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УТИЦАЈ НЕКИХ ТЕХНОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТРУГА 

НА ДИНАМИКУ И НЕСТАЦИОНАРНОСТ РИЗИКА 

Бранко Милисављевић1, Божо Николић1 
direktor@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ 

На ВТШ из Новог Сада развијена је метода процене ризика која лако и поуздано обезбеђује про-

цену свих ризика и ризика сваког радника. То је обезбеђено формирањем више нивоа процене (предузе-

ће, објекат, погон или просторија и радно место). Оно што је ново у овом раду је ризик другог радног 

места у односу на опасност и штетност од посебног значаја. Могући променљиви интензитети овог изво-
ра, фреквенција његовом излагању и променљивост у времену чине овај ризик динамичним и нестацио-

нарним. Обрађен је пример израчунавања ризика у зависности од неких технолошких карактеристика 

струга. Приказан је утицај броја обртаја, пречника стезне главе и тежине стезног кључа  на опасности, у 

времену и простору, за присутне у погону.  

Кључне речи: ризик, процена, струг, стезни кључ, стезна глава, број обртаја. 

THE INFLUENCE OF SOME TECHNOLOGICAL LATHE 

FEATURES ON DYNAMICS AND NON-STATIONARITY OF RISK 

ABSTRACT 

The risk assessment method developed at the Higher Education Technical School from Novi Sad easily 

provides reliable assessment of all risks including the risk for each employee. This is provided by establishing 

multiple levels of assessment (company, building, plant or premises and workplace). What is new in this paper is 

the risk of another workplace in relation to the hazards and harms of particular importance. Possible varying 

intensity of the sources, frequency of exposure and variability in time make this risk dynamic and non-stationary. 

The calculation of risk depending on the technological characteristics of the lathe is given as an example. The 

influence of rotation numbers, chuck diameter and clamping wrench weight on hazards in time and space 

concerning all people in the facility is presented. 

Key words: risk, assessment, lathe, clamping wrench, chuck, velocity 

1. УВОД 

Процена ризика у области безбедности и здравља на раду базира се на систематском еви-
дентирању и праћењу свих фактора опасности и штетности у процесу рада, у односу на које се и 
врши процена. Процени ризика мора претходити добро познавање организације рада, радног 
процеса, средстава за рад, материјала и сировина које се користе у процесу рада, средстава и 
опреме за личну заштиту и других битних елемената.  

Процена ризика је континуални процес и захтева сталну допуну и измену. Међутим, у овом 
раду се отишло и корак даље, па се говори о нестационарности и динамици ризика, односно о по-
треби његове анализе и промене у току једног дана или чак и у току времена рада. 

Методологија процене ризика обухвата и следеће основне кораке, наведене према редосл-
еду спровођења: 

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околи-
ни које захтева учешће експерата из области у којој се очекују опасности и штетности. Ово се 
наглашава јер овај једноставан пример струга у раду указује на то да оне у супротном неће бити 
ни препознате. 

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад 
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Процењивање ризика у односу на опасности и штетности се изводи усвојеном мето-

дом процене. Метода мора да уважи уочене опасност и штетности и омогући у односу на њих 

процену ризика. 

2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 

Јасно је да метода која се користи за процену ризика мора омогућити: 

- процену свих ризика којима су радници изложени 
- процену ризика за сваког радника; 

- процену ризика технолошки препознатог радног места (било да је оно груписано, 

дефинисано као делатност или само радно место) и 
- процену ризика у свим радним околинама. 

Ово што је наведено је суштина процене ризика, а искуство је показало да одговоре на 

све наведено није нимало једноставно дати. У сваком случају, тешко је навести методу која већ 

има одговоре на све ово. 
Како процена ризика у области безбедности и здравља на раду подразумева процену ри-

зика радног места и радне околине, мора се препознати и дефинисати радно место за које се 
врши процена, али исто тако и препознати и одредити радна околина. Радно место није баш ја-
сно дефинисан појам. Погрешно је узети га из систематизације. Радно место може бити поједи-
начно, групно, више послова или делатност. У суштини, најбољи начин препознавања опасно-
сти и штетности је праћење производног тока и уочавати их. При томе се не треба оптерећивати 
радним местом. Био би правилнији назив „препознато технолошко радно место―. 

Дефиниција и препознавање радне околине је једноставнији задатак. Она би се дефини-

сала као ограничен радни простор на којем се може у исто или различито време наћи два или 

више радника са различитих радних места који су изложени истим опасностима и штетностима. 
Следећа карактеристика радне околине је што се за вероватноћу могуће штете користи оцена 

стања заштите, уместо неке очитљиве табеларне вредности. 

Даљи захтеви у процени ризика би били процена ризика туђег радног места и ,,сусед-
ног― радног места. Неки радници могу имати и ризике других радних места, рецимо ризик во-

зача ако користе возило, јер у том тренутку раде посао возача. У овом раду је посебна пажња 

посвећена ризицима ,,суседног― радног места. То су ризици са туђег радног места, истовремено 

додељени и неком другом раднику са суседног радног места, или раднику у пролазу. На овај 
начин један радник добија различите ризике и сваки од њих се мора јасно и посебно представи-

ти, да би се добила јасна и тачна представа о њима.  

За област Безбедности и здравље на раду добијени поједини ризици се не смеју саби-
рати, јер управо раздвојени указују на сопствени значај, како би се на њих указало и деловало. 

3. ДИНАМИЧНОСТ И НЕСТАЦИОНАРНОСТ РИЗИКА 

У радној околини треба посматрати опасности или штетности неког извора, које су јед-
нако и нарочито опасне за све присутне у тој радној околини, не само за радника на чијем су 

радном месту извори присутни. 

Функција ризика је просторна и временски променљива функција. Функција је непреки-
дна и има више фактора. Може бити коришћена у различитим анализама ризика.  

Ти фактори су: 

Ri = f(L, t, s) 

L - фактор интензитета извора опасности или штетности (интензитет извора промен-
љив), то је фактор технолошке карактеристике (такође променљиве у времену), 

t – временски фактор (временски ток кретања радника у току радног времена) и 

s - фактор пута (кретање радника у простору), s = f (x,y,z). 
Технолошке карактеристике могу бити бројне и различите. То може бити снага струга, 

број обртаја вретена, брзина помоћног кретања, режими резања, геометрија резног алата и тако 

даље. У овом раду узете су као технолошки променљиве величине број обртаја стезне главе, 
њен пречник и величина стезног кључа. Претпоставка да се не користи сигурносни кључ, већ 

обичан чијим коришћењем су се несреће и дешавале. 
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Временски фактор је значајан из два разлога. Први је фреквенција и време трајања изла-

гања опасности од кључа, а други је која је комбинација технолошких фактора остварена у 

тренутку нечијег присуства. 
Фактор пута је такође значајан јер дефинише положај угроженог у простору, а угроже-

них може бити више на различитим координатама. 
Зато метода процене ризика мора укључити: 
- интензитет потенцијално опасног извора и специфичности радне околине и техно-

логије рада, 
- временски ток активност свих радника и 
- правце кретања радника. 
Пошто сви наведени фактори морају бити познати, израчунати или измерени, лако је 

добити мапу вредности ризика у целом простору. Ово су елеменати који указују на динамич-

ност и нестационарност ризика. Пример у раду са летећим кључем је сложен што се променљи-

вости технолошког извора тиче, али је опет просторно једноставан јер је проблем у равни. Уз 
познавање свих функција, путем рачунара се лако могу добити све комбинације и тако,,мапи-

рати,, било који простор.  

Карактеристика овог ризика је да он припада неком радном месту које називамо ,,су-
седно― радно место, а опасност или штетност му је значајна за друга радна места исто онолико 

колико и за њега самог. 

