни микроклиматски услови Знатне Сасвим могуће Дневно
2 6 6

Хемијске штетности
Веома 

озбиљне
Мала 

вероватноћа
Дневно

6 1 6
3. Штетности које проистичу из 

психичких и психофизиолошких 
напора
Телесно напрезање Знатне Сасвим могуће Дневно

2 6 6
Нефизиолошки положај тела Знатне Сасвим могуће Дневно

2 6 6
4. Штетности везане за организацију 

рада
Рад у сменама Знатне Сасвим могуће Недељно

2 6 3
Рад ноћу Знатне Сасвим могуће Недељно

2 6 3
Табела 2. Процена ризика

Ред
Бр.

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ 
И ШТЕТНОСТИ

ПРОЦЕНА РИЗИКА МЕРЕ
ЗАШТИТЕ

ПОСЛЕ-
ДИЦЕ

(P)

ВЕРОВА-
ТНОЋА

(V)

УЧЕСTA-
ЛОСТ

(U)

НИВО
РИЗИКА

(R)
1.

Опасности које се појављују у вези 
са карактеристикама радног места
Опасности од настанка лакших 
телесних повреда

1 3 6 18
Рукавице 
Z.B1.021

2. Штетности које настају у процесу 
рада
Физичке штетности - бука 2 6 6 72 Антифони 

Z.B1.310
Неповољни микроклиматски 
услови

2 6 6 72

Хемијске штетности 6 1 6 36 Уградња 
вентилације

3.
Штетности услед 
психичких напора и
психофизиолошких
Телесно напрезање 2 6 6 72
Нефизиолошки положај тела 3 6 6 108

4. Штетности везане за организацију 
рада
Рад у сменама 2 6 3 36
Рад ноћу 2 6 3 36
Процена ризика на радном месту 9 (приказана је у табели 2), радник на линији за екструдирање 

је R=108. Радно место радник на линији за екструдирање није са повећаним ризиком. Ниво ризика: 
Умерен (III) [4].

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и радној околини је 
најважнији детаљ у процесу анализе ризика, јер на бази добро препознатих опасности и штетности 
следећи кораци се могу лакше и квалитетније урадити. Зато у овом послу морају да учествују 
експерти.

ТЕРМОПЛАСТИЧНО ОБЛИКОВАЊЕ УБРИЗГАВАЊЕМ, НАЈРАСПРО-
СТРАЊЕНИЈИ НАЧИН ИЗРАДЕ ПЛАСТИЧНИХ ДЕЛОВА - ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ 
ПРОЦЕСА
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Шема стандардног, хоризонталног уређаја за термопластично обликовање, приказана је на 
слици 1 и варијантно решење на слици 2, [12]

Сл. 1. Шема стандардног, хоризонталног уређаја за термопластично обликовање 

Сл. 2. Варијанта са засебним резервоаром за брзо снабдевање (убрзавање процеса)

Термопластично обликовање корак по корак, приказано је на сликама 3, 4, 5 и 6, [12]
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Сл. 3. Први корак, екструдер отапа смолу (гранулат)

Сл. 4. Други корак, отопљена маса се убризгава у калуп

Сл. 5. Трећи корак, најдужи део циклуса, предмет се хлади
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Слика 6. Четврти корак, калуп се отвара и готов производ се избацује из калупа

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и радној околини је 
најважнија фаза у процесу анализе ризика, јер на бази добро препознатих опасности и штетности 
следећи кораци се могу лакше и квалитетније урадити. Зато у овом послу треба да учествују експерти.

ЗАКЉУЧАК

У циљу имплементације захтева везаних за безбедност и здравље на раду који проистичу из 
Закона, потребно је вршити свеукупну и константну едукацију како послодаваца и запослених тако и 
свих других учесника који имају утицаја у доношењу одлука у овој области и ширењу културе рада 
којом се ова област унапређује.
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ABSTRACT
Risks and protection elements wich appear in this article, are related to different types of machines for cutting 

firewood, wich are used in the territory of Macedonia. Listed are basic types of machines that are used to cut firewood 
and their parts. Depending upon the types of machines and kind of risks, there are few defined measures for protection 
against injury of workers and their assistants. Measures wich would be necessary in order to reduce injuries are numer-
ous, above all those are with objective and technical character,  however there are also those that are exclusively with 
subjective character.In this article are given and suggested guidelines for improving current situation, whereby above 
all  would be indispensable introduction of order in the manufacture of machinery for cutting woods and elimination 
of subjective factors that cause a large number of accidents at work.

OCCUPATIONAL SAFETY AT MOBILE MACHINES FOR CUTTING FIREWOOD

Kључне речи: безбедност, покретне машине, резање дрвета

РЕЗИМЕ
Ризици као и елементи заштите који су приказани у раду, односе се на различитим врстама машина 

за резање огревног дрвета, које се користе и употребљавају на територији Македоније. Наведени су основни 
типови машина који се употребљавају за резање огревног дрвета као и њихови делови који представљају 
извори ризика. У зависности од типа машине и врсте ризика утврђене су мере заштите од повреда послужиоца 
и помоћника. Мере које се требају предузети ради смањења повреда су вишеструке, пре свега су објективног 
и  техничког карактера, међутим постоје и такве које су искључиво субјективног карактера. У раду су дате и 
предложене смернице за побољшање тренутног стања, при чему мора се пре свега увести ред у производњи 
покретних машина за резање дрвета као и елиминисање субјективних фактора који доводе до великог броја 
несрећа на раду.

* Контакт електронска адреса: metas59@yahoo.com              

1Факултет Примењених Наука, ДУТ - Тетово, Македонија 

Мета Сулејман 1 *

БЕЗБЕДНОСТ КОД ПОКРЕТНИХ МАШИНА ЗА РЕЗАЊЕ ОГРЕВНОГ 
ДРВЕТА

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Огревно дрво које се користи за добивање топлотне енергије у Македонији, посебно за 

загревање јавних и приватних објеката, као и за загревање домаћинстава, углавном се припрема 
резањем облица и цепаница које долазе на тржишту са дужином од једног метра. Припремање дрвета 
резањем углавно врше приватни предузетници који за ову сврху користе покретне машине, док сам 
рад је теренски и врши се у свим временским периодима и приликама. У производним процесима 
где се врши резање облица и цепаница дрвета као и код скраћивања окрајака, присутан је веома 
велики број повреда, које су резултат рада на машинама као што су покретни типови са кружним 
тестерама, трачним тестерама и комбинованим машинама на којима поред пререзивања врши се и 
цепање дрвета. Повреде које настају су различите као по врсти тако и по величини, могу да буду: 
лакше, ампутирајуће за делове тела, фрактуре, контузије, док неке и са смртним исходом.

Пререзивање дрвета које се врши управно на подужну оску дрвета је јако ризичан посао, 
потребан је физички напор и солидно знање и умеће самога послужиоца машине. Два типа покретне 
машине се углавном користе за скраћивање огревног дрвета, први је са кружном тестером као 
радног алата док код другог типа користи се трачна тестера. Ретко се користе моторне тестере за 
пререзивање дрвета јер су се показале као неекономичне за ову сврху.

Покретне кружне тестере (сл.1) су најбројније и оне ућествују са око 95% од укупног броја 
машина које се употребљављају у Македонији. Овај тип тестера производи се у локалним ковачко-
браварских радионица где се израда врши занатски и без никакве контроле, при чему уочавају се 
следеће недоследности:

•  Произвођаћи машине се не придржавају стандарда о заштити на раду када пројектују и 
израђују машине.
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• Не постоје обучене службе које би извршиле контролне прегледе целокупности машина и 
функсионисање њихових делова.

• Нема предходне обуке за власнике машина који би били одговорни за примену и спровођење 
свих прописа о одржавању машине, обука послужиоца, контрола и мера заштите на раду у 
свим фазама резања материјала.

•  Средства и опрема за заштиту на раду се скоро без искључака не примењују што доводи до 
повећаног броја несрећа.

Слика 1. Бочни изглед машине са кружном тестером за резање ogrevnog дрвета 

Правилник који је на снази и који се односи за мере заштите на раду при механичкој преради 
и обради дрвета и сличних материјала, је од времена Југословенске заједнице и донешен је 1988 
године, није претрпео измене и као такав није у функцији данашњице. Због ових разлога потребно је 
извршити измене и допуне правилника према новонасталој ситуацији. Покретне кружне тестере које 
се израђују у поменутим радионицама, имају рамовску заварену конструкцију на коју су монтирани: 
дизел мотор (сл.1-а), систем за управљање (сл.1-б), осовина са кружном тестером (сл.1-г), покретни 
стол-козлић (сл.1-д), мењач брзина и кочни систем (сл.1-в).

Слика 2. Комбинована покретна машина за пререзивање и цепање дрвета са трачном тестером 



407

ОПШТИ РИЗИЦИ
Да би се сагледале а затим и спречиле повреде на радном месту пре свега потребно је да 

се сагледа машина и алат, операције које се на њој изводе, као и услове рада и идентификовати 
ризике у раду, управљање подешавањем и одржавање машине. Када се идентификују ризици може 
се утврдити начин и мере за њихово отклањање. Најадекватна решења за добивање резултата за 
анализу ризика имамо када се утврди веза између послужиоца, радне операције, алата, материјала 
који се обрађује и околину. Потенцијалне опасности које настају због радних активности у вези 
су са целокупности радног циклуса машине, режима рада, посебне активности које се појављују 
приликом рада, управљањем, подешавањем и одржавањем машине. Сви резултати који би се добили 
приликом анализе општих и посебних ризика, могу се користити за пројектовање заштите на машини 
и њених појединих елемената управљања, са чиме би се елиминисали или смањили број несрећа и 
повреда, повећала би се сигурност и продуктивност, а дошло би и до смањења економских штета 
које настају као резултат повреда на радном месту. Да би се повећала безбедност а истовремено 
смањиле опасности од повреда на радном месту, посебно код покретних машина за резање дрвета, 
потребно је предходно препознати ризике који потичу од одређених делова и сектора машине и 
начина њиховог покретања и рада. Код покретних машина за резање огревног дрвета, ризик од 
повреда у раду машина појављује се код следећих зона и делова:

• Део машине где се изводи обрада помоћу мануалног кретања радног предмета или алата, 
резање дрвета се изводи потисно-повлачном силом послужиоца (сл. 2-б, 3,  4),

• делови који преносе енергију односно делови трансмисије машине, истовремено изводе 
ротационо или друго кретање, код машина за резање дрвета појављују се као отворене  зоне 
кружних и тракастих тестера (сл.2, 4), каишници и каиши (сл. 5), ланчаници и ланци, резни 
и ударни делови сечива (сл. 2), отворени погонски мотор и слично.

• Остали делови машине као што су систем за управљање и кочење приликом транспорта 
саме машине у саобраћају, затим светлосна сигнализација која уопште не постоји на самој 
машини (сл. 8). 

Слика 3. Резанје на покретним столом употребом мануалне силе за кретање радног предмета 

Неки делови машина  и опреме који врше покретне функције, као што су радно вратило са 
кружном тестером и механизми за вођење, могу бити потенцијални извори повреда као:

• Радни алат за резање који има кружно кретање а због неуједначиности масе обода ствара 
вибрације и буку, неуједначено захватају се делови дрвета приликом резања и тиме неки 
негови делови превише се оптеререћују при чему долази до лома резних зубаца. 

• Због ручног оштрења зубаца кружне тестере које се обавља дурпијом, долази до 
неуједначености облика и дужине резних зубаца што доводи до повећање центрифугалне 
силе деловања и поремећај у режиму рада кружне тестере.

• Режим рада који није адекватан приликом резања дрвета доводи до тога да се обод листа 
тестере прегрејава па долази до појаве пукотине које представљају једну од најопаснијих 
ризика (сл 4-б), и овакве се тестере требају удаљити и уништити јер се немогу санирати, 
међутим у пракси покушава се бушењем отвора на крају пукотине како би се зауставило 
даље распуцавање (сл. 4-а). У задње време на тржишту, појављују се јефтини листови 
кружних тестера са сумњивим квалитетом, исти нису атестирани и додатно повећавају 
ризике приликом употребе. 

• Ломови радног алата или негових делова који настају приликом кретања радног предмета 
или листа тестере (сл. 4).
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Слика 4. Опасан покушај за заустављање пукотине на ободу кружне тестере 

Огревно дрво које се реже на ситније делове због структуре које поседује као и због тога 
што се не могу предвидети много ствари, представља и доноси потенцијалне ризике које доводе до 
непредвидљивих повреда. Ризици који се могу појавити су углавном због следећих фактора:

• Дрво је анизотропан и хетероген материјал, исти има разне карактеристике у свим правцима, 
неуједначену масу у свим деловима по висини стабла дрвета као и у правцу од коре ка сржи, 
иста врста дрвета као и разне врсте имају различите јачина и механичка својства. Наведени 
елементи изискују разне режиме рада, усаглашености помака и брзине резања као и још 
много других фактора променљивог карактера.

• У унутрашњости дрвета појављују се кврге које нису видљиве а имају већу тврдоћу од 
остале масе, исте су разних димензија и за њихово резање у датом моменту потребна је 
променлива сила и помак рада.

• Геометриска неправилност облица и цепаница као и отпадног материјала као што су 
окрајци и чутуци, представљају један од највећих ризика и доводе до најћешћијих повреда 
послужиоца. 

• Огревно дрво које се реже долази на тржиште из разних реона Македоније као и из 
иностранства, у унутрашњости често поседује металне делове као што су шрапнели 
граната, меткови, оградне жице као и других металних предмета који приликом резања 
доводе и до кидање или лома зубаца, од којих често страдају послужиоци машина (сл. 5). 
Наилази се и на друге тврде предмете као што су делови камена у унутрашњости дрвета и 
представљају потенцијални ризик за хаварије и повреде.  

Слика 5. Санирана повреда колена ноге настала од убодног удара резног зуба кружне тестере 
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Најчешћи узрок повреда приликом рада на машинама за резање дрвета су кретања радног 
алата које може да буде ротационо као код кружних тестера (сл. 1,3,6) и транслаторно које се 
појављује  код трачних тестера (сл.2). Незаштићени део тела послужиоца је најекспониран на правац  
деловања потенцијалног ризика, исти се налази у зони резања материјала. 

Слика 6. Незаштићена потезна кружна тестера на којој се мануално покреће резни алат 

У погледу елемената мажине и њихових кретања, ризик представљају трансмисије за пренос 
кретања и систем за управљање и кретање саме машине. Прикључивање и стављање у функцији 
радног вретена кружне тестере врши се мануално (сл.7), при чему долази и до повреда послужиоца 
јер ова операција се врши док погонски мотор ради а каишница врши ротационо кретање.

Слика 7. Стављање у погон радног вратила тестере ручним прикључивањем каишнице 

Посебни ризици се појављују због непостојања светлосне сигнализације на покретним 
машинама за резање које су са кружним тестерама (сл. 8), исте укључују се у саобраћај непотпуне 
и представљају опасност и за остале саучеснике, честе су саобраћајне незгоде, посебно када су 
временски услови неподобни (магла) и ноћу, при чему долази до повреда а било је случајева и са 
смртним последицама.
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Слика 8. Предни изглед машине која не поседује светлосну сигнализацију 

Бројни се ризици појављују и приликом цепања дрвета на комбинованој машини (сл.2-а), 
посебно због структуре материјала-дрвета, код кога нису увек предвидљиви правци цепања и 
унутрашња структура и састав, што доводи до проклизавања, искакања, удара и других незгода.

СПРЕЧАВАЊЕ ПОВРЕДА
У зависности од типа покретне машине за резање огревног дрвета, дали се ради о машинама 

са кружном тестером или са трачном тестерон, као и од тога дали се врши само резање или и цепање 
дрвета, врши се избор метода и начина заштите. Код машина за резање дрвета, генерално посматрано, 
спречавање повреда реализује се пре свега спречавањем доласка дела тела послужиоца или других 
лица који се налазе у зони рада машине, у опасним зонама или онемогућавање  да дође до тога да 
део тела има приступ у тим зонама. Како би се побољшало опште стање и спречиле повреде на раду 
потребно је увести и посебне мере заштите као:

• Да се лист кружне тестере изнад и испод покретног стола обезбеди адекватно заштитном 
направом, осим на месту на коме се непосредно реже.