Пример је рад на стругу, при чему анализирамо само једну опасност, а то је опасност од 

кључа за стезање радног предмета.  
Из табела вероватноће, величине штете и фреквенције, које су део методе, узете су њи-

хове вредности и одређен ризик стругара, посетиоца и радника леђима окренутог стругару у од-

носу на ову опасност. За посетиоца и радника леђима окренутог стругару опасност од кључа је 
иста као и за стругара, без обзира што није њихово радно место. Ова тврдња базира на томе да 

је величина штете иста за сва три изложена радника. Фреквенције су ,,константно присуство― 

оба радника F = 5 и рецимо за посетиоца ,,недељно присуство―, F = 1,5. 
Добићемо: 

- за радника са суседног радног места и стругара ризик је висок (R = 75,9) и  

- за посетиоца је такође висок (R = 22,77). 

 

Слика 1 

Табела 1: Опасности на стругу – кључ за стезање 

Радник стеже кључем ра-
дни предмет при чему за-

борави кључ из стезне гла-

ве и при укључивању ма-

шине, кључ излеће. 

Радник ради осам сати 

Вероватноћа 
– могуће али 

није 

уобичајено 

2,53 

Штета на 
нивоу 

губитка 

уда 

6,0 

Фреквенција 

5,0 

Ризик 
2,53 х 6 х 5 = 75,9 

висок 

Фреквенција 

1,5 

Ризик 
2,53 х 6 х 1,5 = 

22,77 

висок 

 

Овде остаје отворено питање промене ризика у току радног времена у зависности од те-

хнолошких параметара извора. Извор може имати променљив интензитет опасности или штет-
ности током времена.  
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Примером у раду ће се управо показати ова тврдња. 

Опасност од летећег кључа је значајна и са великом штетом, али може бити веома ра-

зличита јер је тежина кључева различита, број обртаја такође, као и пречник стезне главе. Наиз-
глед неприметан утицај, али највећи, је положај у којем је кључ остављен. Одавде следи и до-

вољно велика и различита сила удара кључа у тело радника. Ово указује на то да ће и ризици  

бити различити. Такође, путања летења кључа може бити различита, са различитим дометом и 

висином путање, али је увек у једној равни. У равни летења се могу наћи многи радници ако им 
се путања радног кретања поклапа или укршта са путањом летења кључа. Ово су само неки од 

елемената који указују на динамичност и нестационарност ризика. 

4. УТИЦАЈ ТЕХНОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА  

НА ДИНАМИКУ И НЕСТАЦИОНАРНОСТ РИЗИКА,  

ДИНАМИЧКИ ПРОРАЧУН 

Кључ за стезну главу струга има масу m и налази се у стезној глави полупречника r. 

Средиште кључа налази се изнад обода стезне главе на удаљењу h, па је удаљеност средишта 

кључа од осе обртања O  стезне главе r  h. Минутни број обртаја стезне главе је n [min
-1

], док 

је њена угаона брзина: 

n

30


  ; s

1 
  . 

Брзина средишта кључа за стезну главу струга, при овој угаоној брзини износи: 

ov    
n

r h r h
30


    ; 

m

s

 
 
 

. 

При положају кључа, који је у односу на хоризонталну раван дефинисан углом α, уведен 

је координатни систем C x y . Брзина кључа који, у неком тренутку, излеће из свог стезног 

места (?), је ov . Тај тренутак за лет кључа је почетни тренутак. Брзина у почетном тренутку 

гради са вертикалом (види слику 2) угао α. 
Њене пројекције на уведене координатне осе су:  

 x 0 
ov sin , 

 y 0 
ov cos . 

 

Слика 2 

Кључ се, у динамичком смислу, посматра као материјална тачка, која по излетању из 
стезног места описује неку путању, чије се параметарске једначине добијају интеграљењем 

једначина кретања и коришћењем почетних услова и гласе: 

x  ov t sin , y  ov
gt

t cos
2

2
   

Елиминисањем времена t из ових параметарских једначина добија се једначина путање 
кључа, као материјалне тачке, која гласи  
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sin

2

2 2
2




  
o

g x
y x ctg

v
 

Добијена једначина представља једначину квадратне параболе и приказана је на слици 3.  

 

Слика 3 

Домет кључа, према једначини квадратне параболе и параметарским једначинама, је: 

sin cos sin

2 2
2

2   o ov v
D

g g
 

а највећа висина износи: 

cos

2
2

2
 ovH

g
 

Међутим, како је оса O стезне главе струга на висини а од тла, а према сликама 2 и 3 је: 

 b a r h sin  
 

онда је, после транслације координатног система C x y  у координатни систем Oxy : 

x  x , 
y b y 

 

једначина путање кључа 

 
 

sin

2

2 2
2




   
o

g x
y x ctg b

v
 

највећа достигнута висина износи 

 cos sin

2
2

2
      ovH H b a r h

g
 

а домет (види слику 4) је: 

   cos sin cos sin
2 2

2       o
o o

v
D v a r h g v

g
 

 

Слика 4 
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Хоризонтална удаљеност d при којој се достиже највећа висина H одређује се помоћу 

израза: 

cos sin

2

  ovd
g

 

Време трајања слободног лета кључа је: 

   cos sin cos
sin

2 21
2  


     o o

o

D
T v a r h g v

v g
 

Импулс сила које делују на кључ од почетног до произвољног положаја који одговара 

тренутку 
T

2
, занемаривањем отпора ваздуха при кретању кључа, има величину: 

I mg 
sin2 o

D

v
  N s  

Током времена τ импулс силе кључа саопшти у положаја који одговара тренутку 
T

2
 

силу која представља ударну силу кључа, а рачуна се помоћу обрасца:  

I
F mg


  

sin2  o

D

v
  N  

Када је 90   , тада су параметрске једна чине кретања у Oxy  координатном систему: 

x  ov t , y 
gt

b
2

2
  

Елиминисањем времена t из ових параметарских једначина добија се једначина пу-

тање:  

y b 
 

2

2
2 o

g x

v
 

одакле је домет: 

 
2 ovD bg

g
 

што се добија и из, горе наведеног, општег израза домет. 

У доњим табелама дате су вредности за: H, D, као и I, F за неке вредности x при одре-

ђеним величинама a, r  h и ω односно n и τ.  

Сматра се да ударни импулс делује  . s0 20  . 

Табела 2. 

Подаци: n = 200 [min-1], m = 0,450 [kg], a =1300 [m], r+h = 0,250 [m],  = 0,20 [s] 

 

[
o
] 

H 

[m] 

D 

[m] 

D 

[m] 
Т 

I 

[Ns] 

F 

[N] 

75 1.6351 3.6195 0.6989 0.7157 1.5791 7.8955 

80 1.5884 3.4129 0.4781 0.6619 1.4604 7.3020 

85 1.5597 3.1845 0.2427 0.6105 1.3471 6.7356 

90 1.5500 2.9439 0.0000 0.5622 1.2406 6.2029 

95  2.6991  0.5175 1.1418 5.7088 
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Табела 3. 

 Подаци: n = 500 [min-1], m = 0,450 [kg], a =1300 [m], r+h = 0,250 [m],  = 0,20 [s] 

 

[
o
] 

H 

[m] 

D 

[m] 

D 

[m] 
Т 

I 

[Ns] 

F 

[N] 

75 2.1267 12.6952 4.3681 1.0041 2.2154 11.0772 

80 1.8096 10.8194 2.9880 0.8393 1.8519 9.2595 

85 1.6154 9.0018 1.5170 0.6903 1.5232 7.6159 

90 1.5500 7.3597 0.0000 0.5622 1.2406 6.2029 

95  5.9677  0.4576 1.0098 5.0489 

Табела 4. 

 Подаци: n = 1000 [min-1], m = 0,450 [kg], a =1300 [m], r+h = 0,250 [m],  = 0,20 [s] 

 

[
o
] 

H 

[m] 

D 

[m] 

D 

[m] 
Т 

I 

[Ns] 

F 

[N] 

75 3.8824 39.9742  17.4726 1.5808 3.4880 17.4398 

80 2.5999 30.7259  11.9519 1.1918 2.6296 13.1479 

85 1.8145 21.9334 6.0682 0.8410 1.8557 9.2782 

90 1.5500 14.7194 0.0000 0.5622 1.2406 6.2029 

95  9.7907  0.3756 0.8289 4.1443 

Табела 5. 