• Заштитна направа листа кружне тестере треба бити учвршћена тако да се за време резања 
не може помицати управно на лист тестере.

• Растојање између заштитне направе и горње ивице дрвета које се реже не сме бити веће 
од 5 мм, док у случају када се обрађује нераван предмет растојање одређује се у односу на 
највишу тачку на горњој ивици предмета.

• Ширина распора у покретног стола кружне тестере треба да износи колико ширина развода 
зубаца тестере увећано за по 4-5 мм са обе стране тестере.

• За резање огревног дрвета где се употребљавају покретне машине, њихов покретни стол 
мора да се после сваког реза аутоматски да се враћа у првобитан положај.

• Код покретних трачних тестера, лист тестере се мора обезбедити са заштитним оклопон по 
целој дужини осим на месту на коме се непосредно реже.

• Покретне машине за резање дрвета мора да подлежу Законским прописима о заштити на 
раду, исти да се подвргавају техничког прегледа у специјализованим институцијама, при 
чему би добили атест и сертификат за безбедан рад на терену.   
ЗАКЉУЧАК 
Сви могући ризици који су приказани у раду као и заштита од механичких повреда које су 

предложене , требало би да побољшају опште стање које влада на подручју резање огревног дрвета, 
посебно на неатестираним машинама. Поред мера које су препоручене, мора се водити рачуна и о 
другим ризицима и штетности који су евидентни при раду на машинама за резање дрвета као што су 
утицај буке, монотоности рада, психофизичко здравље послужиоца као и рад на отвореном простору  
и у свим временским приликама. 
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ABSTRACT
In the course of his activities man intentionally or unintentionally jeopardizes his living environment. A large 

portion of solid waste consists of used packaging. To be suitable for the production of packaging, along with its basic 
protective rule, high quality, functionality and good design, a material must be environmentally acceptable, i.e. it must 
not pollute the environment and harm human health. The paper presents how packaging affects environment regarding 
production processes, implementation and handling of used packaging.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PACKAGING MATERIALS

Kључне речи: амбалажа, полимери, животна средина, рециклирање

РЕЗИМЕ
Човек у току својих активности свесно или несвесно угрожава животну средину. Велики део чврстог 

отпада чини искоришћена амбалажа. Да би неки материјал могао да се користи за израду амбалаже поред 
основне заштитне улоге, квалитета, функционалности, лепог дизајна треба да буде еколошки прихватљив, тј. 
да не загађује животну средину и да није штетан по здравље људи. У раду је приказано како амбалажа утиче 
на животну средину разматрајући процес производње, примену и поступање са искоришћеном амбалажом.

1Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду

* Контакт електронска адреса: stevanovic@vtsns.edu.rs              

Тановић Петра 1 *

ЕКОЛОШКИ АМБАЛАЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

УВОД 
На свом путу од произвођача до потрошача роба  је изложена разним утицајима и напрезањима 

који је могу више или мање оштетити или сасвим уништити. Задатак амбалаже је да на свом путу 
што боље заштити робу да би дошла у руке потрођача неоштећена. Амбалажа, такође, мора заштити 
и околину од деловања упакованих садржаја, нарочито када се ради о ароматичним, отровним, 
експлозивним, запаљивим и другим опасним материјама.

Без обзира шта се пакује веома важан је правилан избор амбалаже. Од правилно изабране 
амбалаже очекује се следеће:

• да прихвати производ без расипања,
• штити упаковани садржај од свих спољних непожељних утицаја, 
• да не реагује са производом, односно да му не мења физичка, хемијска и сензорна својства, 
• да одговара свим прописима (санитарним, трговачким итд.)
• да на најбољи начин презентује упаковани производ потрошачу,
• да је једноставна и практична у примени,
• да је економична,
• да се уклапа у савремени аутоматизовани процес производње, да не загађује околину, 

односно да је погодна за рециклирање.
Захтеви у погледу квалитета амбалажних материјала могу су:

1. здравствена исправност, 
2. физичка, механичка и остала својства и
3. захтеви који се односе на еколошки аспект.

ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ АМБАЛАЖЕ
Избор амбалаже разматра се са аспекта неколико критеријума и то технолошког, економског 

и еколошког. Прво се амбалажа за одређени производ бира на основу одговарајућег (потребног) 
квалитета, амбалажа мора бити здравствено исправна, а еколошки статус амбалаже се данас сматра 
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важнијим од економског.
Како се индустрија амбалаже веома брзо развија, као један од основних проблема јавља се 

адекватно одлагање амбалажног отпада, односно проблем загађења животне средине амбалажним 
отпадом и данас се улажу велики напори на развоју регулатива које дефинишу ову проблематику. Сви 
прописи се углавном односе на ограничавање количине амбалажног отпада, могућност рециклаже и 
способност разградње амбалажних материјала.

У последње време се посебна пажња посвећује критеријуму еколошке прихватљивости 
амбалажних материјала и амбалаже. Искоришћена амбалажа чини велики део чврстог отпада 
у насељима, а не ретко се може наћи разбацана. Животна средина се сваким даном све више 
угрожава свесним или несвесним активностима човека. Међутим, на човекову околину не утиче 
само искоришћена и одбачена амбалажа него и процеси добијања и прераде сировине, производња 
амбалаже и паковање производа, као и поступци са искоришћеном и одбаченом амбалажом. 

Према материјалу од кога је израђена амбалажа може бити: папирна, картонска, амбалажа од 
равне лепенке, амбалажа од таласастог картона, амбалажа од полимерних маса, метална, стаклена , 
дрвена, текстилна и амбалажа од комбинованих материјала. Последних година се све више користи 
полимерна амбалажа. Полимерни материјали, било појединачно или у комбинацији са другим 
полимерним материјалима, незаменљиви су у савременом, естетском и функционалном паковању. 
Својим изгледом, физичким и хемијским својствима, превазилазе папирну, картонску, стаклену 
и металну амбалажу. Развојем свести код људи расте и сазнање о потреби заштите и унапређења 
животне средине. Највећи део полимерне амбалаже се користи једнократно и углавном се ради о 
шупљим телима па се стиче утисак да је удео амбалаже од полимерних материјала у комуналном 
отпаду много већи него што стварно јесте. Папирна и картонска амбалажа може се поново прерадити 
или се може искористити за добијање енергије сагоревањем. Економски најмање оправдано је 
сматрати ову амбалажом разградивом и оставити је да се распадне у земљишту. Стаклена амбалажа 
се као стаклени крш редовно користи у производњи стаклене масе, а исто тако се може поновно 
прерадити и метална амбалажа. Ово је посебно интересантно за алуминијумску амбалажу, јер се 
за поновну прераду користи мање од 10% у односу на енергију потребну за добијање алуминијума 
из руде. Све више се говори о штетном утицају полимерне амбалаже на животну средину и да 
полимерни материјали нису еколошки материјали. Међутим, када се размотре сви параметри на 
основу којих се процењује која амбалажа је еколошка, долази се до сазнања да то и није бас тако.

Предности полимерне амбалаже
Први критеријуми су се односили на процену утицаја искоришћене и одбачене амбалаже 

на човекову околину и дефинисани су под појмом еколошке подобности амбалаже. Под еколошким 
материјалима подразумевају се материјали при чијој производњи, примени и рециклирању троши 
мање енергије и мање загади животна средина него за друге материјале који имају исту намену. 
Погрешно је процењивати еколошку прихватљивост поједине врсте амбалаже само на основу 
критеријума разградивости, односно од тренутка када нам амбалажа више није потребна и 
представља отпад. Потребно је  комплетно сагледати утицај амбалаже на околину током њеног целог 
животног циклуса од производње, током примене и након употребе. 

Не постоји ни једна врста делатности где где пластичне масе немају значајну улогу. Синтетски 
полимери почели су интензивно да се користе за израду амбалаже последних 50 година, а данас 
се од њих изражује око 50 % укупно произведених амбалажних јединица. За тако велики удео у 
производњи амбалаже има више разлога (2, 5):

• синтетски полимери имају малу густину па предмети имају малу масу, 
• постоје доступне и релативно јефтине сировине за њихову производњу,
• једноставним поступцима прераде може се произвести амбалажа различитог облика и 

намене,
• могућност прилагођавања својстава полимерних материјала различитим наменама, што 

омогућава њихову примену за паковање производа разних грана индустрије, 
• повољан однос својство/цена, 

Да би се проценило која амбалажа је еколошки прихватљива уведен је појам еколошки биланс 
амбалаже (8). Еколошки биланс омогућава порeђење различитих материјала, свих фаза њихове 
производње, као и доприноса сваке фазе у загађењу животне средине.  Еколошки биланс омогућава 
и поређење различитих поступака производње истог материјала, па самим тим и оптималан избор 
како материјала тако и поступака његове производње, коришћења и рециклирања. 

 Постоји неколико предности коришћења полимерних материјала у односу на друге 
материјале. У следећем тексту биће наведена само нека поређења. Неки сматрају да полимерни 
материјали загађују човекову околину и да их треба заменити папиром зато што се папир уклапа у 
кружне токове природе.  Међутим за замену једне тоне полимерних материјала за израду амбалаже 
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неопходно је посећи 4-5 тона дрвета, а сечом шума се много више нарушава еколошки систем. 
Jедна од еколошких предности полимерне амбалаже је њихова мала маса. нпр. маса чаше за 

паковање 150 г павлаке или јогурта заједно са алуминијумским поклопцем је 5,5г, а стаклене чаше 
за паковање исте количине јогурта или павлаке је 85г.

Пластичној амбалажи поклања се посебна пажња, будући да се због своје
неразградивости у јавности доживљава као еколошки неприхватљива амбалажа, док се с 

друге стране папирна амбалажа сматра еколошки прихватљивом. 
Пластична амбалажа загађује околину само визуално, док до хемијског загађења може доћи 

само приликом горења пластике на депонијима отпада. 
Утврђено је да је доминантан фактор при процени еколошког статуса амбалаже количина 

енергије потребна за производњу. За производњу полимерних материјала , који се користе за израду 
амбалаже, троши се много мање енергије него за исте количине папира, стакла и алуминијума. 

Наведено је следеће поређење: 
за 1000 пластичних боца од 1 литре треба 100кг нафте (сировина и енергија), за 1000 

стаклених боца од 1 литре треба 230 кг нафте (само енергија), за 1000 пластичних врећица треба 32 
кг нафте (сировина и енергија) за 1 000 папирних врећица треба 47 кг нафте (само енергија)

График 1. Енергија за производњу амбалаже за 1000 литара напитка (11)

У следећој табели наведено је поређење у загађењу ваздуха при производњи 50000 кеса од 
полимерних материјала и исте количине кеса од папира.

Табела 1. Загађење ваздуха при производњи полимених и папирних кеса (8):

Показатељ Папир Полимер
енергија за производњу (GJ) 69 29
сумпор-диоксид  SO2 (кг) 28,1 9,9
азот-диоксид  NO2 (кг) 10,8 6,8
угљен-моноксид  CO2 (кг) 6,4 1,5
прашина (кг) 3,8 0,5

График 2. Поређење екобиланса амбалаже од различитих материјала (11)
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Полимерни материјали су стабилни, врло споро се разграђују, па не могу ни загађивати 
животну средину. Полимерна амбалажа је отпорна на деловање разних микроорганизама. Полимерну 
амбалажу не нападају ни бактерије ни плесни тако да је њена разградња са тог аспекта немогућа.

С обзиром да су се полимерни материјали за израду амбалаже почели интензивније користити 
пре нешто више од 50 година њихова примена је у потпуности регулисана законским прописима, 
посебно ако се користе за паковање у прехрамбеној, фармацеутској и козметичкој индустрији. Све 
сировине, додаци и готови амбалажни материјали строго су контролисани у институтима овлашћеним 
од Министарства здравља. Мора бити доказано да су нешкодљиви за здравље људи и за животну 
средину. У акредитованим лабораторијама врши се контрола здравствене исправности амбалаже.

Без обзира што у неким земљама постоји тежња да се да се полимерна амбалажа замени 
амбалажом од других материјала то је немогуће учинити јер се полимерни материјали примењују 
у свим индустријским гранама, а од укупног броја произведених амбалажних јединица око 50% 
је произведено од полимерних материјала. Замена полимерне амбалаже папирном, коју еколошка 
друштва сврставају у еколошку амбалажу немогуће и због квалитета и добрих баријерних својстава, 
због економске неисплативости (цене) и доступности сировине. На загађењу животне средине 
искоришћеном амбалажом може се пуно учини на разне начине:

• едукацијом деце и одраслих шта да чине са искоришћеном амбалажом
• организовањем прикупљања амбалаже која може да се користи као повратна или да се 

рециклира.
Неопходно је решити уклањање амбалажног отпада и тада ће полимерна амбажа бити у 

сваком погледу еколошка а могуће је збринути на неколико начина:
• коришћење повратне амбалаже
• спаљивање
• рециклирање,

Све популарнија метода за решавање амбалажног отпада је рециклирање. Процењено је да 
око 60% одбаченог материјала може да се рециклира. Рециклирање је процес сакупљања и третирања 
отпада како би се поново употребио као сирови материјал за израду истих или сличних производа. 

Многе отпадне материје могу се успешно рециклирати ако су одвојено сакупљене. Пошто 
је амбалажа врло вредна секундарна сировина или то може бити, посебно она од полимерних 
материјала, она мора имати еко-ознаку. Ово означавање омогућава једноставно разврставање 
пластичне амбалаже према сировинском пореклу. Потпуно разврставање је врло значајно због 
могућности поновне прераде.  

Ако су три стрелице без круга или су у
необојеном кругу то значи да предмет 
може да се рециклира.

Ако се знак појављује у црном кругу, 
онда то значи да је у производњи коришћен 
рециклиран полимерни материал    

 
Ако се знак појављује у црном кругу са одређеном бројном вредношћу онда то значи да 

је у производњи коришћен рециклиран полимерни материал, а број означава проценат учешћа 
рециклираног материјала у производу. Доњи симбол се углавном користи када је производ делимично 
израђен од рециклираног материјала.

                                  
У циљу олакшавања раздвајања материјала за рециклирање сваки пластични производ 

мора на себи имати ознаку сировине од које је направљен. Ознаке за рециклажу неких најчешће 
коришћених полимерних материјала су:
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         PET-полиетилен     PVC-поливинилхлорид    PP-полипропилен   PS-полистирен

Примена биоразградиве полимерне амбалаже
Дуго  је тражена алтернатива за конвенционалне полимере. Нови тренд развоја пластичних 

материјала представља производња пластичних материјала који су биоразградиви. Истраживања су 
била усмерена на производњу биоразградивих полимера који се праве од обновљивих извора као 
што су биљке. 

Израз биоразградиви значи да се одређена супстанца може разградити на једноставније 
под утицајем микроорганизмима услед чега не остају сувишни и отпадни делови или супстанце 
које се нагомилавају у околини. Биоразградива амбалажа је амбалажа која није и не може постати 
отпад, односно загађивати животну средину. То је амбалажа  која у обзир узима потребе савремених 
потрошача, али и поштује важност очувања околине. 

Постоје многи стандарди за мерење биоразградивости супстанце, при чему свака држава 
има своје стандарде. Захтеви варирају од 60 до 90% разградње супстанце у временском периоду од 
60 до 180 дана од тренутка стављања супстанце у средину погодну за компостирање. За разлику од 
конвенционалних, полимери направљени од природних биљних супстанци од житног или кукурузног 
скроба имају молекуле који су лако разградиви помоћу микроорганизама. 

Производња од обновљивих извора може бити значајан допринос у погледу мање потрошње 
енергије при производњи и широм спектру начина одлагања отпада, са незнатним утицајем на 
околину. 

Квалитет производа од биополимера се оцењује не само биоразградивошћу него и 
функционалношћу производа. Биоразградив производ је бескористан ако не може задовољити захтеве 
који се постављају пред њега у виду механичке и хемијске отпорности, трајности итд. Због тога је 
важно да се произвођачи биополимера посвете не само биоразградивости материјала него и другим 
својствима полимера како би нови полимери били конкурентни конвенционалним полимерима. 

Одређени биополимери имају високи сјај, високу провидност, добра баријерна својства на 
мирисе, одлична баријерна својства на кисеоник и влагу, пријатан осећај на додир. Баријерна својства 
се додатно побољшавају кроз метализирање или формирање више слојева. Биоразградиви полимери 
ће сасвим сигурно постати доминантни полимери за израду већине амбалаже у будућности.

Еколошка свест потрошача
Пракса у Србији везана за збрињавање амбалажног отпада није задовољавајућа, а рециклира 

се само мали део отпада. Нажалост највећи део комуналног отпада па и полимерне амбалаже у 
неразвијеним земљама се одлаже на депоније. 

Непрестани притисак за еколошки прихватљивим материјалима није више само хир већ стил 
живота, а брига за животну средину и начин како је заштитити, мисли су које су све присутније у 
свести све већег броја људи. Једна од идеја која заокупља научнике, екологе и технологе је могућност 
повећања потражње и свести потрошача за правилним опцијама. Проведено је  истраживање о 
томе каква је свест наших потрошача везано за амбалажу производа које свакодневно купујемо. 
Истраживање је показало да потрошачи имају развијену свест о потреби еколошког паковања, али 
када то тражи и нешто вишу цену за производ због материјала паковања, тада нагло опада занимање 
за паковање у амбалажи која чува животну средину. Преко 90%  потрошача сматра да се материјали 
у које се пакују производи треба да могу рециклирати. Ипак, 25% их није спремно одбити куповање 
производа пакованих у превише велику амбалажу, док је у Њемачкој 70% потрошача изјавило како би 
одбили куповање таквог производа. Када еколошко паковање захтева и нешто вишу цену производа, 
тада је мање оних који прихватају еко - паковање, односно око 50 посто испитаника не би купило 
такав производ. Добијени подаци показују да свест о еколошки прихватљивој амбалажи постоји, али 
је треба усешно превести у стварност.

ЗАКЉУЧАК
Када се размишља који се материјали могу користити за израду амбалаже треба разматрати 

неколико критеријума. Амбалажа треба да поред основних захтева везаних за здравствену безбедност 
и квалитет, мора да испуњава економске и све строжије еколошке критеријуме, јер је амбалажни 
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отпад један од великих проблема модерног друштва. Која је амбалажа еколошка треба разматрати 
загађење животне средине приликом производње, коришћења и збрињавања искоришћене  амбалаже. 
На основу свега што је изложено може се закључити да полимерни материјали испуњавају све 
критеријуме, а то ће сигурно утицати да се полимерни материјали још више користе за израду 
амбалаже. Полимерни материјали су еколошки материјали без обзира што чине велики део чврстог 
отпада. 
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ABSTRACT
The paper presents the results of measurements of low-frequency EM irradiation in the work areas of a 

400/220 kV/kV transformer station, rated 2x400 MVA. The 220 kV side of facility consists of nineteen active fields, 
while the 400 kV side of facility has eleven active fileds. The measuremnts were been conducted in the places within 
the fileds where people work. Measured values are analysed according to the National Regulation on limits of expo-
sure to non-ionising irradiation.

MEASUREMENTS OF LOW-FREQUENCY EM IRRADIATION WITHIN THE WORK 
AREAS OF A POWER TRANSFORMER STATION

Kључне речи: електромагнетно зарчење, трафо станица, активно поље

РЕЗИМЕ
У раду су представљени резултати мерeња нискофреквентног електромагнетног зрачења у радном 

простору трансформаторске станице 400/220kV, снаге 2x400MVA. Постројење 220kV се састоји од деветнаест 
активних поља (петнаест далеководних, два трансформаторска и два спојна) а постројење 400kV од једанаест 
активних поља (шест далеководних, два трансформаторска и три спојна). Мерења су вршена на местима у 
пољу где током рада бораве запослени. Измерене вредности су анализиране према Правилнику о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима.
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2 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
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МЕРЕЊЕ НИСКОФРЕКВЕНТНОГ ЕМ ЗРАЧЕЊА 
У РАДНОМ ПРОСТОРУ ТРАФО СТАНИЦЕ

УВОД
Последњих година се у најширој јавности, различитим поводима, води расправа о 

електромагнетним (ЕМ) зрачењима. Чињеница је да смо развојем науке и технике, неизбежним за 
побољшање стандарда, квалитета и услова живота, све више изложени разним врстама нејонизујућег 
ЕМ зрачења. Глобално мишљење је да ова зрачења не показују штетне ефекте, који су последица 
прекомерног излагања, одмах већ се то обично деси годинама касније. Изворима нискофреквентног 
ЕМ зрачења се сматрају све електричне инсталације (од далековода до кућних инсталација) и урећаји 
који користе електричну енергију [1,2,3]. 

Електромагнетна зрачења представљају електромагнетне таласе који могу да настану и да 
се преносе и у материјалној средини и у вакууму. Електромагнетни таласи могу имати различите 
вредности таласних дужина, односно енергија (Е=hc/λ). Те вредности се крећу у веома широком 
интервалу вредности, а све заједно чине електромагнетни спектар. Електромагнетни спектар, према 
вредности таласних дужина може се поделити на две велике групе: 

• област јонизујућег зрачења и 
• област нејонизујућег зрачења. 

Област јонизујућег зрачења обухвата γ и х зрачења и то су зрачења великих енергија (већих 
од 12,4eV), што значи да она приликом проласка кроз материјалну средину врше јонизацију атома 
средине. Ово зрачење због својих карактеристика, и посебно због дејства на људе има посебну 
законску регулативу која у овом раду неће бити обухваћена [1,2,3].

Област нејонизујућег зрачења обухвата електромагнетне таласе чија је енергија мања од 
12,4eV, односно нема довољно енергије да изврше јонизацију атома. Овај спектар је веома широк 
и обухвата више области: ултраљубичасто зрачење, видљиво зрачење, инфрацрвено зрачење, 
радио-фреквентнцијско зрачење, електромагнетна поља ниских фреквенција и ласерско зрачење. 
Нејонизујућа зрачења обухватају и ултразвук, тј. звучне таласе чија је фреквенција већа од 20 kHz 
[1]. Део електромагнетног спектра који ће бити обухваћен у раду, је нискофреквентно нејонизујуће 
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ЕМ зрачење, фреквенције 50Hz, које потиче од трансформаторских станица.
 Електрична и магнетна поља ниских фреквенција
Електромагнетно поље је јединствено али у случају поља ниских фреквенција, електрично 

и магнетно поље могу се посматрати одвојено. Електрично поље је присутно и када нема протока 
струје а што је разлика потенцијала већа, већи је и интезитет електричног поља. Магнетно поље 
постоји само док има протока струје и његова јачина је сразмерна вредности јачине струје.

Поља нискофреквентног емектромагнетног зрачења ниских фреквенција настају при 
протицању електричне енергије кроз проводне системе. По дефиницији то су поља фреквенције 
до 3kHz, веома великих таласних дужина. Електрична и магнетна поља у овом опсегу делују 
независно, па се тако и посматрају. Колику ће енергију електромагнетно поље предати материјалном 
телу, зависи пре свега од односа димензије тела и таласне дужине поља. Када је таласна дужина 
електромагнетних таласа једнака или мања од димензија тела, тело ће примити већу енергију него у 
случају када је таласна дужина знатно већа од димензија тела [3].

Електрично поље високонапонских постројења, која представљају изворе нискофреквентног 
електромагнетног зрачења, карактерише се следећим величинама:

• потенцијалом у односу на земљу;
• јачином електричног поља у простору;
• јачином електричног поља на површини човечијег тела;
• струјом која пролази кроз човеков организам [3].

ДЕЈСТВО НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА НА ЉУДСКИ ОРГАНИЗАМ
ЕМ поља су неизбежна у модерном животу. Последњих деценија спроведена су бројна 

истраживања о утицају ЕМ поља на здравље a разне организације су донеле препоруке и стандарде 
о нивоима јавног излагања ЕМ пољу [4,5,6]. 

Спроведена експериментална истраживања су показала да при веома великим вредностима 
ЕМ поља, многоструко већим од вредности са којима се људи 
срећу у свакодневном животу, долази до поремећаја ћелијске 
биохемије. Међутим и поред бројних експерименталних 
истраживања у извештајима СЗО нема доказа о повезаности 
настанка леукемије или карцинома и изложености ЕМП [7]. 

Временски променљива електрична и магнетна поља 
утичу на све јонизоване честице, укључујући и људска ткива 
и нервни систем. Уласком у ЕМ поље долази до одређеног 
дејства овог поља на јоне који су присутни у људком организму. 
Компонента електричног пољa утиче на све наелектрисане 
честице, а магнетног поља само на оне које се крећу. Због тога 
излагање промен¬љи¬вим ЕМ пољима доводи до индуковања 
струја у телу и до апсорбовања енер¬гије у ткивима (слика 1) 
[7]. Боје које варирају од плаве до црвене приказују интезитет 
поља (слика 2.а.) односно густину индуковане струје, док 
цртице на другој слици представљају смер кретања електричне 
струје (слика 2.б.). 

Нискофреквентна електрична поља изазивају 
протицање струје кроз ткива, формирање електричних дипола 
и преоријентацију постојећих дипола. Јачина ових ефеката 
Слика 1 Дејство ЕМ поља на људе зависи од електричних особина 
организма проводљивости –  а) Интензитет индукованог поља 
проводљивости и пермеабилности. Ове особине су различите 
б) Индуковане вихорне струје за различита ткива, тако да је укупан 
ефекат електричног поља зависи од више фактора. Магнетна 
поља изазивају протицање индуковане струје кроз ткива и 
вртложне струје.

МЕРЕЊЕ НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА У ТС
Трансформаторске станице представљају саставни и један од најважнијих делова 

електроенергетског система, које служе за трансформацију напонског нивоа. Уобичајено је 
схватање да су ТС најопаснији извори нејонизујућих зрачења, чија опасност расте са напонским 
нивоом. ЈП „Електромрежа Србије“ поседује 95 високонапонских трансформаторских станица. 
Трансформа¬торске станице (ТС) је потребно третирати као комплексне изворе нејонизујућих 
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зрачења. Иако се ради о јединственом електроенергетском објекту уочава се да је свака ТС сложен 
скуп извора нејонизујућих зрачења међу којима се издвајају:

• енергетски трансформатори; 
• разводна постројења;
• надземни и кабловски водови и сабирнице.

Предмет мерења нискофреквентног емектромагнетног зрачења је ТС Обреновац, која 
представља трансформаторску станицу највиших напонских нивоа у Републици Србији.

 ТС Обреновац
Трафостаница Обреновац (ТС 400/220kV), представља највеће и најважније постројење, али 

и чвориште у електроенергетском систему Србије. Улога трафостанице је да прими и преда у мреже 
220kV и 400kV електричну енергију произведену у Термоелектранама „Никола Тесла“ и другим 
електранама и да врши размену енергије између ових мрежа преко својих постројења 220kV и 400kV 
и интерконекције. Значај трафостанице је велики јер се преко ње и постројења РП 400kV Младост са 
електроенергетским системом повезују ТЕНТ А и ТЕНТ Б, највећи произвођачи енергије у земљи и 
пласира преко 50% произведене електричне енергије у Србији што захтева високи степен поузданости 
овог постројења. Величина постројења, велики број генераторских поља и велике струје кратког 
споја захтевају већу поузданост и погонску спремност трафостанице у односу на остала постројења 
у електроенергетском систему. Да би се постигла потребна погонска спремност, сви витални делови 
трафостанице морају имати резервно решење за случај отказа. Локација, диспозиција и концепција 
постројења осигурали су адекватну површину за коначну изведбу постројења, изградњу у етапама, 
најповољнији расплет водова, близину пута и железничке пруге, повољан распоред опреме, 
унутрашње транспортне путеве и једноставно одржавање опреме.

Макро и микро локација ТС Обреновац
ТС Обреновац је лоцирана са леве стране регионалног пута Обреновац – Младост на 

удаљености од око 1km од Термоелектране „ТЕНТ А“ Обреновац. Њено разводно постројење РП 
220kV лоцирано је поред пута Обреновац – Младост, а постројење РП 400kV непосредно уз постројење 
220kV под углом од приближно 60º (слика 2). Веза између ова два постројења остварена је преко два 
интерконективна аутотрансфо¬рматора 400/231kV, 400MVA. Командна зграда је смештена између 
два постројења због добре прегледности постројења и најповољније кабловске трасе. Командна 
просторија садржи следећу опрему: командни пулт и таблу за изборно управљање, централне рачунаре 
и две радне станице за надзор и управљање помоћу рачунара, главну разводну таблу наизменичног 
напона 3x380/220V и главну разводну таблу једносмерног напона 220V. Уређаји за ВФ и радио 
везе смештени су у посебну просторију. 
У релејне кућице, од којих свака служи за 
по два суседна поља смештени су релејни 
сталци, ормани за подра¬звод једносмерног 
и наизменичног напона, ормани за локално 
упра¬вљање, локални процесни рачунари, 
заштите и бројила за мерење енергије. 

Разводно постројење РП 220kV 
у ТС 400/220kV Обреновац, служи за 
пријем електричне енергије произведене 
у термоелектрани „Никола Тесла А” (у 
блоковима А1, А2, А3 и А4), пласман 
у велика конзумна подручја и размену 
енергије између мрежа 400kV и 220kV преко 
два интерконекти¬вна аутотрансформатора 
400/231 kV, 400MVA (слика 3). 

Постројење има три система 
сабирница, деветнаест активних, једно 
неопремљено и једно опремљено (резервно) 
поље. Од деветнаест активних поља петнаест 
су далеководна, два трансформаторска и 
два спојна поља. Од петнаест далеководних 
поља четири поља су за блокове А1, А2, А3 
и А4.

Три система главних сабирница и два спојна поља омогућавају успостављање најповољније 
уклопне шеме, сигурност погона, повољну расподелу оптерећења и ремонт или интервенције 
на једном систему уз поуздан рад постројења на два преостала система сабирница. Са једне и 

 

Слика 2 Положај разводних постројења  
220 и 400 kV ТС Обреновац 
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друге стране сабирничких система налазе се 
транспортни путеви. Кабловски канали налазе 
се између тра¬нспортних путева и релејних 
кућица. Релејни сталци, ормари за подразвод 
једносмерног и наизме¬ничног напона, заштите, 
бројила за мерење енергије и остала опрема 
смештени су у зидане релејне кућице, од којих 
свака служи за два суседна поља.

Разводно постројење РП 400kV 
у ТС 400/220kV Обреновац, служи за 
пријем електричне енергије произведене 
у термоелектранама „Никола Тесла А” (у 
блоковима А5 и А6), „Никола Тесла Б” 
(делимично у блоковима Б1 и Б2), пласман у 
велика конзумна подручја и размену енергије 
између мрежа 400kV и 220kV преко два 

интерконективна аутотрансформатора 400/231kV, 400MVA. Постројење има два главна и један 
помоћни систем сабирница, једанаест активних и три неопремљена (резервна) поља. Од једанаест 
активних поља шест су далеководна, два трансформаторска и три спојна поља. Повезивање главних 
система сабирница врши се попречним спојним пољем, а повезивање једног од главних система 

сабирница и помоћног система сабирница 
врши се спојним пољем помоћног система 
сабирница. 
Постројење 400kV смештено је на површини 
од 180m•320m непосредно уз постројење 
220kV, под углом од приближно 60º. 
Два главна система сабирница са сабирничким 
порталима и припадајућим са бирничким 
растављачима налазе се са једне, а помоћни 
систем сабирница са својим сабирничким 
порталима, прекидачи, излазни растављачи 
и струјни трансформатори налазе се са друге 
стране транспортног пута ширине 3,5m, који 
се пружа целом дужином постројења (слика 4). 

Инструмент за мерење електромагнетног зрачења
Мерења нискофреквентног електромагнетног зрачења извршена су уређајем «H/E field 

meter ESM-100 maschek» који је намењен за мерење компоненти електричног и магнетног поља у 
фреквентном опсегу од 5Hz до 400kHz (слика 5).