Подаци: n = 2000 [min-1], m = 0,450 [kg], a =1300 [m], r+h = 0,250 [m],  = 0,20 [s] 

 

[
o
] 

H 

[m] 

D 

[m] 

D 

[m] 
Т 

I 

[Ns] 

F 

[N] 

75 10.9050 145.3140 69.8902 2.8732 6.3397 31.6985 

80 5.7611 103.7010 47.8077 2.0111 4.4375 22.1973 

85 2.6108 62.3343 24.2726 1.1950 2.6369 13.1843 

90 1.5500 29.4387 0.0000 0.5622 1.2406 6.2029 

95  13.7890  0.2644 0.5833 2.9165 

 

Приликом стезања радног предмета радник ће то чинити са кључем у вертикалном по-
ложају, дакле, угао  = 90

0.
 У последњим покретима радника тај положај се може померити за 

неки степен, више или мање. Нека угао од 85
0
 буде тај, јер је он веома неповољан.  

Погледајмо слику 5 на којој се за различите бројеве обртаја за ту вредност угла виде 
највећа висина и домет у том тренутку, крајњи домет кључа и сила удара.  

 

Слика 5. Параболе лета кључа као резултат промене интензитета извора опасности  

за различите вредности броја обртаја стезне главе као технолошке карактеристике. 
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Ови подаци указују да се променом броја обртаја мења и величина штете, па ће и ри-

зици бити различити.  

При неким другим технолошким параметрима различити радници могу бити изложени 
ризицима, који такође и због овога могу бити различити. 

5. ЗАКЉУЧАК  

Коначно, ако се жели одговорити на основни захтев процене ризика, да се одреде сви 
ризици и ризик сваког радника, то значи да се осим ризика радног места (технолошки препо-

знатог), радних околина (увек их има више) и туђег радног места (пример је ризик возача кад  

користите кола, а није вам то радно место), мора понекад одредити и ризик у односу на опа-
сности и штетности које настају од другог радног места – суседног.  

Процена ризика који припада другом радном месту - суседном, што је и смерницама ЕУ 

препоручено, одређује се у радној околини. Међутим, овако третиран ризик наговештава оба-

везу његовог посматрања као временски и просторно променљиве величине, што представља 
потпуну новину у односу на досадашње процене ризика. 

На слици 5 се види да лет кључа зависи од броја обртаја. На тај начин ће и зоне опа-

сности бити увек различите. Последица тога ће бити и различите величине штете, а према томе 
и ризик. Осим тога ови ризици зависе и од времена, пошто се активности током времена ме-

њају, а са њима и присуство радника у простору. 
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СTРАТЕГИЈА УНАПРЕЂЕЊА  

ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 
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РЕЗИМЕ 

Закон о безбедности и здрављу на раду обавезао је послодавца да у писменој форми доноси акт о про-

цени ризика на свим радним местима у радној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање. 

Први урађени документи рађени су врло квалитетно и стручно, у процени учествовали - поред 

стручног лица, носиоца пројекта – лекари, индустријски психолози и друга стручна лица везани за конкретне 

радне задатке за које се процена радила. 

Врло брзо међутим појавили су се појединци који су у суштини врло мало знали о ризицима, о мера-

ма безбедности и да не говорим (адвокати, економисти и др.) који су користили „ресавску школу― – пре-

писивали оригиналне стручне радове. 

Инспекција рада није реаговала, нажалост ни данас то не чини, једноставно контролише да ли по-
слодавац има акт, али не улази у суштину, не проверава истинитост података а још мање проверава да ли се 

предложeне мере за отклањање ризика примењују. 

Највећи број послодаваца је задовољан, испунио је законску обавезу, инспекција га не дира, а што акт 

стоји негде у орману баш га брига. 

Аутор je у свом раду покушао дати стратегију поступка у примени предложених мера акта, користећи 

стручну литературу као и своје дугогодишње искуство на пољу безбедности и заштите здравља запослених. 

Кључне речи: стратегија, ризик, методологија, безбедност, фактор радне средине, опасности, 

штетности,  

PROMOTION STRATEGY  

OF PROCEDURES FOR RISK ASSESSMENT 

ABSTRACT 

Occupational and health safety regulations oblige the employer to establish risk assessment regulations in 

every workplace within a workplace environment in written, as well as to assess the method and measures for risk eli-

mination. 

The first documents in this regard are of prime quality and have been doneprofessionally with the assistance 

of – beside the specialist project manager – doctors of medicine, industrial psychologists and other professionals in 

regard of the specific jobsthat the assesment was done for.  

However, in a short time a number of individuals appeared who knew very little about risks, not to mention 

safety regulations (solicitors, economists and others) who only copied the original regulations. 
There was no reaction of the labour inspection and, unfortunately, there has been no change in this regard so 

far. The inspection solely controls whether the employer has established regulations in written, but is not interested in 

the essence, does no data check or background screening, still less implementation control of existing regulations. 

The majority of the employers is satisfied since they have fulfilled their legal obligations,the inspection does 

not bother them, on the other hand no one cares that the regulations lie untouched and forgotten in somebody`s desk 

drawer. 

The intention of the author of this work was to make an attempt to produce an outline of the imple-

mentation strategy procedures based on related technical literature and his experience of many years in the field 

of workplace security and health protection of the employees.  

Key words: strategy, risk, methodology, security, factor of workplace environment. 

                                                   
1 дипл. инж. – мастер, област заштите радне и животне средине, директор Института за заштиту радне и жи-
вотне средине ДОО, Суботица, 24000 Суботица, Шеноина 5/5 
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1. УВОД 

Свака методологија процене ризика условљава поред идентификоване опасности и ште-

тности и предлоге за успешно елиминисање или пак смањење ових. 
Сама стратегија је пројекат за успешно спровођење мера безбедности и заштите здравља 

запослених, предложених у самом Акту о процени ризика. У највише случајева садржи план 

дугорочних мера који захтевају поред стручног ангажовања и извесна материјална средства 
Лице за безбедност и здравље на раду послодавца по потреби заједно са другим стру-

чним лицима потребно је да изради стратегију да би успешно спроводило предложене мере.  

Стратегија се односи на процес производње, технологију и организацију рада, на услове 
рада, и на деловање фактора радне средине. 

Код процене радних места односно радних задатака мере безбедности и здравља на раду 

обавезно се примењују и на подизвођаче као и на друга лица која се по било којем основу 

затекну у радној околини код послодавца. 

2. СТРАТЕГИЈА 

Стратегију за управљање ризицима чини један или више докумената којима се уређује је-
динствено и доследно управљање ризицима на дугорочној основи и којима је одређен однос по-

слодавца према ризицима којима су запослени изложени или могу бити изложени у свом раду. 

Стратегија за управљање ризицима треба да буде усклађена са пословном политиком и 
стратегијом сваког послодавца. 

Стратегија за управљање ризицима нарочито садржи: 

- преглед и дефиниције свих ризика којима је запослени изложен, или може бити из-
ложен; 

- дугорочне циљеве утврђене пословном политиком и стратегијом послодавца, као и 
склоност ка ризицима одређену у складу с тим циљевима и 

- основна начела преузимања ризика и управљања ризицима. 

Идеално је када послодавац своју стратегију за управљање ризицима периодично разма-

тра и да је, по потреби мења, а нарочито у случају значајнијих измена технолошког поступка 
увођењем нове опреме и нових радних места, реконструкције производних објеката, односно 

промена у радној и животној средини у коме запослени налазе. 

Политику за управљање ризицима чини један од битних докумената чији је циљ спречава-

ње, смањење или елиминација опасних појава које би угрозиле живот или здравље запослених.  

У том смислу потребно је јасно разграничити одговорности запослених у свим фазама 
сваког процеса, начин процене ризичног профила послодавца и методологије за идентификова-
ње и мерење ризика, односно процену појединачних врста ризика, мере за ублажавање поједи-
начних врста ризика и правила за примену тих мера, начин праћења и контроле појединачних 
врста ризика и успостављање лимита појединих штетности и опасноси на радним местима и на-
чин одлучивања у случају прекорачења лимита, као и дефинисање изузетних околности у који-
ма је одобравање тог прекорачења могуће у законским оквирима. 

Као што је речено о периодичној провери процене, идеално би било да законодавни ор-

гани Уредбом условљавају у Правилнику о процени ризика да политику за управљање ризици-

ма послодавци преиспитују најмање једном годишње, а ако настану значајније промене у ри-

зичном профилу и чешће, као и да их, по потреби, мењају. 

Преиспитивање се првенствено односи на мерења и испитивања услова рада и радне сре-

дине са конкретно усвојеним квантитативним и/или квалитативним методама на основу којих ће 

благовремено уочити промене свог ризичног рада, укључујући и уочавања настанка нових ризика. 

Основни принципи стратегије су: 

1. избегавање опасности, 

2. елимисање штетности и опасности непосредно на месту настанка, 

3. узимање у обзир људских фактора при утврђивању радног места, при избору сред-

ства рада и одговарајућег процеса производње, са посебним нагласком на смањењу 
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времена монотоног рада односно на елиминисању штетног деловања и утврђивању 

одговарајућег распореда рада, 

4. примена савременије технологије рада, 

5. замена штетних и отровних материја мање опасним, 
6. давања предност колективним мерама у односу на коришћење личних заштитних 

средстава, 
7. образовање, коришђење упутстава за безбедан рад, 
8. основни принципи стратегије примењују се у складу са постојећим правилима, про-

писима и стандардима безбедности и здравља на раду.  

а) Процес производње 
Где год је запослени изложен деловању извора штетности или опасности – уколико те-

хнологија производње омогућава - процес производње реализовати у затвореној средини, а ако 

то није могуће користити заштитну опрему, лична заштитна средства, а организацију рада 
прилагодити датим условима. 

б) Технологија рада 
У циљу остваривања безбедних радних услова нормативом регулисати превентивне и 

периодичне прегледе опреме за рад. 

Врло је погрешно схватање послодавца који периодично прегледа само она оруђа за рад 
за која норматив предвића обавезне периодичне прегледе од стручних институција, са издава-

њем сертификата, а остала оруђа користи без провере њихове исправности и безбедности за за-

послене, која уколико су неисправна или оштећена исто тако могу бити извори повреде на раду.  
Послодавац треба да у својим нормативима регулише периодични преглед који обавља 

у сопственој режији – уколико има квалитетну службу одржавања – или да ове прегледе пове-

рава другој стручној служби оспособљене за ову врсту прегледа. 

Прегледи треба да буду свакодневни које обавезно обавља послужилац опреме, месечни 
где поред послужиоца учествује и пословођа и/или други организатор рада и годишњи када 

квалификована стручна служба одржавања приступа прегледу у складу са фабричким упут-

ством произвођача. 

в) Организација рада 

Уколико се запослени распоређује на радно место са посебним условима рада (ризик) 
интерним нормативом треба регулисати обавезу претходног и периодичног лекарског прегледа 

Запосленом се може поверити само такав посао за који је здравствено способан, ангажо-

вањем се не угрожава његова здравствена способност, не долази у непосредни контакт са изво-
рима опасности који су присутни при раду, својим деловањем не угрожава живот и здравље 

другог запосленог.  

Добра организација рада је врло важна када послодавац истовремено ради сложене по-

слове са више подизвођача, где је координација рада неопходна (грађевинарство). У том смислу 
је законодавац донео и Уредбу о координаторима.  

Координатор пре извођења радова синхронизује превентивно деловање појединих рад-

них операција предочиће изворе опасности појединих тих послова са примењеним мерама без-
бедности свим запосленима и њиховим руководиоцима. Одговоран је за одржавање примерног 

реда и задовољавајуће чистоће на градилишту.  

Задатак координатора: 
- избор и размештај места рада, узимајући при томе у обзир начин одржавања присту-

пних путева те одређивања смерова кретања и површина за пролаз, кретање запо-

слених или за опрему 

- одређивање услова под којима се рукује различитим материјалима 
- техничко одржавање, претходни и периодични прегледи инсталација и опреме ради 

исправљања свих недостатака који могу утицати на безбедност и здравље запослених 

- размештај и означавање површина за складиштење различитих материјала, посебно 
када се ради о опасним материјалима 

- одређивање услове под којима се користе и премештају или уклањају опасни матери-

јали 
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- утврђивање складиштења и одлагања или уклањања отпадака и отпадног материјала, 
- усклађивање времена извођења различитих врста радова или фаза рада на основу од-

вијања послова на градилишту, 
- сарадња између извођача и других особа на градилишту и 
- узајамно деловање свих активности на месту на којем се ради или у близини којега се 

налази градилиште. 

г) Услови рада 
Са аспекта заштите здравља запослених најзначајнији фактор чине добри услови рада. У 

Правилнику о превентивним мерама за безбедност и здравље на радном месту прописани су 
минимални услови које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних 
мера за безбедан и здрав рад на радном месту. Односи се на стабилност и чврстоћу објекта, на 
инсталације (електрична, развођење флуида), на саобраћајне површине и излазе за евакуацију у 
случају опасности, опрему за откривање и гашење пожара, проветравање на радним местима у 
затвореном простору, микроклиматске услове, природно и вештачко осветљење у радним и 
помоћним просторијама, квалитет подова, зидова, таваница и кровова, прозора, врата и капије, 
саобраћајне површине са посебним нагласком на опасне зоне, степеништа, покретне степенице, 
заштитне ограде, рампе за утовар и истовар. 

Димензије радних и помоћних просторија, просторије за одмор, санитарне просторије, 
просторије за пружање прве помоћи, за повремено загревање запослених, у одредбама ранијих 
норматива су биле регулисане али овај норматив на јединствен и врло прегледан начин дао на 
знање свим послодавцима обавезу примене истог. 

Запамтимо: Безбедан рад условљава одговарајуће безбедне услове рада! 
д) Деловање фактора радне средине 
Под радном средином подразумевамо целокупност материјалних фактора и друштвених 

односа у којим запослени остварују радну и осталу активност. Материјални фактори обухватају фи-
зичке и техничке услове радне средине, а друштвени фактори обухватају односе између људи.  

Најважнији физички услови радне средине су микроклиматски услови и услови који делују 
на чула човека. 

Климатски услови су: ваздух, температура и влажност, а услови који делују на чула чо-
века: осветљење, боје, бука и вибрације. 

Карактер ових фактора битно утиче на кретање продуктивности рада, на радну спо-
собност, на степен замарања, на повреде на раду, итд. 

2.1.  Ваздух 
Ваздух као неопходни услов живота, као природни део радног амбијента и природни 

фактор радне средине, трпи одређене промене у своме саставу под дејством техничких и ве-

штачких фактора радне средине. Те промене имају своје последице на човека и његову радну 

способност, па тиме и на његове радне учинке. 

2.2.  Температура 

Ако је спољна температура виша од температуре организма онда јој се он прилагођава 
на тај начин што се интезивира процес ослобађања сувишне количине топлоте, кроз знојење. 

На високој температури интензитет рада виталних органа се повећава. 

Уколико је спољна температура нижа од температуре организма, тада организам мора да 
губи више топлоте него што је нормално производи, онда ће он почети да је производи и више. 

Ако и то не буде довољно почеће дрхтавица мишића, што није ништа друго већ повећање про-

изводне топлоте.  

При знатно нижим спољним температурама интензитет рада виталних органа опада и до-
лази до кочења. Због тога је потребно температуру радне средине прилагодити нормалним радним 
условима. Тамо где је то немогуће због технолошких карактеристика процеса рада користе се разна 

средства заштите, калорична храна за ниске температуре и питкавода и разна безалкохолна пића за 

високе температуре 

2.3.  Влажност ваздуха  

Влага је у радној средини присутна из спољних атмосферских услова и из потреба те-

хнолошког процеса.  
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Влажност се оцењује према количини водене паре коју ваздух садржи у себи. Колико ће 

ваздух моћи да садржи водене паре у себи зависи од његове температуре.  