Слика 5 Уређај «H/E field meter ESM-100 maschek»

Идентична врста мерења (нискофреквентног електромагнетног зрачења) је у марту 2010 
године извршена и од стране Института „Никола Тесла“ Београд, са инструментом „EFA-300“ 
производње „Narda Safety Test Solutions“. Ово је потребно истаћи јер ће се у раду вршити упоредна 
анализа ове две групе мерења. 

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА НИСКОФРЕКВЕНТНОГ
ЕМ ЗРАЧЕЊА У ТС 400/220KV ОБРЕНОВАЦ
Мерење нискофреквентног електромагнетног зрачења у унутрашњости ТС 400/220kV 

вршено је на местима где се запослени током обављања радних задатака налазе, односно проводе 
највећи део радног времена. Сва мерења се могу поделити на мерења:

 

Слика 3 Интерконективни аутотрансформатор 

400/231kV, 400MVA 

 

 

Слика бр. 4. Транспортни пут 
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• електромагнетног зрачења у затвореним просторијама (зграда одржавања, командна зграда 
и портирница) 

• електромагнетног зрачења на отвореном простору ТС.
Резултати мерења нискофреквентног електромагнетног зрачења у затвореним 
просторијама
Мерење нискофреквентног електромагнетног зрачења обухватило је три објекта која су 

лоцирана у унутрашњости ТС. To je зграда одржавања, слика 6 a., командна зграда, слика 6 б. и 
портирница која је лоцирана на самом улазу у ТС.

    а)      б)

Слика 6. Објекти и мерна места нискофреквентног ЕМ зрачење:
а) зграда одржавања и б) командна зграда

Мерења су вршена у командној згради на четири мерна места и то испред просторије у 
којој је смештен трансформатор 6/0,4kV, просторији дизел агрегата, акумулаторских батерија и 
кабловског простора. У згради обезбеђења једно мерно место, портирница и у згради одржавања 
на три мерна места: канцеларија шефа одржавања, канцеларија пословође одржавања и радионица. 
Резултати мерења јачине електричног поља у поменутим просторијама приказани су у табели бр. 1.

Табелала бр.1. Измерене вредности електричног поља у затвореном простору

Објекат Просторија
Измерене 
вредности 

електричног поља 
[kV/m]

Измерене вредности 
магнетне индукције 

[µT]

Зграда 
одржавања

Канцеларија шефа одржавања 0.003 0.74
Канцеларија пословође 
одржавања 0.005 0.86
Радионица 0.002 0.89

Командна 
зграда

Кабловски простор 0.84 0.66
Просторија АКУ батерија 0.30 0.79
Улаз у просторију 
трансформатора 6/0.4kV 1.15 0.97
Просторија дизел агрегата 0.92 0.88

Зграда 
обезбеђења Портирница 0.008 1.1

Резултати мерења електромагнетног зрачења на отвореном простору унутар ТС
Мерење је обухватило отворен простор трафо станице и то разводно постројење 400kV, 

220kV и транспортне стазе. Мерна места су одабрана произвољно, али се водило рачуна да буде 
покривен простор у коме се радници могу налазити током рада. Мерења су спроведена у складу 
са захтевима стандарда Међународне електротехничке комисије (IEC), на висини 1,7m од тла уз 
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истовремено мерење фреквенције.
Мерења јачине временски променљивог електричног поља и магнетне индукције, ниских 

фреквенција, спроведено је на укупно 42 мерна места на отвореном простору и то на 220 kV страни 
12 мерних места, на 400 kV страни 23 мерна места, на транспортним стазама на 220 kV страни 
четири мерна места и на 400 kV страни три мерна места. Део мерних места приказан је на сликама 
7 и 8. 

Измерене вредности јачине електричног поља као и измерене вредности на истим местима 
које је извршио електротехнички институт „Никола Тесла“ приказани су у табелама бр. 2 и 3.

Слика 7. Поље Б 16 у ком је вршено мерење

Табела 2. Вредности јачине електричног поља и магнетне индукције на пољу Б 16

ПОЉЕ Мерно 
место

Измерене вредности Резултати института НТ [5]

Е [kV/m] В [µT] Е [kV/m] В [µT]

Поље Б 16
1 10,20 16.50 8,58 16.37
2 10,50 16.40 8,88 16.47
3 9,80 18.20 7,61 16.75

При мерењу електромагнетног зрачења у пољу Б 16, вредност струје која је прочитана на 
централном рачунару у командној згради била је 560А. Вредност струје када је мерење вршио 
електротехнички институт „Никола Тесла“, била је 727А. У оба случаја фреквенција је 50Hz.

 Слика 8. Поље А 03 у ком је вршено мерење
Табела 3 Вредности јачине електричног поља и магнетне индукције на пољу А 03
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ПОЉЕ Мерно 
место

Измерене вредности Резултати института НТ 
[5]

Е [kV/m] В [µT] Е [kV/m] В [µT]

Поље А 
03

1 16,00 0.90 13,93 0.89
2 14,00 1.00 11,86 0.95
3 14,50 0.90 13,41 0.84

При мерењу електромагнетног зрачења у пољу А 03, вредност струје која је прочитана 
на централном рачунару у командној згради била је 266А. Вредност струје када је мерење вршио 
електротехнички институт „Никола Тесла“, била је 336А. У оба случаја фреквенција је 50Hz. 

Анализа резултата нискофреквентног ЕМ зрачења у ТС Обреновац
У недостатку домаћих прописа и препорука којима се регулише безбедност и здравље на раду 

при излагању електричном и магнетном пољу ниских фреквенција, за радну средину, као референтне 
вредности коришћене су Међународне препоруке и прописи, као и Правилник о границама излагања 
нејонизујућем зрачењу за животну средину [6]. Према Правилнику [6] референтни гранични ниво за 
јачину електричног поља је 2kV/m, а за магнетну индукцију 40μT.

На ТС Обреновац мерења су извршена на укупно 50 мерних места и то 42 мерна места на 
отвореном простору и 8 мерних места у затвореном простору. Добијени резултати су упоређени 
са резултатима мерења које је извршио електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд [8]и 
резултатима мерења ЕМ нискофреквентног поља у рачунарском окружењу [9]. Резултати мерења 
института приказани су у Извештају бр. 3406015. који је део документације ЈП „Електромрежа 
Србије“ 

Резултати мерења нискофреквентног електромагнетног зрачења у затвореним просторијама 
указују да су вредности и јачине електричног поља и магнетне индукције знатно испод вредности 
дате у Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима [4]. 

Насупрот њима, вредности јачине електричног поља и магнетне индукције у пољима Б 16 и А 
03 прелазе дозвољене вредности према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима 
[4]. Ово је посебно изражено на местима на којима су проводници ниски (везе према прекидачу), 
достижe се вредност jaчине електричног поља од чак 16kV/m. На основу вредности у табелама 2 
и 3 уочава се да су измерене вредности изнад вредности које је на истим мерним местима вршио 
Институт „Никола Тесла“ [8]. Разлог за то је што су мерења Института вршена у марту месецу а 
поменута мерења у јулу када су температуре ваздуха више, што доводи до истезања проводника и 
њиховог спуштања. 

ЗАКЉУЧАК
Достигнути ниво научних сазнања у претходних неколико деценија омогућио је израду 

међународних препорука за заштиту становништва од нејонизујућих зрачења ICNIRP [4,5] и Савета 
Европске Уније [10], чија је заједничка карактеристика да су засноване на тренутним (краткотрајним) 
биолошким ефектима електромагнетног поља на људски организам. Препорука Савета Европске 
Уније је сугерисала потребу усвајања хармонизоване правне регулативе у државама чланицама и 
кандидатима за придруживање Европској Унији. Усвајањем Закона о заштити од нејонизујућих 
зрачења и пратећих Правилника, започет је процес правног регулисања заштите од нејонизујућих 
зрачења у нашој земљи. Поменути Правилник односи се на животну средину, док је за радну у 
припреми.

За процену утицаја нејонизујућег зрачења на здравље у радној средини, на раднике који 
раде на одржавању ВН опреме и руковаоце ВН постројења који имају највеће време изложености 
електромагнетном пољу, највише пажње треба посветити следећим местима:

• Околина искљученог високонапонског поља које се налази између два високонапонска поља 
која су под напоном;

• Места на стазама у постројењу на којима се очекује највећа вредност поља;
• На ободу високонапонских објеката.

Измерене вредности компоненти електричног и магнетног поља у објектима који су лоцирани 
у кругу ТС, указују да су оне веома блиске са истим компонентима измереним на административним 
радним местима [9], а обе вредности су за два реда величине испод референтне граничне вредности. 

Анализом измерених вредности за радна места на oтвореном простору трафо станице 
показују да су вредности магнетне индукције вишеструко мање од референтне граничне вредности. 
Међутим, високе вредности јачине електричног поља измерене су на неким мерним местима – то су 
места непосредно испод фазних водова где је висина фаза изнад тла најмања, у близини прекидача, 
растављача, мерних трансформатора и потпорних изолатора. И поред тога што су измерене вредности 
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на овим местима изнад референтних граничних вредности процењује се да је време изложености 
радника кратко (око 1h дневно) јер се радници ту не задржавају дуго. 

Измерене вредности на транспортним стазама су знатно ниже од 10kV/m, што је препорука 
Савета Европске Уније. Овај податак је битан из разлога што руковаоци ТС при редовном обиласку 
највише времена проведу кретајући се транспортним стазама. Радници одржавања при редовним 
ремонтима раде у пољима која су без напона, тако да су вредности електричног поља и магнетне 
индукције, знатно ниже од прописаних граничних вредности. 

Подсетићемо да је један од кључних фактора код штетних ефеката на здравље, време 
изложености електромагнетном пољу. Околина искљученог високонапонског поља има значајно 
ниже вредности, транспортне стазе којима се радници крећу, такође, а на ободу високонапонских 
објеката као и у командној згради и згради одржавања, јачина електромагнетног поља је веома ниска. 

Разлике у измереним вредностима добијених са мерним инструментом Високе техничке школе 
струковних студија Нови Сад и Института „Никола Тесла“ су се јавиле као последица различитих 
метеоролошких услова. Наиме, температуре спољашњег ваздуха су се значајно разликовале у ова 
два мерења. Када су прикупљани резултати Института „Никола Тесла“ температура је износила 16 
0C, док су мерења Високе техничке школе вршена када је температура износила 32 0C. У летњем 
периоду када је температура проводника већа постоји угиб фазних проводника и тада су проводници 
на мањем растојању од тла те су у летњем периоду измерене нешто више вредности. 

Из свега наведеног, може се извући закључак да су радници при редовним активностима 
изложени знатно нижим вредностима јачине електричног поља од препоручених вредности које је 
дала ЕУ а представљају минимум који земље чланице или кандидати за чланство у ЕУ морају да 
испуњавају.
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ABSTRACT
In recent years, stress has become inevitable component of everyday life. However, due to frequent attacks 

on post offices, the counter clerks and postmen (though less) are additionally exposed to stressful situations at their 
work places, due to robberies. 

Apart from the urgent approvals for rehabilitation and money compensation on the basis of insurance, the 
Enterprise also strives to provide professional help to its employees, so to reduce the consequences of these stressful 
situations to the least extent possible. 

As a pilot project in 2010, the anti-stress programme was initiated in the form of two-days workshops, run by 
the acknowledged experts of the Centre for applied psychology, the Psychological Association of Serbia. Our former 
experiences show that such anti-stress programme is justifiable and necessary to the employees who may be exposed 
to risk of robbery due to nature of their work.

Kључне речи: стрес, стресни догађај, технике превлдавања стреса, анти-стрес програм

ANTI-STRESS PROGRAMME

PSYCHOLOGICAL ASSISSTANCE TO THE POST OFFICE EMPLOYEES WHO 
WERE EXPOSED TO STRESS DURING ROBBERY TO 

RECOVER FROM THE STRESS

РЕЗИМЕ
Последњих година стрес је постао неизбежан део свакодневног живота, међутим, због учесталих 

напада на Поште, запослени на шалтерима, а у мањој мери и поштари, додатно су изложени стресним 
ситуацијама на радном месту, услед разбојништва. 

Осим приоритетног упућивања на рехбилитацију и новчане накнаде по основу осигурања, Предузеће 
настоји да запосленима обезбеди и стручну помоћ, како би се последице ових стресних ситуација свеле на 
најмању могућу меру.

Тако је 2010. године, као пилот-пројекат, започет анти-стрес програм у виду дводневних радионица, 
које су водили признати стручњаци Центра за примењену психологију, Друштва психолога Србије. Досадашња 
искуства су показала, да је спровођење овако конципираног анти-стрес програма оправдано и потребно 
радницима који су, због природе свог посла, изложени ризику од разбојништва.

1ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, 2Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије

Трифуновић Марија ¹*, Радовићe Владимир 1, Сладојевић-Матић², Петровић Маја 2

АНТИ - СТРЕС ПРОГРАМ 

ПСИХОЛОШКА ПОМОЋ У ПРЕВЛАДАВАЊУ СТРЕСА КОД 
РАДНИКА ПОШТЕ КОЈИ СУ БИЛИ ИЗЛОЖЕНИ СТРЕСУ 

УСЛЕД РАЗБОЈНИШТВА

УВОД
Убрзан темпо живота, економска криза и бројне обавезе намећу стално присуство тескобе и 

напетости, због чега већина људи живи под повећаним стресом. 
Стрес је најчешће дефинисан, као одговор организма на ситуацију коју особа доживљава 

као угрожавајућу по свој физички или психички интегритет. Организам се у стресу припрема на 
брзу реакцију и заштиту - нпр. појачава се рад срца и плућа, повећавају се крвни притисак, ниво 
шећера у крви, мишићна напетост итд. Психичке реакције су страх, тескоба, промене расположења, 
расуђивања итд.

Последице које стресни догађај оставља на појединца зависе од тога како је ситуација 
процењена, шта особа може да учини у таквој ситуацији, које су особине личности и какве су 
карактеристике околине. Стратегије превладавања обухватају све начине на које појединац покушава 
да превазиђе препреке које собом носи новонастала ситуација, као што су: схватање догађаја, 
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задржавање емоционалне равнотеже, прихватање реалности, очување задовољавајуће слике о себи и 
сопственим могућностима. Стручњаци сматрају да су исходи бољи уколико особа користи стратегије 
оријентисане на суочавање с проблемом, а не оне које воде ка избегавању бављења проблемом. 
Суочавање се односи на понашање и психичке реакције којима појединац настоји да сaвлада или 
ублажи притиске изазване претећом ситуацијом.

ИДЕЈА И ЦИЉ
Сведоци смо да су запослени у поштама често мета разбојника, при чему преживљавају 

велики страх и пратеће појаве са којима се сами тешко могу изборити. С обзиром на продужење 
друштвено-економске кризе, поремећај система вредности и ерозију морала, очекивано је да се 
напади на поште наставе.

У последње три године, преко 480 запослених у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” било је изложено 
стресним ситуацијама на радном месту услед разбојништва, због чега је у Предузећу забележено 
близу 5.500 дана боловања.

Табела 1. Преглед броја дана боловања запослених који су били изложени 
стресним ситуацијама на радном месту услед разбојништва

БРОЈ 
РАЗБОЈНИШТАВА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
КОЈИ СУ БИЛИ 

ИЗЛОЖЕНИ 
РАЗБОЈНИШТВУ НА 

РАДНОМ МЕСТУ 

БРОЈ ДАНА 
ОДСУСТВОВАЊА 
СА РАДА УСЛЕД 

СТРЕСА ИЗАЗВАНОГ 
РАЗБОЈНИШТВОМ

1 2 3 4

2009. година 66 152 1.820

2010. година 81 173 2.062

2011. година 66 158 1.579

213 483 5.461

Предузеће је доста тога већ чинило, да би се на неки начин ублажиле последице стреса 
изазваног разбојништвом, попут приоритетног упућивања на превентивну рехабилитацију, новчане 
накнаде по основу осигурања и давања солидарних помоћи за неопходна лечења. Такође, запослени 
на шалтерима су упознати са прецизном процедуром понашања пре, за време и после разбојништва. 
Међутим, желели смо да направимо и корак даље, да нашим људима, који су били изложени овим 
немилим догађајима, на организован начин обезбедимо стручну помоћ и савете како би се последице 
ових стресних догађаја, свеле на најмању могућу меру. 