Уколико је она већа утолико ће више моћи да садржи водене паре у себи и обрнуто.  

Недовољна влажност ваздуха ствара поремећаје у организму и доводи до лакших обољења. 

2.4.  Осветљење 
Осветљење представља веома важан фактор радне средине и неопходан услов за обављање 

процеса рада а све професионалне активности у већој или мањој мери, захтевају учешће чула вида.  
Управо зато што је све ово општепозната чињеница, често се налази разлог занемарива-

ња важних организационих мера у вези са обезбеђењем правилног осветљења у радној средини 
и на радном месту. Неприлагођено светло делује не само на вид, већ и на психолошко стање 
човека и преко тога на продуктивност, повреде на раду и слично.  

Није довољно само видети, него је неопходно и добро видети.  

2.5. Бука  
То је основни захтев од кога полази организатор у обезбеђењу осветљења као једног од 

битних физичких факора радне средине. Најбоље је ако постоји могућност да се рад одвија уз 
дневно светло. Међутим, пошто то није могуће обезбедити свуда и увек, мора се користити и 
вештачко светло. 

Бука је готово редован пратилац сваког индустријског рада. Она има негативно дејство 
на радну снагу, која се налази у радној средини у којој је бука високог интензитета. Необично је 
важан утицај интензитета звука на здравље радника.  

Одређени интензитет звука не смета људском уху, док јака бука изазива штетне последице. 

Као последице буке настају:  

а) физиолошке и психичке промене код радника и 
б) опадање продуктивости рада.  

Физиолошке и психичке промене код радника се манифестују кроз замор, унутрашњу 

напетост, нерасположење, несаницу, нервозу, а у крајњим случајевима настају психичка и нерв-
на обољења, тежа оштећења органа слуха и настанак тоталне глувоће.  

Радници окружени буком често пате од кашља, болова у грлу и промуклости због напо-

ра које говор у буци намеће.  

Већи број радника се такође жали и на проблеме у вези са циркулацијом и срчаним радом.  
Буку много теже подносе психички лабилне особе.  

3. ЗАКЉУЧАК 

Стратегија поступака унапређења безбедности и здравља на раду 
Поступак је потребно применити када квантитативном или квалитативном проценом утвр-

димо високи ризик који је неприхватљив и где су потребне брзе активности од стране послодавца.  
О унапређењу или побољшању услова рада не говорима када је ризик екстремно висок, 

јер у таквој ситуацији једина мера је предузимање моменталних активности – забрана рада до 
смањења појаве штетности или опасности. 

Стратегија побољшања услова рада у највећем броју случајева идентична је са општим 
превентивним мерама, тј. за смањење или елимисање ризика примењујемо следећа решења: 

- техничка/колективна, 
- организациона и 
- примена личних заштитних средстава. 
Сигуран сам, да ђе једно од предузетних решења или њихова комбинација дати пози-

тиван резултат. 
Понекад ипак морамо прибећи другом решењу, забранити опасну технологију или ко-

ришћени опасни материјал, замену истог са мање опасним или потпуно безопасним. Добро 
решење је елиминација извора опасности применом савременијих технологија или превенти-
вним заштитним поступцима. 

Код појаве биолошких штетноси и излагања микроорганизмима најефикасније реше-

ње је, уколико је на располагању, вакцинација потенцијално заражене особе. 
Код запослених са смањеном физичком кондицијом смањење ангажованости или оп-

терећености долази у обзир. Врло је значајно, да одмах после предузетих решења проценимо 
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успех акције и због тога урадимо поновну процену ризика. У случају неуспеха стратегију на-
стојимо побољшати до умереног ризика. 

Процену ризика треба поновити увек, када се ризик мења као што је код измене (по-
бољшања) технологије, коришћење нове машине, новог и материјала, промена организације 
рада или радне средине, подразумевајући ту и изградњу или реконструкцију самог објекта. 

 

Слика 1.: Контрола успешности процене ризика 

Када је обављена нова процена, врло је битно, да решењем једне проблематике не створи-

мо други проблем.  

Забрањено је ризик пренети на други терен, нпр. вентилацијом одстранити токсичне 
материје на такав начин да се у другој радној или јавној средини ствара ризик.  

Прописи безбедности и заштите здравља захтевају да се ефикасно решење проблема-

тике која се примењује доказује мерењем и испитивањем услова рада и радне средине. Резул-
тати мерења приказују нпр. да ли је присутност штетних материја у атмосфери радне просто-

рије у прописаним дозвољеним границама.  

Процењени ризик (слика 1) упоређујемо са претходно урађеним документом и утврђу-

јемо да je прихватљив (ако није, тада треба применити нову стратегију). 
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РЕЗИМE 

Војска Србије је једина инсистуција друштвеног система Републике Србије која поседује и наменски 

користи амфибијска средства. Циљ рада је заснован на сагледавању утицаја амфибијских средстава на три, по 

многим еколозима и најбитнија индикатора животне средине, и то на: земљиште, ваздух и воду. Кроз рад су 
поред утицаја амфибијских средстава на индикаторе животне средине обрађене и мере за унапређење и по-

бољшање система заштите животне средине са аспекта промене начина употребе и реконструкције самих 

средстава. Рад је настао превасходно на основу комбинације искустава аутора у раду са амфибијским сре-

дствима, као и на основу елементарних теоретских одредби везаних за систем заштите животне средине. Кроз 

рад је приказано колико само један тип средстава које тренутно Војска користи, може да има негативних 

последица по животну средину. Овде треба узети у обзир чињеницу да кроз рад нису обухваћени сви штетни 

ефекти рада амфибијских средстава, већ се рад бави искључиво негативним утицајима на основне индикаторе 

животне средине.  

Кључне речи: амфибијска средства, вода, ваздух и земљиште 

INFLUENCE OF AMPHIBIOUS ASSETS ON ENVIROMENT 

ABSTRACT 

Serbian Armed Forces is the only institution of the social system in the Republic of Serbia which posesses 

and properly uses amphibious assests. The goal of this paper is to draw conclusions regarding the influence of am-

phibious assets on three parts of the environment many scientists find the most important: land, air and water. The 

paper processes the influence of amphibious assets on basic parts of enviroment, as well as the measures for im-

provement of security enviroment system regarding the change in usage and reconstruction of the assets. This paper is 

based on authors‘ combined experience in work with amphibious assets and the basic teoretical security enviroment 

sistem points. It also shows how many negative consequences on the environment can be produced by just one type of 
the assets the Armed Forces use. It is very important to emphasize that this paper does not include all negative 

influences of amphibious assets on the enviroment, because it is based on the negative influence of amphibiuos assets 

on the basic parts of enviroment only. 

Key words: amphibious assets, land, air and water 

1. РАЗВОЈ АМФИБИЈСКИХ СРЕДСТАВА У СВЕТУ [3] 

Амибијска средства, односно возила или транспортери, заправо представљају средства која 
имају могућност кретања по копну и пловидбе по води. У Војсци Србије се користе ради брзог и 
ефикасног савлађивања водених препрека, у циљу транспорта људи, технике и средстава. 

Прво познато самоходно, амфибијско возило, са погоном на пару, презентовао је аме-
рички проналазач Оливер Еванс (Oliver Evans), 1805. године, под именом,,Orukter Amphibolos―. 
Годину дана касније Французи комбинују конструкцијске елементе брода и путничког возила и 
стварају претечу савременим амфибијским возилима. Међутим, у том време конструктори нису 
адекватно схваћени, па се за даљи развој и усавршавање амфибијских средстава морало чекати 
више од једног века. 