Тај корак даље, био је упућивање запослених, који су били изложени стресу услед 
разбојништва на радном месту, на анти стрес - програм. Циљ анти-стрес програма био би 
препознавање потенцијалних симптома пост трауматских стресних догађаја и усвајање основних 
стратегија превладавања стреса. Овај програм је требало да помогне запосленима да се лакше 
изборе с тешкоћама посттрауматског стања, како би реакције на стресну ситуацију биле ублажене а 
време опоравка скраћено.

Након исцрпних трагања за правим решењем, одлучили смо се за пројекат (семинар-
радионица) стручњака Центра за примењену психологију Друштва психолога Србије. Аутор пројекта 
је Маја Петровић, дипл. психолог и психотерапеут, а водитељ радионице др Јелена Сладојевић-
Матић психолог.

Од септембра 2010. и током 2011. године, у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” организовано је пет 
анти - стрес семинара. Семинари су организовани у виду радионица за по 15 полазника, у трајању 
од два дана. Три семинара је одржано у Београду, а по један у Новом Саду и Крагујевцу, како већ 
ситуација и околности диктирају.

У радионицама је, од предвиђених 75, учествовало 68 полазника који су доживели 
разбојништво, било у непосредном контакту са разбојником, било као посматрачи. Број доживљених 
разбојништава је био различит и кретао се од 1 до 5, по полазнику. 

Циљ радионице, је пре свега, био усмерен на оспособљавање учесника да препознају 
потенцијалне симптоме посттрауматског стресног синдрома (ПТСП), да усвоје неке од основних 
стратегија превладавања стреса и да се на конструктивнији начин носе са последицама овог изузетно 
непријатног искуства. 
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КРАТАК РЕЗИМЕ АНТИ - СТРЕС ПРОГРАМА 

I дан
Након упознавања полазника са програмом и циљевима радионице, дефинисани су основни 

теоријски појмови: стрес (извори стреса), траума, панична стања и т.д. Полазници су се са овим 
појмовима већ сусретали у свакодневном животу, али сада су им објашњени на стручан начин, уз 
увид у разлике између појмова који су у непосредној вези са стресом. 

Учесницима радионице су објашњени и животни догађаји као потенцијални стресори, 
препознавање стресора на индивидуалном плану, а такође и последице стреса на емоционалном, 
интелектуалном, физиолошком и бихејвиоралном нивоу. Објашњен је и значај социјалне подршке у 
стресним животним догађајима и основним стратегијама превладавања стреса.

Током првог дана радионице, полазници су активно учествовали у раду, имали су потребу да 
опишу стресни догађај који су доживели, као и своје искуство, последице и механизме превладавања 
стреса. На основу њиховог излагања изведени су извесни закључци и препоруке значајне за 
Предузеће, у будућности.

ПТТ радници су у почетку били спремни да причају само о немилим догађајима, а тек по 
стицању поверења у добронамерност и стручност предавача, проговорили су како се претрпљени 
страх одразио на њихове животе. Међу најјачим утисцима јесте и апел њиховим руководиоцима за 
већу подршку.

Забележени су њихови упечатљиви утисци и коментари:
• Већина учесника радионице је подвукла да им је јако значило брзо присуство и подршка 

директора или руководиоца радне јединице на месту догађаја, или бар телефонски разговор, 
непосредно по доживљеном разбојништву. Такви поступци пружају осећај подршке, бригу 
и заинтересованост Предузећа. Најтежи моменат за све жртве разбојништва је када им 
одговорне особе из радне јединице, по извршеној пљачки, поставе питање „Колико је пара 
однето?“ уместо „Да ли сте добро?“ и сл.

• Неки од полазника су нагласили да већу сигурност имају по постављању сигурносног 
система са камерама, а да им присуство пензионисаних лица као наоружаних чувара поште 
не улива сигурност. Шта више, немају поверење да ће се тај кадар адекватно поставити у 
критичној ситуацији.

• Сви радници су објаснили да су разговори са полицијом и надлежним службама Предузећа 
исцрпљујући за њих после доживљеног разбојништва, али прихватили су то као неопходну 
процедуру. Све жртве разбојништва истакле су да веома тешко подносе суочавање са 
пљачкашима и њиховим адвокатима у процесу суђења.

• Већина учесника радионице нагласила је да је повратак на посао после доживљеног 
разбојништва трауматичан и да бар месец дана након тога ослушкују сумњиве звукове и 
гледају према улазима пошта са циљем да препознају потенцијалне нападаче (што је значајан 
индикатор посттрауматског стрес синдрома). Такође, скоро сви учесници су нагласили да 
им је много значило то, што су од Предузећа добили слободне дане након доживљеног 
разбојништва. 

• Половина групе се изјаснила да је у моменту разбојништва доживела снажну панику а 
друга половина се изјаснила да је реаговала крајње аутоматски, а да је панику доживела тек 
накнадно, када је почела процена последица, тј. онога шта је све могло да се деси.

• Неке жртве разбојништва су имале страх од тога како ће реаговати њихове колеге у тој 
ситуацији, а неки су заиста имале потребу да заштите новац (иако су знали да је осигуран).

• Различити су били и механизми превладавања стреса код полазника, неки су имали веру у 
себе и оптимистичке мисли, па су се тако изборили са стресом, неки су крајње рационално 
проценили овај животни догађај - као реалан ризик посла који обављају, док је један број 
полазника затражио неки облик стручне помоћи.
У току првог дана радионице, учесницима је био задат мерни инструмент који мери 

посттрауматски стрес. Он се састоји од листе ајтема које описују тешкоће, које људи некада имају 
након стресних животних догађаје. Инструмент се заснива на самопроцени и задаје се групно. 

Анализом података, са задатог мерног инструмента, добијени су следећи резултате: 
• Само један испитаник је интезитет својих тешкоћа описао као изузетно стресно искуство.
• Највећи проценат учесника радионица 39,7 %, своје тешкоће је окарактерисао као прилично 

стресне (27 жртава разбојништва).
• Двадесетчетири испитаника је интезитет својих тешкоћа описивао у опсегу од умерено до 

прилично стресно искуство.
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• Једанаест испитаника је интензитет својих тешкоћа изазваних стресном ситуацијом на 
радном месту услед разбојништва, оценио као умерен .

• Само пет испитаника је врло мало било узнемирен тешкоћама. 
II дан
Полазницима је најпре објашњен А-Б-Ц модел понашања и превладавања симптома – стреса. 

А-Б-Ц модел говори о томе како активирајући догађај (А) изазива одређене последице (Ц) преко 
система уверења тј. начина на који мислимо о догађају (Б), а која су често неконструктивна уверења.

Вежбом ЈА ПРЕ / ЈА ПОСЛЕ констатоване су промене које су полазници открили код себе 
на телесном плану, на нивоу расположења, нивоу социјалних односа и на послу пре и после стресног 
догађаја.

Вежбом СКАЛА ЖИВОТНИХ ДОГАЂАЈА полазници су искуство пљачке смештали на 
одређено место на скали (од 1 до 99), по сопственој процени. Критеријум процене је било то, колико 
им је тај догађај био тешко подношљив, односно колики степен ужасавања осећају поводом тог 
догађаја. Половина полазника је догађај сместила у опсегу од 70 до 90%, а половина на 50%. 

Даљи рад се састојао у децентрирању полазника и кориговању перцепције катастрофизирања 
око трауматичног доживљаја, уз усвајање конструктивнијег сета уверења.

Потом су презентоване практичне вештине превладавања стреса и њихова примена кроз:
• вежбе дисања, 
• технике опуштања и 
• вођене имагинације. 

Полазници су активно учествовали, прихватили овакав облик рада и препознали бенефит од 
ових техника.

Након тога је отворена групна дискусија о томе каква су била очекивања полазника од 
ове обуке – шта су очекивали а шта добили. Полазницима је понуђено да након тренинга имају 
индивидуалне консултације са водитељима радионице, па су неки од њих остали на индивидуалном 
разговору.

Табела 2. Рекапитулација анти-стрес програма у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”
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СЕМИНАРА 
(ОД СТРАНЕ 
ПОЛАЗНИКА)

СУГЕСТИЈЕ 
ПОЛАЗНИКА 

1 2 3 4 5 6 7 8
9

Београд
септембар 
2010. год 14 0 1 11 1 1 4,85

Увођење слободног 
дана након доживљеног 
разбојништва;

Боље обезбеђења 
објеката; 

Присуство и подршка 
руководећег кадра;

Организовање више 
оваквих обука;

Омогућавање одласка на 
рехабилитацију;

Предност давати 
техничких системима 
заштите а не физичком 
обезбеђењу;

Београд
новембар 
2010.год 12 1 0 9 0 2 4,94
Нови Сад
март
2011. год. 14 0 2 9 3 0 4,81
Крагујевац
мај
2011.год. 17 0 14 0 3 0 4,54

Београд
септембар 
2011. год. 11 0 3 2 4 2 4,92
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На крају радионице учесници су попуњавали евалуациони упитник путем кога је процењиван 
квалитет обуке по различитим димензијама. Полазници су заокруживали одговоре на скали од 1 до 
5 (5 - веома сам задовољан, 4 - задовољан сам, 3 - умерено сам задовољан, 2 - незадовољан сам, 1 - 
потпуно сам незадовољан). 

На евалуационом упитнику су забележени и коментари полазника који омогућавају 
квалитативну оцену обуке. 

Као најзначајније што су добили обуком, учесници радионице су навели следеће: 
• осећај да неко мисли о њима и поверење у своје Предузеће, 
• знање које може бити примењиво у свим стресним ситуацијама, 
• могућност размене информација са колегама који су преживели исте или сличне ситуације,
• знање о могућностима сагледавања животних проблема и њиховог превазилажења,
• практичне савете и вежбе кроз могућност „брзе“ релаксације и опуштања,
• храбро суочавање са страховима и траумама.

Сугестије и препоруке полазника обуке односиле су се и на следеће: 
• промене у начину обезеђивања објеката ЈП ПТТсаобраћај „Србија”, 
• рад и са запосленима које нису доживели ову врсту стреса, а који су потенцијално угрожени 

због природе свог посла (превентивно-психолошки рад),
• што више обука за превазилажење стреса и кризних ситуација,
• одржавање обуке у „природном“ амбијенту, 
• што чешће обуке типа радионице. 

Примедби, на основу анализе евалуационог упитник, није било. По речима учесника 
семинара, утисци су веома позитивни. Што је најважније, уместо очекиваних слајдова и сувопарног 
предавања, добили су практична сазнања примењива у контролисању и превладавању стреса, 
могућност за размену искустава и прилику за суочавање са сопственим страховима. 

ПРЕПОРУКЕ 
Препорука је да се у Предузећу, већ у фази селекције кадрова који могу доћи у контакт 

са разбојништвом, поведе рачуна о структури личности и капацитету фрустрационе толеранције. 
Наравно, сплет животних околности се не може контролисати, али би се могли пратити и на неки 
начин заштитити радници са тешким личним проблемима (рехабилитација, психолошки третман.и 
сл.). 

Већина учесника радионице сматра веома значајном могућност да у некој форми психолошког 
саветовања и на индивидуалном плану обраде трауматско искуство које су доживели, али такође и 
друге животне проблеме са којима се суочавају.

ЗАКЉУЧАК 
За смањење последица стреса, жртвама разбојништва је значајна социјална подршка, а 

нарочито брига и емпатија руководећег кадра о њима, што им је пружало сазнање да је некоме стало 
до њих. Нарочито им је важна комуникација са руководиоцем непосредно после разбојништва. Сви 
су подвукли да им је стало да причају о томе како су се осећали у том моменту а да при томе добију 
разумевање, а не да се правдају и причају само о суми несталог новца.

Затим, значајно је да се жртви разбојништва обезбеде слободни дани, а уколико је доживљај 
стреса већи и рехабилитација по доживљеном разбојништву. 

Доживљај стреса и интезитета стреса су индивидуалне природе. Пресудна је пре свега 
структура личности и концентрација стресних догађаје у периоду живота када су се дешавала 
разбојништва. Сртуктура личности која је стабилнија и конструктивнија успешније се бори са 
стресом. Међутим, интезитет доживљаја стреса може да појача сплет неповољних животних 
околности у датом моменту. 

Имајући у виду бенефит који запослени имају од овакве врсте програма, као и чињеницу да 
је број дана одсуствовања са рада, услед стреса изазваног разбојништвом, смањен, може се рећи, 
да је спровођење антистрес програма у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” постигло жељени и очекивани 
ефекат. Показало се да је спровођење овако конципираног програма обуке оправдано и потребно 
радницима, због чега је Предузеће обезбедило финансијска средства да се, и у 2012. години, настави 
са реализацијом овог програм.
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ABSTRACT
This paper presents the results of research on a sample of the student population at the University of Novi 

Sad - Faculty of Technical Sciences (Serbia) and the Polytechnic of Karlovac (Croatia) using survey. The paper stud-
ies the behavior of students towards the environment. In this paper had been used methods of analysis and statistical 
methods. The total rating of this joint research is that there are some differences related to the behavior of students in 
relation with the need for environmental protection.
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BEHAVIOR OF STUDENTS TOWARDS THE ENVIRONMENT

REZIME
U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja na prigodnom uzorku studentske populacije na Univerzitetu 

u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka (Srbija) i na Veleučilištu u Karlovcu (Hrvatska) pomoću ankete. U radu se 
istražuju ponašanja studenata prema  životnoj sredini.U radu su se koristile metode analize kao i statistička metoda. 
Ukupna ocena ovog zajedničkog istraživanja je da postoje određene razlike vezane za ponašanje studenata u odnosu 
na potrebu zaštite životne sredine.

PONAŠANJE STUDENATA PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI

UVOD
Pri stvaranju ekološke kulture  svakog mladog čoveka značajnu ulogu ima sistem ekološkog 

ponašanja. Ekološko ponašanje predstavlja shvatanje problema materijalne, duhovne i edukacione aktivnosti 
društva. Ekološko obrazovanje treba da pruži sigurna znanja o osnovnim ekološkim pitanjima savremenog 
društva, sa ciljem razvijanja svesti prema rastućoj degradaciji radno i životne sredine. Ekološka svest se 
ne sastoji samo od znanja, već i od uverenja i praktične spremnosti za promene navika i ponašanja prema 
navedenom problemu. Zbog toga je neophodno mlade ljude stalno edukovati  kako bi se od istih moglo 
očekivati potrebno razumno i svesno ekološko ponašanje. Tokom 2011. godine sprovedeno je preliminarno 
istraživanje na prigodnom uzorku studenata Univerziteta u Novom Sadu i Veleučilištu u Karlovcu, sa ciljem 
da se stekne uvid u stavove i ponašanje mladih prema zaštiti životne sredine.Cilj istraživanja  je utvrditi 
da li postoje značajnije razlike među studentima s obzirom na različitost studija i obrazovnih profila kao i 
nastavnih planova  i programa u dve države. U anketnom istraživanju učestvovali su studenti svih godina 
studija različitih smerova i usmerenja i to po 150 studenata iz svake visokoobrazovne institucije ( N = 300). 
Anketni upitnik sadržao je ukupno 14 pitanja podeljenih u dve uporedive celine:

• stavovi o zaštiti životne sredine  i
• ekološko ponašanje.

U prethodnom radu koji je objavljen analizirani su stavovi studenata i nalazi se u zborniku radova 
„RIM 2011“( 8. međunarodna konferencija u BIH, V. Kladuša, 29.09 – 01.10.2011. str 537-542), a u ovom 
radu analiziraće se rezultati istraživanja vezani za ponašanje studenata prema zaštiti životne sredine. 