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
2 Војна Академија Универзитета одбране 

mailto:inz.84kula@gmail.com
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Увидевши значај брзог и безбедног савлађивања водених препрека прво право амфи-

бијско возило, у свету уопште, конструисали су Немци пред Други светски рат. Било је то 

„Фолксвагеново― пловеће возило (VW-Schwimmwagen), засновано на цивилном путничком во-
зилу фолксваген (слика 1.). Припремајући се за вођење ,,блицкрига― (муњевитог рата), Немачка 

је, у оквиру припрема за будућу експанзију, у наоружање увела читаву палету нових средстава 

за савлађивање водених препрека, од пнеуматских и јуришних чамаца, преко амфибијских 

транспортера (слика 2. а и б) до тенкова носача моста и првих пловећих тенкова. Током Другог 
светског рата, суочене са великим проблемима при савлађивању водених препрека, сукобљене 

снаге раде на модернизацији постојећих средстава, нарочито амфибија и комплета мостова на 

понтонима. У том периоду Велика Британија развила је и увела у употребу лансирни мост 
типа,,Бејли―. Суочени са проблемом савлађивања великих речних токова у СССР-у, снаге 

Вермахта су, такође, велики значај придавале остварењу-смењивању и развоју понтонских 

мостова. Од комплета моста носивости од 3 до 5 t, са почетка рата, у наоружање су већ 1943. 

године уведени комплети моста чија је носивост омогућавала успешно пребацивање преко 
водених препрека готово свих средстава војне технике.  

 

Слика 1. –,,Фолксвагеново“ пловеће возило (VW-Schwimmwagen) [3] 

 

а) Пловећи транспортер        б) Извиђачки пловећи транспортер 

Слика 2. – Немачки амфибијски транспортери за време II светског рата [3] 

Од Другог светског рата до данас развој науке и технике углавном је био подређен вој-

ним циљевима и потребама. Самим тим, убрзано су се развијала и средства за савлађивање во-

дених препрека. До деведесетих годинана прошлог века диктирали су га САД и СССР, као 
предводници два војно-политичка блока. Због тога се у овом периоду и наилази на два разли-

чита приступа решавању проблема савлађивања водених препрека. Са једне стране, земље запа-

дног блока (НАТО) тежиште у развоју средстава за савлађивање водених препрека усмериле су 
на развој амфибијских карактеристика средстава ратне технике и развој јуришних мо-

стова. Са друге стране, земље источног блока, на челу са СССР-ом, тежиште у развоју средста-

ва за савлађивање водених препрека усмериле су на развој понтонских мостова и амфибијских 
средстава за превоз борбених оруђа и система.  

Данас, у свим модерним армијама иде се на примену нових лаганих материјала при 

изради средстава за савлађивање водених препрека. Материјали морају бити лагани, али чврсти 

способни да поднесу велика оптерећења као и да пруже заштиту посадама. Од амфибијских 
средстава се тражи и да се од њих могу склопити скеле и мостови различите носивости са два 

или више коловоза. 
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По питању развоја амфибијских транспортера најдаље је отишла америчка Војска-

маринци са својим транспортером AAAV [1] (Advanced Amphibious Assault Vehicles). USMC (Uni-

ted States Marine Corps) планира да замени 1013 возила типа AAV7, са возилима ААAV1 и већ су 
извршили испитивања на којима су конструктори показали да захтеве који су пред њих 

постављени није било проблем испунити и са тим могућностима AAAV представља најсавреме-

нији борбени систем на свету. Развијен је у две варијанте: 1. Персонална варијанта (AAAV(P)) – 

наоружана топом 30 mm и митраљезом 7,62 mm која може да транспортује 17 опремљених 
маринаца и 3 члана посаде, и 2. Командна и контролна варијанта (AAAV(C)) – која је намењена 

за транспорт командира и опреме (командно возило). 

Ипак, иако су се показала као веома ефикасна и поуздана савремена војна инду-

стрија најразвијенијих земаља данашњице планира да у наредних 20 до 30 година делимично 

избаци из употребе амфибијска средства и да њихово место заузму лебделице (howcraft). Леб-
делице су средства најновије технологије [2] и нашле су широку примену при савлађивању во-

дених препрека. Појавиле су се још седамдесетих година у рату у југоисточној Азији. Основни 

проблем првих лебделица је био што су биле јако споре, мала носивост а велика сопствена 

маса. Тада су се користиле само у обалном делу мора и у сливовима река. Основни принцип по 
којем раде је кретање на ваздушом јастуку. 

    

Слика 3. – Изглед лебделице [3] 

2. РАЗВОЈ АМФИБИЈСКИХ СРЕДСТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ [3] 

У Републици Србији развој амфибијских средстава почиње 60–тих и 70–тих година XX 
века куповином амфибијских скела и транспортера од тадашњег СССР–а. Нажалост, од тада па 
до данас у нашој Војсци нису набављана нова амфибијска средства, већ су само постојећа одр-
жавана и репарирана. Део средстава је проглашен неперспективним па је расходован и избачен 
из употребе. 

Амфибијска скела (GSP-55) [4] је намењена за превожење тенкова и самоходних оруђа 
преко реке и других водених препрека. Скела се састоји од амфибијског возила, две полускеле 
(два велика понтона, која су напуњена пластиком-стиропором) и рампе. Десна и лева скела ни-
су узајамно замењиве, а склапање скеле се врши на води. Може се кретати на сувом и по води. 
Десна и лева скела не могу се међусобно замењивати. Од 2003. године ово средство није више у 
употреби у Војсци. 

Амфибијски транспортер [5] је намењен за превожење возила точкаша и гусеничара, 
гусеничних тегљача, артиљеријских оруђа (топова, минобацача) и људства које прелази деса-
нтом. Веома је погодан за ангажовање за време ванредних опасности које су везане за реку-
поплаву. Може се употребити и као пловно средство за обављање различитих послова прили-
ком уређења и експлоатације места преласка (као пловно средство у саставу станице за спасава-
ње, речних стража и друге послове при извођењу радова на реци). Налази се у саставу ам-
фибијских јединица као и у многим армијама света (углавном у земаљама које су настале ра-
спадом СССР-а). 

Од 2003. године, амфибијски транспортер је делимично расходован, то јест из његовог 
комплета је избачена пливајућа приколица, чиме су способности транспортера знатно умањене. 
Ипак, и као такав данас заправо предстаља једино амфибијско средство у Војсци Србије.  

Тактичко-техничке карактеристике: 
- тежина: 17 t, 
- дужина: 11.426 m, 
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- ширина: 3.30 m, 
- дубина воде за кретање: 

- без терета 1.40 m, 
- са теретом 1.73 m, 

- брзина кретања на води: 
- без терета 11.5 km/h, 
- са теретом 10.6 km/h  

- брзина кретања на сувом: 47 km/h,  

- утрошак горива на 100 km: 150 l, 
- утрошак горива на 1 moto/h: 50 l, 

- акциони радијус: 

- при кретању на сувом 400 - 450 m  

 - при кретању на води 14 - 15 h, 
- носивост:  

- при кретању на сувом 5 t 

 - при кретању на води 10 t (72 војника) 

 

Слика 4. – Амфибијски транспортер 

3. УТИЦАЈ АМФИБИЈСКОГ ТРАНСПОРТЕРА ПТС–М  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

По многим еколозима три најбитнија индикатора животне средине су: земљиште, ваз-

дух и воде; на основу напред изнетог става рад се бави искључиво утицајем амфибијског тран-
спортера (као јединог амфибијског средства у Војсци Србије) на горе наведене индикаторе. 

Овде је битно истаћи чињеницу да је амфибијски транспортер мобилни извор загађења животне 

средине, али исто тако са аспекта временског цилкуса нема перманентан негативни утицај у 
одређеном временском интервалу. 

3.1. Утицај амфибијског транспортера ПТС–М на земљиште 

Амфибијски транспортер ПТС– М може да се креће по сувом и по води. За кретање по 
сувом служи му ходни део (гусенице), а за кретање по води – пропелери и кормила. Ходни део 

транспортера покреће обртни момент, који се од радилице мотора, преко трансмисије, преноси 

на погонске точкове. Ходни део обухвата: две гусенице (лева и десна), два погонска точка, два 

лењивца са механизмима за натезање гусеница, 12 потпорних точкова и подвозак. 