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Cilj istraživanja
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi ponašanje studenata  i postoje li značajnije razlike u 

odgovorima na pojedina pitanja u dve susedne države, zatim da se razvije metodologija istraživanja ove i 
slične problematike vezano za ekološku svest i ponašanje mladih prema zaštiti životne sredine. Istraživanje 
ima za cilj da osigura pouzdane informacije  kao i mogućnosti uticaja na moguće promene i ponašanje 
mladih ljudi kao i razvijanje svesti od mladih dana vezano za promene stanja u zaštiti životne sredine.
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Disciplinarno određenje predmeta istraživanja
Ovo istraživanje je interdisciplinarno i sprovodi se unutar zaštite životne sredine. Vezano za 

postavljeni cilj, predmet ovog istraživanja je svest mladih i njihovo ponašanje vezano za ekološku 
problematiku iz anketnih pitanja. Rezultatima ovog istraživanja moći će se koristiti svi oni koji se bave u 
bilo kome smislu zaštitom životne sredine.

Instrument istraživanja
Za ovo istraživanje izabrana je anketa koju su popunjavali studenti. Pitanja su tako sastavljana da 

zainteresuju studente putem ponuđenih više odgovora, pri čemu su se studenti mogli opredeliti da li da 
nekoj alternativi daju značaj ili ne.

Osnovne metode
U istraživanju su primenjene osnovne analitičke, sintetičke i statističke metode. Naglasak je stavljen 

na analizu jer se moraju pojedinačno rastaviti elementi koji utiču na ponašanje studenata prema životnoj 
sredini, zatim i na sintezu jer se značajni indikatori moraju sagledati zajedno u cilju sticanja uvida o celini.

Uzorak istraživanja
Uzorak istraživanja koji će biti analiziran formira se po pravilima stratifikovanog uzorka. Utvrđuje 

se broj jedinica uzorka, pa se unutar njega utvrđuju proporcionalne kvote određenih karakteristika, a unutar 
svake kvote izbor jedinica se obavlja po metodu slučajnog izbora. 

Ovim istraživanjem obuhvaćeno je po 150 studenata na Tehničkom fakultetu Univerziteta  u Novom 
Sadu-Srbija i Veleučilišta u Karlovcu-Hrvatska, svih godina studija i raznih smerova i usmerenja. Članova 
ekoloških organizacija i nevladinih organizacija  bilo je 7,5% na Univerzitetu i 11,2% na Veleučilištu. U 
daljnjem tekstu će se koristiti skraćenice UNS – za ustanovu iz Srbije i VUK – za Veleučilište iz Hrvatske. 

REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Ovaj deo ankete sastavljen je sa namerom utvrđivanja  stvarnog proekološkog ponašanja kod 

ispitanih studenata. Postavljeno je niz pitanja koji ciljano obuhvataju svakodnevne aktivnosti mladih 
vezane za zaštitu životne sredine. U nastavku rada sledi prikaz odgovora studenata i rezultati istraživanja.

Pristupačnost kontejnera u mestu življenja(stanovanja)

Tabela 1. Da li u blizini vašeg stanovanja ima dovoljno konte-
jnera za razne vrste otpada (staklo, papir, plastika i dr.) ?

UNS VUK

a) Da 90% 65,3%

b) Ne 8% 24,7%

c) Bez odgovora 2%
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Graf 1.Pristupačnost kontejnerima
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U odgovorima ispitanika uočava se značajna razlika. Za pretpostaviti je da je razlika rezultat 
zastupljenosti anketiranih studenata sa UNS-a više iz urbanih sredina u odnosu na VUK, koji su više 
zastupljeni iz ruralnih delova u kojima još uvek očito nema dovoljan broj potrebnih kontejnera.

Odlaganje otpada u prirodu

Tabela 2. Jeste li ikada odložili otpad u prirodu?

UNS VUK
a) Nikad 58% 52%
b) Ponekad 34% 42,7%
c) Da, učestalo 8% 5,3%

         Graf 2. Odlaganje otpada u prirodu

Na osnovu distribucije odgovora potvrđuju se prethodni stavovi da manjak kontejnera verovatno 
rezultira odlaganjem otpada u prirodu. Tu se vidi da 42,7% studenata VUK-a to ponekad radi u odnosu na 
34% studenata UNS-a. Iz odgovora se vidi da manji broj njih to često radi, što znači da treba edukovati  i 
time uticati na menjanje svesti (preventivno, a ako nema uspeha onda i sankcionisati u skladu sa propisima).

Razlog odlaganja otpada u prirodu

Tabela 3. Zbog čega odlažete otpad u prirodu?

UNS VUK
a) mislim da to nije toliko štetno 0 0
b) zato jer to i drugi rade 0% 4,7%
c) ne znam gde su kontejneri 4,6% 4,7%
d) zbog toga što nema kontejnera 30,7% 34,6%
e) bez odgovora 64,7% 56%

         Graf 3. Razlog odlaganja otpada u prirodu



434

I ovde rezultati ukazuju na činjenicu da obe grupe ispitanika odgovaraju da je razlog odlaganja 
otpada u prirodu zbog nedovoljnog broja kontejnera (34,6% ispitanika VUK-a naspram 30,7% ispitanika 
UNS-a). Zabrinjavaju visoki postotci bez odgovora ( 64,7% UNS-a i 56% VUK-a) ispitanika. Navedeni 
podaci mogu se shvatiti kao odraz stanja svesti studenata koji delimično odražava manjkavost kvalitetnijeg 
edukovanja u sistavu visokoškolskog obrazovanja u okviru zasebnih usko specijalizovanih modula 
pojedinih smerova. Pretpostavka je da bi se to moglo potkrepiti putem analiziranja nastavnih planova i 
programa i zastupljenosti ekoloških sadržaja u istima. Informisanost, propagandna aktivnost i ostala 
medijska pokrivenost imaju dodatni uticaj na ovakvo ponašanje, ali to ovde nismo istraživali i ne možemo 
sa sigurnošću tvrditi koliki je taj uticaj.

Rešavanje stakla i papira kao otpada u domaćinstvima

Tabela 4. Staklo

UNS VUK
a) bacam zajedno sa drugim 
otpadom

84,7% 59,3%

b) bacam u predviđeni 
kontejner

14% 30%

c) dajem drugim sakupljačima 1,3% 10,7%

Graf 4. Staklo kao otpad

Tabela 5. Papir

NS VUK
a) bacam zajedno sa drugim 
otpadom 88% 67,3%
b) bacam u predviđeni 
kontejner 10% 22%
c) dajem drugim sakupljačima 2% 10,5%

Graf 5. Papir kao otpad

      
U ovom delu ankete postavljena su pitanja o odlaganju stakla i papira. Čak 84,7% ispitanika UNS-a 

nasuprot 59,3% ispitanika VUK-a, odlaže staklo sa drugim otpadom, dok svega 14% ispitanika UNS-a i 
30% ispitanika VUK-a odlaže staklo u zato predviđene kontejnere. Što se tiče otpadnog papira čak 88% 
ispitanika UNS-a, nasuprot 67,3% ispitanika VUK-a, baca ga u otpad, a samo 10% ispitanika UNS-a, 
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odnosno 22% ispitanika VUK-a odlaže papir u predviđene kontejnere. Prema podacima o pristupačnosti 
kontejnera, utvrđuje se da u blizini mesta stanovanja postoji dovoljan broj kontejnera (naročito kod 
ispitanika UNS-a gde je čak 90% izjavilo da u njihom mestu stanovanja postoji dovoljan broj kontejnera, 
nasuprot 65,3% ispitanika VUK-a).

Iz svih ovih rezultata može se zaključiti da dobar deo studenata koji imaju mogućnost pozitivnog 
ekološkog ponašanja, ne shvata ozbiljno svoju ulogu u zaštiti životne sredine, zanemarujući postojeće 
sisteme zbrinjavanja ove vrste otpada.

Zbrinjavanje lekova

Tabela 6. Na koji način postupate sa lekovima kojim je istekao rok trajanja

UNS VUK
a) bacam u smeće 76% 67,3%
b) vraćam u apoteku 11% 15%
c) bez odgovora 13% 12%

Graf 6. Postupanje s lekovima

Lekovi kojima je istekao rok su zapravo vrsta opasnog otpada, koje bi trebalo preko apoteka 
zbrinjavati na siguran način. Na grafu 6. su prikazani rezultati koji su zaista zabrinjavajući, i vrlo štetno 
deluju na zagađenje životne sredine. Ovakvo stanje verovatno je rezultat needukovanosti i neinforfmisanosti 
o adekvatnom postupanju sa lekovima.

Aktivnosti u ekološkim organizacijama

Tabela 7. Koliko ste aktivni u ekološkim organizacijama?

UNS VUK
a) redovno 

učestvujem 7,5% 11,2%
b) nemam vremena 51,4% 58,3%
c) nisam 

zainteresovan/a 27,2% 24,4%
d) nema ih 13,9% 6,1%

Graf 7. Aktivnosti u eko organizacijama



436

Učestvovanje u ekološkim društvima i organizacijama kao i participiranje na skupovima o 
problematici zaštite životne sredine značajan je indikator ekološkog ponašanja i svesti. Na ovaj način 
podiže se svest i spoznaja o značaju pravilnog postupanja u određenim situacijama prema životnoj sredini. 
Na žalost rezultati su zaista poražavajući jer mali postotak studenata iz obe grupe ispitanika uključuje se u 
ove organizacije a time i sprovođenje organizovanih aktivnosti vezanih za zaštitu životne sredine u svojoj 
sredini ili šire. Očito da su nedovoljno informisani o postojanju istih, dodatno opterećenje su i obaveze na 
studijama čime smanjene težnje i slobodno vreme  za taj vid dodatnih aktivnosti.

ZAKLJUČAK
Ovo istraživanje pokazuje da životna sredina ne poznaje nikakve granice i da su ekološki problemi 

gradova Novog Sada i Karlovca i njhovih okolina predmet zainteresovanosti i odgovornosti svakog 
građanina, a rešavanje ovog problema egzistencijalni uslov.

Sa aspekta potreba zaštite životne sredine potrebno je spoznati koji faktori i kada doprinose cilju 
izgradnje ekološki odgovorne osobe. Naročito je značajno kako mladi ljudi kao pojedinci vide doprinos 
pojedinih faktora u realizaciji ciljeva i zadataka koji se postavljaju kao zahtevi i potrebe očuvanja zdrave i 
kvalitetne životne sredine.

Ekološko obrazovanje zahteva različite izvore znanja. Koji izvor znanja će dominirati zavisi od 
nastavnika iz predmetnih kurseva i njihovih sadržaja, njegove procene ekološkog gradiva, procesa prenošenja 
i usvajanja znanja, formiranja navika i stavova studenata i dr. Studenti moraju shvatiti da su oni osnovna 
pokretačka snaga budućnosti razvoja društva i da samo doživotnim osposobljavanjem i obrazovanjem 
mogu postati odgovorne i svesne osobe za budućnost održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Studenti ne prepoznaju civilni proekološki aktivizam kao način života. Ponašanje i sviest u obe 
sredine nije po određenim pitanjima na potrebnom nivou populacije kojoj pripadaju.

Iz ovog i prethodnih zajedničkih istraživanja u ove dve visokoobrazovne institucije treba istaći 
pozitivna iskustva kojima su se otvorila mnoga pitanja i problemi koje u narednom razdoblju možemo 
zajednički sistemski sagledavati i predlagati mere i aktivnosti za znatnije poboljšanje stanja u svojim 
sredinama.
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ABSTRACT
Assessment of occupational health and safety risks, as a step in a risk management process, has it’s defined 

framework, but it’s implementation often differs from case to case. In order to standardize best praxis, the authors of 
this paper propose implementation of a flowchart as a management tool used by the assessors. Usage of a flowchart 
implies the identification of individual activities and their interactions in a chosen process, which fully describes a 
conduction of a process. Standard flowchart shows only the documentation flow for each activity of the observed 
process, but in the purpose of risk assessment, it must be adapted so that it contains all the essential elements that may 
influence the occurrence of occupational health and safety risks. Application of this technique enables the assessor to 
gather the necessary information about each activity of the analyzed processes, and provides an excellent base for a 
final risk assessment, regardless of the assessment methodology used.

CUSTOMIZED FLOWCHART APPLICATION 
IN A PROCESS OF OCCUPATIONAL HEALTH 

AND SAFETY RISK ASSESSMENT 

Kључне речи: процена ризика, дијаграм тока, процесни прилаз

РЕЗИМЕ
Процена ризика по безбедност и здравље на раду, као један од корака у процесу управљања ризицима, 

има своје дефинисане оквире, али се њено спровођење често битно разликује од случаја до случаја. У циљу 
стандардизације добре праксе, аутори рада предлажу примену дијаграма тока као менаџерског алата у рукама 
процењивача. Дијаграмом тока се, уношењем појединих активности неког процеса и њиховим редоследним 
повезивањем, описује начин одвијања процеса. Стандардни дијаграм тока даје приказ докумената на улазу и 
излазу сваке активности посматраног процеса, док би се у сврху процене ризика, он морао прилагодити тако 
да у себи садржи све битне елементе који могу утицати на појаву ризика на радном месту и у радној околини. 
Примена ове технике омогућава лако и брзо прикупљање неопходних информација о свакој активности 
анализираног процеса, и пружа процењивачима одличну подлогу за коначну процену ризика, без обзира на 
методологију процене којом се користе.

1Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

Вулановић Срђан 1 *, Бојић Жарко 1

ПРИМЕНА ПРИЛАГОЂЕНОГ ДИЈАГРАМА ТОКА 
У ПРОЦЕСУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ

УВОД
Процена ризика на радном месту и у радној околини представља део управљања ризиком који 

обезбеђује структурирани процес за препозна¬вање нежељених утицаја на здравље и безбедност 
запослених и анализира ризике са аспекта вероватноће њиховог настанка и последица које они могу 
да изазову, пре него што се донесе одлука о потреби спровођења било каквих мера.

Процес процене ризика покушава да пружи одговор на следећа фундаментална питања:
• шта се може десити и због чега? (препознавање опасности и штетности)
• које су могуће последице?
• која је вероватноћа њихове појаве у будућности?
• да ли постоје фактори који могу ублажити последице ризика, или умањити вероватноћу 

појаве ризика?
Положај процене ризика унутар процеса управљања ризицима, у складу са стандардом ISO 

31000 [1] је приказана на слици 1.
Ефикасна процена ризика, поред експертских знања особа које обављају процену, зависи и 

од усклађености изабраног метода за процену ризика са технологијом и процесима рада у предузећу 
[2]. Не постоје прецизни критеријуми за избор најпогоднијег метода, али се морају поштовати 
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следеће препоруке:
• метод мора да буде признат у стручним круговима и мора одговарати групи проблема на 

коју се примењује;
• метод мора дати резултате који унапређују разумевање и контролисање анализираног 

ризика;
• метод треба да буде проверив и довољно једноставан за употребу, како би се обезбеднила 

поузданост и поновљивост у поновљеним итерацијама процене ризика.

Слика 1. Положај активности процене ризика у процесу управљања ризицима

Постоји велики број разноврсних методологија за процену ризика, које су настале из потребе 
разних грана људског деловања. Тако је неке од њих развила војска, неке аутомобилска индустрија, а 
неке осигуравајућа друштва, па је и њихова примена оптимизована управо за споменуте привредне 
гране. Најчешће коришћене методе за процену ризика су: FMEA, FMECA, FTA, HAZOP, AUVA, 
KINNEY, WKÖ, BG, HACCP, SME, SR, CL, PHA и многе друге.

ОПИС ПРОБЛЕМА
Правилник о начину и поступку процене ризика [3], као и стандард OHSAS 18001 [4] 

дефинишу ризик као комбинацију вероватноће и последице неког опасног догађаја и дају подударне 
смернице за процену ризика, али не пружају стриктне методолошке оквире које треба користити 
приликом процене. Вероватно највеће концепцијске разлике између ове две референтне публикације, 
састоје се у томе што Правилник „захтева“ да се процена ризика врши за свако појединачно радно 
место (узимајући у обзир и шири контекст радне околине) док се OHSAS 18001, као и остали 
управљачки стандарди заснива на процесном прилазу, па би се процена ризика требала извршити 
узимајући у односу на све постојеће процесе. 

Рекло би се да и један и други концепт имају своје предности и недостатке. Стандард OHSAS 
18001 свакако предвиђа шири оквир за управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду, не 
само због тога што обухвата и проблематику противпожарне заштите и пружања прве помоћи, већ 
и због тога што предвиђа процену ризика и за посетиоце радног окружења. Поред наведеног, стиче 
се утисак да би се детаљном анализом сваког процеса, укључујући његове припремно/завршне 
активности, на систематичан начин идентификовале све потенцијалне опасности и штетности без 
могућности да се нека од њих прескочи. С друге стране, информације и процена ризика добијене 
на овај начин, морали би се накнадно повезати са запосленима који обављају одговарајуће радне 
активности, како би се за непосредне учеснике одредила адекватна средства и опрема за личну 
заштиту на раду. 
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Највећи бој процењивача ризика се приликом идентификације опасности и штетности на 
радном месту и у радној околини, превасходно ослања на постојећи Акт о систематизацији послова на 
радним местима, што, наравно, може бити добра полазна основа, али ништа више од тога. Споменути 
Акт се неретко заснива на старим подацима, а готово увек одступа од стварне ситуације у предузећу. 
Чак и они процењивачи ризика који се упусте у детаљну анализу процеса рада у предузећу, обично 
не изврше идентификацију свих постојећих процеса, већ се сконцентришу на редовне, свакодневне 
активности. То врло често може да доведе и до грубих грешака приликом процене ризика, пошто 
се дешава да неке врло ризичне активности, које се додуше обављају спорадично (као на пример 
годишњи ремонт опреме), не буду уопште процењене. Да би се овакве грешке избегле, аутори рада 
сугеришу примену процесног прилаза приликом препознавања постојећих опасности и штетности. 
Овај прилаз би осим системске анализе свих активности у посматраним процесима, допринео још 
бољој спрези између законских норми и захтева стандарда OHSAS 18001. 

ПРОЦЕСНИ ПРИЛАЗ
Према стандарду ISO 9000:2005 [5] „Процес је скуп међусобно повезаних или међусобно 

делујућих активности које претварају улазне у излазне елементе“. Пошто процеси представљају 
основу за пројек¬товање, функционисање, развој и управљање организационих система, процесни 
прилаз је прихваћен као универзални модел за примену свих управљачких стандарда, па тако и 
стандарда OHSAS 18001. 

Процесни прилаз се дефинише ставом: „Жељени резултат се ефикасније остварује ако се 
свим укљученим ресурсима и активностима управља као процесом“. 

Анализом процеса у организацији се на најбољи начин може: 
• сагледати структура и дефинисати модел система, 
• дефининисати одговорност и надлежности за извршење појединих активности, 
• уредити функционисање система, 
• управљати пословним системом,
• установити активности које доприносе стварању нове вредности, 
• открити која су места настанка одступања и узроци проблема пословања и 
• извршити имплементација међународних управљачких стандарда.

Пошто свака активност организације носи одређење ризике којима се на неки начин мора 
управљати, евидентно је да ефективан пословни систем треба да буде усмерен ка ефикасном 
управљању ризицима. 

Ризици по здравље и безбедност на раду су само један сегмент свих присутних ризика који 
утичу на пословање једне организације, а њихова идентификација може се на ефективан начин 
извршити управо анализом постојећих процеса у организацији. 

Утврђивање свих процеса у једној организацији и детаљна анализа активности од којих се 
ови процеси састоје, од изузетног је значаја за организацију, не само са аспекта заштите здравља и 
безбедности на раду, већ и у циљу препознавања свих потенцијалних опасности по њено пословање.

ДИЈАГРАМ ТОКА
Начин одвијања неког процеса графички се најчешће приказује помоћу Дијаграма тока. 

Дијаграмом тока се, уношењем појединих активности неког процеса и њиховим редоследним 
повезивањем, описује начин одвијања процеса [6]. Ова техника даје најнеопходније информације о 
појединим активностима у процесу, као што су:

• одговорне особе за обављање активности,
• документи потребни за обављање активности и 
• документи који настају као резултат актив¬ности

па се примена дијаграма тока препоручује при изради докумената система менаџмента 
квалитетом, сагласно захтевима стандарда ISO 9001.

При изради дијаграма тока препоручује се придржавање следећег редоследа:
1. Утврђивање почетка и краја процеса
2. Дефинисање активности у процесу
3. Анализа појединих активности (утврђивање одговор¬ности, улазних и излазних величина)
4. Цртање дијаграма тока, при чему се користе стандардни симболи приказани у Табели 1 и
5.  Контрола дијаграма тока.

Међутим, у дијаграму тока који се уобичајено користи, приказује се искључиво ток 
документације на улазу и излазу сваке активности, док би се у сврху идентификације ризика 
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интегрисаног система менаџмента, он морао прилагодити тако да у себи садржи све елементе који 
могу утицати на појаву поремећаја у посматраном процесу. 

Будући да је, према Д. Зеленовићу [7] структура и однос на околину сваког предузећа 
одређена путем три основна тока у њеним процесима: 

• током материјала,
• током информација и 
• током енергије, 

Сигурно је да поремећаји у овим токовима могу довести до поремећаја који се одражавају 
на функционисање било ког посматраног процеса, па је предлог аутора да дијаграм тока који се 
користи у сврху идентификације опасности и штетности на радном месту, мора садржати приказ сва 
три основна тока присутна у процесима рада. 

 Слика 2. Основни токови процеса рада

Поред приказа основних токова који се јављају при реализацији активности, аутори предлажу 
и допуну дијаграма тока подацима везаним за коришћење опреме потребне за рад, мерама заштите 
која су у употреби, као и учестаности вршења сваке анализиране активности. Како наведени подаци 
директно утичу на резултат процене ризика, њихов приказ би требало да буде од велике користи 
процењивачима ризика.

Табела 1. Симболи за цртање дијаграма тока

ПРИМЕНА ПРИЛАГОЂЕНОГ ДИЈАГРАМА ТОКА
Као што указују сви референтни извори, ризик представља комбинацију вероватноће 

појаве опасног догађаја и озбиљности могуће повреде, односно погоршања здравља који могу 
бити проузроковани датим догађајем. Вероватно најтежи корак у поступку процене ризика јесте 
квантификација ова два критеријума који се најчешће описно дефинишу. Нешто лакше је извршити 
квантификацију могућег погоршања здравља, углавном због тога што осигуравајућа друштва имају 
изузетно детаљно разрађене скале за квантификацију у овој области. Оцењивање вероватноће 
приликом процене ризика далеко је теже и комплексније, пошто вероватноћа настанка инцидента 
зависи од више фактора као што су:

• врста рада и коришћење опреме за рад,
• услови радне околине,
• постојеће заштитне мере,

Основни симболи који се користе при 
изради дијаграма тока

Симболи који се уводе ради приказа кључних 
информација потребних за процену ризика

•	 Почетак 
процеса

АКТИВНОСТ

Време трајања / учестаност

Опрема за рад Мере заштите

•	 Активност 
допуњена 
додатним подацима

•	 Активност

•	 Одлука

•	 Прикључна 
тачка
•	 Линија одвијања 
тока
•	 Документ 

•	 Напомена •	 Материјал

•	 Крај процеса •	 Енергија
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• учестаност обављања процеса/активности,
• изложеност,
• могућност превенције или раног откривања инцидентне ситуације,
• постојећи искуствени подаци итд.

Слика 3. Прилагођен дијаграм тока производње асфалта
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Поједине методе за процену ризика посебно вреднују неке од ових фактора, али би било 
немогуће и непрактично користити методологију којом би се засебно квантификовао сваки од 
наведених фактора. Ипак, приликом процене они на неки начин морају бити узети у обзир.

Као могуће решење наведеног проблема, аутори предлажу коришћење дијаграма тока који 
ће на пластичан начин приказати активности анализираног процеса и при том у себи инкорпорирати 
што више кључних информација потребних за прецизну и објективну процену ризика.

На слици 3, дат је пример дијаграма тока процеса производње асфалта који је прилагођен у 
циљу што квалитетније процене ризика.

  На основу приказаних токова информација, енергије и материјала, може се лако извршити 
препознавање потен¬цијалних поремећаја у процесима рада, што представља идеалну подлогу 
за процену ризика, а информације о опреми за рад која се користи, мерама заштите која су у 
употреби, као и учесталости вршења сваке анализиране активности, умногоме олакшавају посао 
процењивачима ризика.

ЗАКЉУЧАК
Без обзира на методологију којом се процењивачи користе, квалитет процене ризика сасвим 

сигурно највише зависи од обима и тачности података којима процењивачи располажу. Ови подаци 
се могу прикупити на разне начине, али се сама процена ризика готово увек обавља њиховим 
резимирањем далеко од испитиваног радних места. У тренутку процене, од изузетне је важности 
да прикупљене информације буду систематизоване на одговарајући начин, што процењивачима 
олакшава посао и доприноси њиховој објективности. У ту сврху може се користити приказани 
дијаграм тока, који, нарочито у подручју процесних технологија, представља оптималну подлогу за 
спровођење процене ризика по безбедност и здравље на раду, без обзира на методологију којом ће 
се процењивачи служити. Поред тога, процена извршена на овај начин била би у складу са начелима 
процесног прилаза и самим тим у потпуности усклађена са захтевима међународних управљачких 
стандарда.
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THEORETICAL BASIS OF THE OCCUPATIONAL 
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MODEL

ABSTRACT
The achieved goal of this research is setting the theoretical basis of the occupational health and safety man-

agement system model, and thus contributing to the development of the occupational health and safety management. 
A descriptive method with literature revision was used as well as a method of general systems theory and a method of 
modelling. According to the systematic approach, it is possible to set the theoretical basis of the occupational health 
and safety management system model with systematic objectives, structures and relationships established. The goal of 
the occupational health and safety system is to prevent work related injuries and illnesses, thus creating the precondi-
tions for the success and continuity of operations in business systems. The occupational health and safety manage-
ment system model consists of three main subsystems: 1) subsystem of occupational risk management, 2) subsystem 
of occupational health and safety management, 3) subsystem of occupational injuries and illnesses control, and two 
levels of management: occupational health and safety business system on the first (micro) level and the national oc-
cupational health and safety system on the second (macro) level (which includes the occupational health and safety 
public system). The occupational health and safety system on the micro level is a subsystem of the business system. 
These subsystems are interconnected in a closed circle of constant interaction. According to the systematic approach it 
is possible to classify the occupational health and safety system from a general and systematic viewpoint. From a sys-
tematic viewpoint it is classified as: real and artificial system, complex system, dynamic system, determined system, 
autonomous and a self-organizing system.

Kључне речи: модел, безбедност на раду, систем, управљање

РЕЗИМЕ
Остварени циљ истраживања је постављање теоријских основа модела управљања системом 

безбедности на раду те тиме давање доприноса развоју менаџмента безбедности на раду. Коришћена је 
дескриптивна метода уз анализу литературе, метода опште теорије система и метода моделирања. Могуће је, 
по системском приступу, поставити теоријске основе модела управљања системом безбедности на раду, са 
утврђеним системским циљем, структуром и везама. Циљ система безбедности на раду је спречавање повреда 
на раду и професионалних болести и тиме стварање предуслова за успешност и континуитет пословања у 
пословним системима. Модел управљања системом безбедности на раду састоји се од три основна подсистема: 
1) подсистем управљања ризицима на раду, 2) подсистем управљања заштитом на раду, 3) подсистем 
управљања повредама на раду и професионалним болестима, и два нивоа управљања: пословни систем 
безбедности на раду на првом (микро) нивоу и државни систем безбедности на раду на другом (макро) нивоу 
(који садржи и јавни систем безбедности на раду). На микро нивоу систем безбедности на раду је подсистем 
пословног система. Ови подсистеми међусобно су повезани у затвореном кругу сталне интеракције. По 
системском приступу могуће је класификовати систем безбедности на раду са општег и системског гледишта. 
Са системског гледишта класификује се као: стварни и вештачки систем, сложени систем, динамички систем, 
детерминисани систем, самостални и самоорганизујући систем.

1Висока школа за сигурност, Загреб, Хрватска, 
2Факултет заштите на раду у Нишу, Србија

Таради Јосип 1 *, Живковић Снежана 2, Николић Весна 2

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ 
БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

УВОД

Предмет истраживања
Безбедност на раду, уопштено, је стање које се постиже спровођењем мера и правила заштите 

на раду као делатности. Правила као обавезе праксе доносе прописи и стандарди заштите на раду. 
Према Жугају [1] „заштита на раду је скуп стручних и научних метода, мера и поступака који 
имају за циљ заштиту радника од разних узрочних фактора који настају у процесу рада, а имају за 
последицу стварање безбедних услова рада“. Сви циљеви безбедности на раду, а посебно економски, 
делотворно се остварују менаџментом безбедности на раду. На том начелу Петерсен повезује научне 
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методе и технике менаџмента у „технике менаџмента безбедности на раду на системском приступу“ 
[2] на темељу концепта „менаџмента безбедности на раду према циљевима“ [3].

Синтетизирајући појам „систем“ као основни појам опште теорије система Радошевић [4] 
систем одређује као „релативно одвојени скуп међусобно повезаних појава који се понаша према 
неким својим законима“, односно „систем је скуп појава са одређеним устројством или организацијом 
која има неку сврху или разлог постојања.“ Основу системског приступа „представља примена 
структурално-функционалне анализе, као главне методе истраживања, и системске анализе, као 
основног методолошког поступка“. Притом, „основне функције системске анализе представљају: 
1) формирање модела, 2) прикупљање информација и 3) синтеза информација помоћу модела“ [5].

Преглед истраживања
При опису система управљања безбедношћу и заштитом здравља на раду у Пољској, Зајац 

[6] истиче да је „предузимање системских решења могуће на основу: развоја и ширења знања о 
интегрисаним системима управљања који се баве процесима у предузећима, напретка на пољу 
усклађивања пољских закона са законима ЕУ, припреме особља, нарочито инспектора рада.“

Представљајући модел уређења и организације спровођења система заштите на раду у 
великим пословним системима Трупчевић [7] даје и „схему система заштите на раду“ код послодавца 
који запошљава више од 250 радника. Такав графички приказ може се сматрати почетним покушајем 
„осликавања“ система безбедности на раду и његових елемената који су утврђени прописима. При 
томе се може уочити недостатак одређених и битних елемената у систему као и неутврђивање граница 
и нивоа система. Ауторица истиче посебну важност службе заштите на раду у великим предузећима. 
Закључује да је „уређење система управљања заштитом на раду и организација спровођења заштите 
на раду континуирани процес који захтева сталне допуне и корекције у циљу сталног унапређења 
заштите на раду.“

Утврђујући кључне елементе успешности америчких програма безбедности на раду, 
Јордан [8] истиче да су то: „системи менаџмента и правила, рад и одржавање процеса и опреме, 
поступци и услови на радном месту те култура безбедности на нивоу организације.“ Постојање 
и ниво безбедносних мера представљају мерило развоја организације и темељни су показатељ 
стања безбедности, док су степен учесталости и тежине повреда на раду главни показатељи. Појам 
„сталног побољшавања“ основни је елемент успешног програма безбедности на раду у Америци.

Кибернетски модел безбедности на раду, чије је основе утврдио Кациан [9], описује систем 
безбедности на раду као „целину која је повезана са околином преко својих улаза и излаза”. Систем 
се дели на два подсистема: „први који остварује безбедне услове рада и други који усмерава и 
води деловање.“ При томе је „остваривање безбедних услова рада трајни процес“ који има своје: 
„законитости, факторе, моделе понашања, подручја деловања и резултате.“ Саме законитости 
безбедног рада су „статистичке природе, а темеље се на посматрању, прикупљању и систематизовању 
података о повредама на раду те интерпретацији резултата.“ Циљ система је смањење незгода, 
односно спречавање повреда на раду. Анализа облика понашања радника, с аспекта спречавања 
повреда на раду разликује утицај „емпиријских норми и научно утемељених норми“ које су основа 
за доношење прописаних правила безбедности на раду. Та правила и облици понашања нужно се 
морају мењати уколико повратне информације о мерењу учинка (подаци о повредама на раду као 
кључни показатељ) показују неефикасност постојећег система безбедности на раду.