Утицај транспортера на земљиште огледа се на два начина:  
- приликом кретања транспортера и  
- приликом мировања транспортера, односно приликом стационирања на стајанци. 

1. Приликом кретања транспортера, гусенице својим чланцима кидају, ломе и разба-

цују са стране површински слој земљишта, стварајући колотраге. Наиме, услед тежине транспо-

ртера и његовог кретања испуни (гребен) на чланцима гусеница се усађују у тло и кидају делове 
земљишта (уколико је вегетативан слој кидају се читави бусени), и уједно их ломе и одвајају од 

остатка тла, раван део чланака гусеница откинуту количину земљишта носи све док не дође до 

поновног усађивања чланака у земљиште када долази до одбацивања са стране постојеће коли-
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чине са равних делова чланака услед судара са подлогом. Када не би постојали испуни на члан-

цима гусенице дошло би једноставно до проклизавања транспортера, односно исти не би могао 

да се креће. Овим се нарушава и оштећује земљиште, посебно вегетативни слој истог.  
Негативни утицај нарочито долази до изражаја у два случаја: 
- кретања маршевске колоне транспортера и  
- кретање транспортера преко влажног земљишта. 
Да би се отклонио негативан утицај транспортера на земљиште, неопходно би било из-

вршити доградњу у смислу постављања специјалних гумених одбојника на гребене чланака 
транспортера како би се смањила моћ кидања површинског слоја земљишта. Дато решење се 
показало јако добрим и корисним, а патентирале су га оружане снаге Краљевине Шведске и ис-
то користе на свим гусеничним возилима, па и на амфибијама. Гумени одбојници су израђени 
од специјалне легуре гуме и пластике, те не може доћи до смрзавања и пуцања на екстремно 
ниским температурама, али зато одбојници имају јако оштру и велику продорну моћ те самим 
тиме откидају мање количине земљишта. 

2. Приликом мировања транспортера, односно приликом стационирања на стајанци је 
типичан пример загађења топографског простора са течним отпадним материјама, односно негати-
вног утицаја транспортера на земљиште. Амфибијски транспортери су смештени у посебном делу 
касарне, у парку техничких средстава. Средства су смештена на отвореном, на подлози која је пре-
кривена вегетацијом, а испод ходног дела средства (лева и десна гусеница) земљиште је пресвучено 
туцаником на који су постављене даске по читавој дужини. Испред средства стоји знак упозорења 
да је забрањено стајати испред или иза оруђа када је мотор покренут.  

Негативни ефекат транспортера се испољава изливањем горива и мазива из каљужних 
простора транспортера. По техничком решењу произвођача (занимљива је чињеница да је 
средство остало аутентично од дана производње до данас) у трупу средства су смештени мотор 
и остали погонски делови, техничка конструкција средства је урађена тако да оно има природно 
хлађење, са разним отворима у самом трупу, са горње стране. То наравно не би представљало 
никакав проблем да је средство складиштено на адекватан начин, то јест у хангару или гаражи.  

Приликом лоших метео услова – појаве кише или снега, долази до појаве спирања или 
прања мотора, трансмисије и осталих погонски елемената средства, што наравно и није лоше, али 
има један велики недостатак, који се огледа у томе да, када се напуни труп средства (каљужне 
коморе), течна материја (смеша кишнице или отопљеног снега и горива, уља и мазива) мора не-
где да се испусти помоћу отвора на дну трупа средства (оточни вентили), како би исто могло уоп-
ште да се користи. Имајући у виду да је велика већина ових средстава у дугорочној конзервацији 
(четири године), иста се не могу померати, односно стартовати, али се зато и из њих морају ис-
пуштати отпадне материје. Течна материја се испушта на стајанку, односно вегетацију, што 
наравно има за последицу да на том простору више и скоро да не постоји вегетација.  

Да би се отклонио негативан утицај транспортера на земљиште приликом боравка на 
стајанци, неопходно је било поставити посебне посуде за прикупљање отпадне материје испод 
испусних отвора. Овим простим решењем спречило се изливање отпадних материја директно 
на тло, а такође и накнадним посебним технолошким процесима прераде нафтних деривата мо-
гла би се прерадити прикупљена количина отпадних материја. 

3.2. Утицај амфибијског транспортера ПТС – М на ваздух 
Утицај амфибијског транспортера на ваздух се остварује на основу чињенице да је ам-

фибијски транспортер заправо мобилни извор загађења ваздуха. Карактеристика овог извора 
је што његов утицај није перманентан током целе године, и што се тај утицај испољава 
углавном ван насељених места, што представља битну разлику између транспортера и осталих 
мобилних извора загађења. Такође, то значи и да је утицај транспортера на ваздух заправо дра-
стично мањи у односу на остале мобилне изворе загађења. Мотор транспортера са свим ње-
говим склоповима и уређајима предстваља целокупни извор загађујућих материја који доспе-
вају у ваздуха, а производи их транспортер.  

Приликом рада транспортера преко издувне гране мотора, односно преко издувних га-
сова који се јављају као последица рада мотора са унутрашњим сагоревањем у ваздух доспевају 
различите врсте и количине загађујућим материја.  

На основу података из званичних извештаја који су објављени од стране Министарства 

за ванредне ситуације, Владе Руске Федерације, у издувним гасовима мотора овог и сличног 

типа има око 180 органских компонената, од чега је:  
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- око 45% засићених угљоводоника,  

- око 42% незасићених угљоводника,  

- око 9% ароматичних једињења,  
- око 3% алдехида и кетона,  

- око 0,6% алкохола и  

- око 0,4% осталих једињења.  

Да би се смањила емисија штетних гасова и честица из мотора транспортера, Мини-
старство одбране Руске Федерације је урадило неколико студија везаних за унапређење мотора 

великих капацитета и снаге, а који се користе за возила руских копнених оружананих снага – 

транспортери, тенкови, теретна моторна возила и слично. Закључак ових студија је увођење до-
датне опреме на све моторе. Додатна опрема би значила уграђивање ,,уређаја за пречишћавање 

мотора“. Сврха уређаја би била да унапреди стање мотора, али не у погледу њихове снаге, већ 

у погледу смањења њиховог негативног утицаја на животну средину (слика 5).  

 

 Слика 5. – Изглед пречишћивача са деловима [6] 

Сам уређај је једноставан и има три саставна дела:  

- пумпу пречишћивача,  
- уређај за убризгавање и  

- катализатор пречишћивача. 

3.3. Утицај амфибијског транспортера ПТС – М на воду 
Амфибијски транспортер ПТС–М може да се креће по сувом и по води. За кретање по 

води транспортер користи уређај за кретање по води – пропелере и кормила. Уређај за кретање 

по води транспортера покреће обртни момент, који се од радилице мотора, преко трансмисије, 
преноси на пропелере, а њима се управља преко команди за управљање кормилима, у кабини (уп-

рављачком одељењу) транспортера. Ради обезбеђења кретања по води, у транспортеру постоје 

два пропелера и два кормила. По принципу дејства, пропелери спадају у тип реакционих хидрау-

личних покретача, чије се дејство заснива на избацивању воде коју они захватају с водене повр-
шине по којој се крећу. Услед тога се продукује реактивно–потисна сила која гура транспортер у 

супротну страну од смера избацивања воде. Величина те силе, а на основу тога и брзина кретања 

транспортера, зависе од количине воде која се избацује и брзине избацивања. Пропелери су 
смештени у два тунела, у крменом делу транспортера. Облици тунела омогућавају равномерно 

притицање воде до пропелера. Уређај за кретање по води се састоји од: два пропелера, два по-

гонска вратила пропелера са лежиштима и команде за управљање кормилима и два кормила. 