У анализи система безбедности у водећим хемијским компанијама развијених држава запада, 
Чаврак [10] настоји пружити подстицај значајнијој промени односа према безбедности, првенствено 
од стране менаџмента, у хрватским предузећима. Нагласак је на економском аспекту заштите на 
раду. Циљ „успостављања система безбедности, као интегралног и битног дела организације рада“ 
у водећим светским компанијама је: „рад без повреда, рад без инцидената и рад без потенцијално 
опасних ситуација.“ Начин постизања тог циља укључује: „успостављање одговарајуће безбедносне 
културе у компанији, лидерство и учествовање компанијске управе, увођење у примену програма за 
унапређивање безбедности процеса и управљање опасностима те постизање техничке перфекције 
у пракси.“ У систему безбедности морају бити заступљена четири учесника: „индустрија (власник, 
управа), запослени (синдикат), државна управа (законодавна тела, инспекције) те јавност и локална 
управа.“ Међу наведеним начелима безбедности потребно је истакнути следеће: „све повреде, 
професионалне болести и пожари могу се избећи“ и „битно је истражити све повреде, инциденте 
и потенцијално опасне ситуације.“ Аутор истиче карактеристике добре организације на подручју 
безбедности, а то су: „водећа улога управе и линије руковођења, максимална укљученост свих 
запослених, анализе и процене на свим нивоима, проток информација (обострани, горе-доле) као и 
заједнички рад различитих сектора и служби.“

Приказујући квалитет живота и рада као системски аспект здравља на раду Маркич [11] 
представља савремена полазишта која ће у будућности представљати подлогу за другачије облике 
организације безбедности и здравља на раду. При томе даје нагласак на хумани и друштвени аспект 
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који ће битно утицати на квалитет живота и рада у информатичком друштву. Безбедност на раду 
види као „део пословно-организационог система.“ Управљање системом безбедности на раду 
мора укључивати „системски приступ, општу теорију система и кибернетику.“ Анализира модел 
Признања Републике Словеније за пословну изврсност и доказује његову погодност за интеграцију 
безбедности на раду у све битне процесе управљања квалитетом и целокупним пословањем. Тиме 
се постиже „друштвена одговорност као највиши степен квалитета живота и рада.“ Исти аутор [12], 
при одређивању циљева система безбедности и здравља у Републици Словенији истиче и важност 
информисања и информацијског система безбедности на раду. Јединствени приступ прикупљању 
података о повредама на раду може допринети унапређењу безбедности на раду. Предност при 
успостављању система информисања треба да има целовити информацијски систем нужан за 
доношење одлука, а информацијска технологија већ омогућава темељите промене у спровођењу 
мера заштите на раду. Аутор закључује да разумевање система безбедности на раду значи „најпре 
истраживање и прикупљање употребљивих информација.“ 

Прелиминарно истраживање менаџмента безбедности на раду у Хрватској, које је провео 
Таради [13], на пригодном узорку малих предузећа (до 50 запослених) са циљем сазнавања 
основних стајалишта одговорних радника из подручја менаџмента безбедности на раду, показује 
између осталог, „највећу важност хуманог фактора безбедности на раду (60% испитаника)“ за који 
су управо повреде на раду кључно мерило. Значајно је, такође, да чак 73% испитаника оцењује 
карактер система безбедности на раду у Хрватској као „бирократски“.

На основу истраживања улоге и значаја лица за безбедност и здравље на раду у привредним 
друштвима у Републици Србији које је спровела Живковић [14] на 1075 испитаника, закључујемо, 
између осталог, да су лица за безбедност и здравље на раду свесни да само физичко повећање 
броја запослених лица за безбедност и здравље на раду није главни услов за унапређење њиховог 
рада и стања безбедности у привредном друштву. Свесни су да за тако нешто треба планирати и 
спроводити, у првом реду, стручно усавршавање, стицање знања из менаџмента у овој области и 
веће информатичке подршке, уз адекватну финансијску надокнаду за њихов рад.

Исто тако, менаџмент треба да препозна своју улогу у заузимању активног учешћа радника на 
питањима побољшања здравља и безбедности на раду. Ефективни менаџмент ризицима по здравље 
и безбедност захтева активно учешће радника организације. Менаџмент треба да мотивише раднике 
на свим нивоима да се активно укључе у све аспекте система менаџмента здрављем и безбедношћу 
у организацији. [15]

Проблем истраживања
Проблем истраживања може се идентификовати у виду недостатка, по системском приступу 

и методама, постављених теоријских основа модела управљања системом безбедности на раду. Тиме 
нема потребног теоријског (научног) предуслова за развој и примену модела управљања системом 
безбедности на раду у пословној пракси.

МЕТОДОЛОГИЈА

Циљ
Циљ истраживања је поставити теоријске основе модела управљања системом безбедности 

на раду и тиме дати допринос развоју менаџмента (управљања) безбедности на раду.
Хипотезе
Х1: Могуће је, по системском приступу, поставити теоријске основе модела управљања 

системом безбедности на раду, са утврђеним системским циљем, структуром и везама.
Х2: Могуће је, по системском приступу, класификовати систем безбедности на раду.
Методе

1. Дескриптивна метода (метода запажања и описивања феномена): анализа литературе. 
2. Општа теорија система: системска анализа, метода црне кутије, системска класификација. 
3. Метода моделирања: модел управљања системом. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Системска анализа система безбедности на раду
Системска анализа система безбедности на раду темељи се на:

1. теоријским (научним) основама безбедности на раду и њене организације,
2. нормативним (законским) основама организације безбедности на раду, 
3. анализи праксе безбедности на раду.
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Из основног вербалног описа и декомпозиције система безбедности на раду могуће је систем 
безбедности на раду системски анализирати на начин да се најприје постави модел црне ктије као 
модел система безбедности на раду о којем се знају само основне функције система, улаза у систем и 
излаза из система, али не и детаљно сви елементи односно подсистеми и процеси у систему и посебно 
њихове везе и односи који се требају истражити у наставку системске анализе. Тако постављени 
векторски и скаларни приказ система безбедности на раду као црне кутије приказан је на слици 1.

Системским анализом система безбедности на раду могуће је анализирати информацијске 
везе између улаза (елементи (систем, процес), радник, информације) те излаза из система безбедности 
на раду (елементи (систем, процес повреде на раду), радник с повредом на раду, информације о 
повреди на раду) као и њихов утицај на унапређење система безбедности на раду.

Слика 1. Векторски и скаларни приказ система безбедности на раду као црне кутије

Легенда:
S - систем безбедности на раду; TS - оператор трансформације система безбедности на раду, 

X - векторски улаз у систем безбедности на раду, Y - векторски излаз из система безбедности на раду 
(векторски улази и излази могу се скаларно рашчланити (x1 до xm, y1 до ym).

Модел управљања системом безбедности на раду
Уз системску анализу утврђених основних функција система безбедности на раду (функције 

у виду циља и сврхе система, структуре као скупа свих веза у систему, и елемената и подсистема као 
организацијских објеката у систему) могуће је и потребно систем безбедности на раду анализирати 
с перспективе управљања системом и приказати га моделом управљања.

На начелима системског и процесног приступа могуће је разчлањивање (декомпозиција) 
система безбедности на раду с перспективе управљања системом редоследом: функција управљања 
(подсистем, скуп процеса) → процес (скуп активности и одлука) → активност (процесни корак, 
радња). Тако постављен модел управљања системом безбедности на раду приказан је на слици 2.

Из постављеног модела управљања системом безбедности на раду јасно је да се он састоји 
од три подсистема функција управљања, а то су:

1. подсистем управљања ризицима на раду,
2. подсистем управљања заштитом на раду, 
3. подсистем управљања повредама на раду (и професионалним болестима).

Ти су управљачки подсистеми међусобно повезани директним следним везама утврђеним 
током. Први ниво управљања системом безбедности на раду укључује обостране везе са свим 
подсистемима појединачно. За остварење циља система безбедности на раду (стално унапређивање 
система спречавањем повреда на раду) кључна је повратна веза између подсистема управљања 
повредама на раду и подсистема управљања ризицима на раду, којом се у сталном повратном циклусу 
затвара систем и добијају неопходне информације за ревизију процене ризика на раду, након којег се 
утврђују нове мере заштите на раду. 
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Из тога се може поставити и математички модел управљања системом безбедности на раду 
дефинисан формалним изразом:

    
    S = {R, Z, O}

где је: S - управљање системом безбедности на раду, R - подсистем управљања ризицима на 
раду, Z - подсистем управљања заштитом на раду, О - подсистем управљања повредама на раду.

Слика 2. Модел управљања системом безбедности на раду

Нивои управљања системом безбедности на раду
На основу декомпозиције управљања системом безбедности на раду могуће је утврдити два 

нивоа управљања (слика 3):
1. Први ниво управљања системом безбедности на раду (микро ниво) - на којем се системом 

безбедности на раду управља у сваком појединачном пословном систему, и
2. Други ниво управљања системом безбедности на раду (макро ниво) - на којем се системом 

безбедности на раду управља на нивоу државе.
Ова два нивоа управљања одговарају и утврђеним организацијским подсистемима система 

безбедности на раду: пословном подсистему и државном подсистему. У јавном подсистему система 
безбедности на раду, као организацијском подсистему, не остварује се функција управљања већ само 
јавна и стручна подршка управљању систему безбедности на раду на оба нивоа управљања.

Државни подсистем система безбедности на раду састоји се од државних институција 
(власти) које је на нижем системском нивоу могуће рашчланити у три подсистема, а то су:

1. подсистем законодавне власти,
2. подсистем извршне власти, 
3. подсистем судске власти.

У пословном подсистему система безбедности на раду, у којем се одвијају пословни процеси 
и на којем је одговорност за спровођење заштите на раду и последица повреда на раду, могу се 
издвојити три подсистема нижег нивоа, а то су: 

1. подсистем менаџмента пословног система (послодавац),
2. радник (радници), 
3. подсистем радничких организација у пословном систему.

Јавни подсистем система безбедности на раду може се рашчланити на следеће подсистеме 
нижег нивоа: 

1. подсистем здравствене заштите,
2. подсистем овлашћених организација за послове заштите на раду, 
3. подсистем синдикалних организација,
4. подсистем осигурања,
5. подсистем струковних и осталих јавних организација,
6. подсистем јавног информисања.
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Слика 3. Нивои управљања системом безбедности на раду

Модел система безбедности на раду као подсистема пословног система
У пословном систему (пословном подсистему система безбедности на раду) остварује се 

први (микро) ниво управљања системом безбедности на раду. Тај ниво је и средишњи и кључни 
ниво управљања јер се у пословном систему непосредно остварује безбедност на раду, а менаџмент 
пословног система одговоран је за спровођење управљања ризицима, заштитом на раду и повредама 
на раду. Због тога је важно утврдити место система безбедности на раду у пословном систему те 
однос система безбедности на раду и осталих система (подсистема и процеса) у пословном систему.

У сваком пословном систему, без обзира на специфичности његових делатности и величине, 
спроводе се одређени пословни процеси, како би пословни систем испуњавао своју основну сврху. 
С обзиром на значај појединих пословних процеса, пословни систем може се рашчланити на своје 
подсистеме односно функције управљања. Ти подсистеми односно процеси могу бити: управљачки 
(менаџерски), примарни (кључни) и секундарни (потпорни) пословни процеси. Модел система 
безбедности на раду као подсистема пословног система приказује слика 4.

У складу с тим, систем безбедности на раду у пословном систему има место секундарног 
подсистема, на истом нивоу са другим секундарним подсистемима (нпр. финансијски подсистем или 
информацијски подсистем) с којима је у интеракцији.

Ако се у пословном систему издвоји интегрисани систем безбедности (у којем је обједињено 
више подручја безбедности, нпр. безбедност на раду, противпожарна безбедност, безбедност животне 
средине, техничка безбедност, физичка безбедност, информацијска безбедност, и сл.) као подсистем 
пословног система, онда је и систем безбедности на раду подсистем нижег нивоа таквог система. 

Подсистем безбедности на раду, у сваком случају, мора имати директне везе са свим 
подсистемима и процесима као условом ефикасност безбедности на раду, а посебно са примарним 
пословним процесима јер се у њих уврштавају и процеси израде (производње или услуга) у којима су 
стандардно и већи ризици, уз већу могућност повреда на раду у тим пословним (радним) процесима.

Слика 4. Модел система безбедности на раду као подсистема пословног система
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Класификација система безбедности на раду
Класификација система безбедности на раду са општег гледишта

• Према основном процесу у систему - систем безбедности на раду је привредни односно 
пословни систем, јер се безбедност на раду примарно остварује у пословном систему.

• Према настанку система - систем безбедности на раду је друштвени и технички систем, јер 
су то основна подручја међуделовања система безбедности на раду.

• Према подручју деловања система - систем безбедности на раду је здравствени, социјални 
и економски систем, због хуманих, социјалних и економских аспеката безбедности на раду 
и повреда на раду.

• Према функцијама процеса у систему - систем безбедности на раду је технолошки, 
управљачки и информацијски систем, јер је неизоставна веза технолошких и управљачких 
процеса и система, а генерише податке и информације које га описују.
Класификација система безбедности на раду са системског гледишта

• Према степену апстракције система - систем безбедности на раду је стварни и вештачки 
систем, јер чини део стварности, састоји се од конкретних елемената (материјалних и 
енергетских) и веза, уз везе информацијске природе, а вештачки јер је створен људским 
деловањем с одређеном сврхом.

• Према сложености система - систем безбедности на раду је сложени систем, јер се састоји 
од већег броја подсистема и елемената, има сложену структуру, а могуће га је и потребно 
посматрати на више системских нивоа.

• Према понашању система - систем безбедности на раду је динамички систем, јер код њега 
током времена долази до промена услед интерних и екстерних узрока.

• Према одређености система - систем безбедности на раду је детерминисани или одређени 
систем јер има одређену структуру с одређеним и познатим елементима, а одређена му 
је и функција, те у њему владају строги узрочно-последични односи. Ипак, систем није 
у потпуности детерминисан, него има и обележја стохастичког (вероватног) система због 
таквих функција повреда на раду.

• Према самосталности система - систем безбедности на раду је систем са својством 
самосталности јер се може прилагођавати променама у околини. 

• Према кибернетичком гледишту, систем безбедности на раду може се класификовати као 
самоорганизујући систем, јер може мењати своју водећу функцију и своју структуру с 
природном тежњом сталног развоја целовите функције у условима промена.
ЗАКЉУЧАК
Коришћењем одабраних научних истраживачких метода, које су се у поступку истраживања 

потврдиле као прикладне, остварен је циљ истраживања: постављене су теоријске основе модела 
управљања системом безбедности на раду. Остварење циља истраживања потврђује се, на основу 
резултата истраживања, у прихватању постављених истраживачких хипотеза.

Могуће је, по системском приступу, поставити теоријске основе модела управљања 
системом безбедности на раду, са утврђеним системским циљем, структуром и везама. Циљ система 
безбедности на раду је спречавање повреда на раду и професионалних болести те тиме стварање 
предуслова за успешност и континуитет пословања у пословним системима. Модел управљања 
системом безбедности на раду састоји се од три основна подсистема: 1) подсистем управљања 
ризицима на раду, 2) подсистем управљања заштитом на раду, 3) подсистем управљања повредама 
на раду и професионалним болестима, те два нивоа управљања: пословни систем безбедности 
на раду на првом (микро) нивоу и државни систем безбедности на раду на другом (макро) нивоу 
(који садржи и јавни систем безбедности на раду). На микро нивоу систем безбедности на раду је 
подсистем пословног система. Ти су подсистеми међусобно повезани у затвореном кругу сталне 
интеракције.

Могуће је, по системском приступу, класификовати систем безбедности на раду, са општег 
и са системског гледишта. Са системског гледишта систем безбедности на раду класификује се као: 
стварни и вештачки систем, сложени систем, динамички систем, детерминирани систем, самостални 
и самоорганизујући систем.

За наставак истраживања предлаже се детаљна системска анализа и моделирање одређених 
подсистема система безбедности на раду.
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