Негативни утицај транспортера на воду испољава се током пловидбе транспортера. Тај 
утицај се превасходно, испољава у четири сегмента загађења вода: 

- повећање температуре воде, 

- спирање масти, уља и мазива, 
- мутноћу воде и 

- утицај на акватичну флору и фауну. 

Нажалост, конструкцијска изведба транспортера не дозвољава било какве модификације 
уређаја за кретање по води, те је самим тиме доста тешко отклонити негативни утицај транс-

портера на воду. Министарство одбране Руске Федерације (тада бившег СССР–а), је током 80–

тих година XX века покушало да побољша и унапреди постојећи систем за кретање по води, 

пумпа 

пречишћивача 

уређај за 

убризгавање 

катализатор 
пречишћивача 
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како би се смањио негативни утицај на животну средину амфибијских средстава, али значајнији 

резултат на овом пољу је изостао. 

Једино побољшање би се могло остварити у колико би дошло до уградње уређаја за пре-
чишћавање мотора, тиме би се смањила емисија штетних гасова, која такође негативно утиче на 

воде, а самим тиме би се смањило и загревање мотора и осталих склопова који, поред пумпи за 

воду, такође дају свој допринос повећању температуре воде.  

4. ЗАКЉУЧАК 

Циљ рада је да прикаже колико само једно од средстава, које тренутно Војска Србије 
користи, може да има негативних последица по животну средину. Рад није обухватио све ште-
тне ефекте рада амфибијског транспортера ПТС – М, већ само индикаторе који имају негативан 
утицај на основне индикаторе животне средине. Рад је јединствен, имајући у виду чињеницу да 
је један од ретких који се бави овом проблематиком, и што, поред наведених негативних ути-
цаја транспортера на животну средину, предлаже и конкретне мере за унапређење постојећег 
стања. На основу изнетог, може се закључити да би се амфибијски транспортер, уз минимална 
финансијска улагања, могао модификовати у циљу смањења негативног утицаја на животну 
средину и успешнијег ангажовања јединица Војске Србије на извршавању задатака III мисије - 
помоћи цивилним у структурама у случају природних непогода, техничко–технолошких не-
погода и других несрећа. 
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РЕЗИМЕ 

Процена и управљање ризиком од појаве технолошких удеса представљају оквир за успостављање 

регулаторних приоритета и доношење одлука у области животнe срединe. У овом раду дати су препоручени 

елементи интегрисаног управљања удесима/хаваријским загађењем на природним водним телима и HsDTD. 

Дефинисани су за потребе израде будућег Правилника о акцидентним загађењима и наплати штете као њи-
ховим последицама.  

Кључне речи: удеси, управљање, природна водна тела, ХсДТД 

ELEMENTS OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM  

OF ACCIDENTAL POLLUTION ON  

NATURAL WATER BODIES AND HsDTD 

ABSTRACT 

The assessment and management of technological accidents risk is a framework for establishing regula-

tory priorities and making decisions in the field of environmental protection. This paper presents the recom-

mended elements of integrated management of pollution accidents on natural water bodies and HsDTD. These 

are defined for the purposes of future development of the Regulations regarding accidental pollution and damage 
charges for as their consequences. 

Key words: accident, management,natural water bodies, HsDTD 

1. УВОД 

Акциденти (удеси) се могу дефинисати као изненадни и неконтролисани догађаји или 
низ догађаја, који настају неконтролисаним ослобађањем, изливањем или расипањем опасних 
материја при производњи, промету, употреби, превозу, преради, складиштењу, одлагању или 
дуготрајном неадекватном чувању. Степен угрожености воденог екосистема на првом месту 
зависи од величине, обима и подручја акцидента, па у том смислу појава акцидената може има-
ти значајне дугорочне негативне последице у широј географској области. За већину акцидент-
них ситуација на водним телима на територији АП Војводине узрок није познат.  

Подаци указују како на недовољно развијен систем ране најаве у мониторингу површин-
ских вода, тако и на лошу повезаност података из катастра загађивача са системом мониторинга и 
обраде тих података у циљу заштите и спречавања загађивања површинских вода.  

Организација и опремање службе за спровођење хитних мера у случају удеса/хавариј-
ских загађења није урађен. 

У овом раду, дати су препоручени елементи интегрисаног управљања удесима/хавариј-
ским загађењем на природним водним телима и ХсДТД као основа за Правилник о акци-

дентним загађењима и наплати штете као њиховим последицама.  

                                                   
1 Природно-математички факултет Нови Сад, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг 
Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад 
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Планирано је да се Правилником детаљно прецизира поступање служби ЈВП у случају 

изненадних, хаваријских испуштања отпадних вода и загађења површинских вода са акцентом 

на каналску мрежу водног подручја ЈВП „Вода Војводине―. 

2. ПРЕПОРУЧЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА 

УПРАВЉАЊА УДЕСИМА/ХАВАРИЈСКИМ ЗАГАЂЕЊЕМ  

У ЈВП “ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” 

Управљање ризиком од акцидената спроводи се последњих неколико деценија кроз по-

литике и регулативе Европске Уније у области спречавања и контроле индустријског загађења. 
Предузет је низ различитих активности и донешен већи број докумената и прописа (Директиве 

Савета 96/82/EC [1] и 2000/60/EC [2]) којима се утврђују различити инструменти са циљем 

стварања услова за спречавање и смањивање негативних утицаја које индустрија има или може 

да има на животну средину.  

У Републици Србији су, у процесу хармонизације са европским законодавством, усво-

јени закони и подзаконска акта којима се дата област уређује: Закон о заштити животне средине 

[3] и Закон о изменама и допунама закона о заштити животне средине [4] (и низ подзаконских 

аката); Закон о процени утицаја на животну средину [5]; Закон о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине [6]; Закон о водама [7]. Закон о ванредним ситуацијама 

[8], није у области управљања животном средином, али уређује деловање, проглашавање и уп-

рављање у ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и кул-

турних добара и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа – 

удеса и катастрофа.  
На основу актуелног законодавства Републике Србије и Европске Уније у управљању 

удесима и релевантним документима међународних организација (OECD, UNEP, OSHA, EPA), 

препоручују се следећи елементи интегрисаног система управљања удесима/хаваријским зага-
ђењем у ЈВП „Воде Војводине―: 

- превенција 

- приправност 

- одговор 
- праћење стања након удеса/хаваријског загађења 

1.  Превенција 

Превенција од појаве удеса/хаваријског загађења подразумева развијање јасног, цело-

купног и конзистентног оквира који треба да покрива све аспекте превенције удеса и/или хава-
ријског загађења и ограничава последице уколико до њих дође. То подразумева постављање за-

хтева кроз обавезујуће услове као што су закони и прописи.  

Постојећим законодавством постављени су различити захтеви за извештавање о преду-

зетим мерама превенције удеса а према категоријама постројења. Оштрији и обимнији захтеви 
су обавезни за постројења која представљају највећи потенцијални ризик.  

Тако, оператер SEVESO постројења нижег односно вишег реда дужан је да достави 

одређене податке надлежном органу (Министарству заштите животне средине, рударства и 

просторног планирања) према Правилнику о садржини политике превенције удеса и садржини 
и методологији израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса, док су оператери 

осталих постројења која нису класификована као SEVESO постројења дужни да, према Закону о 

ванредним ситуацијама, сачине План заштите од удеса и доставе Министарству унутрашњих 
послова.  

На каналској мрежи водног подручја ЈВП ―Воде Војводине‖ и природним водотоцима 

на територији Војводине лоцирана су севесо постројења нижег и вишег реда и остала постро-

јења која на својој локацији имају опасне материје у мањим или значајно мањим количинама од 
севесо постројења. Категоризација ових постројења извршена је на основу листе опасних ма-

терија и њихових количина према Правилнику о листи опасних материја и њиховим количина-

ма и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер Севесо постројења 
односно комплекса.  
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На пример: 

- У SEVESO постројења нижег реда убрајају се: ―Victoriaoil‖ а.д. фабрика за прераду 

уљарица Шид; а.д.‖НИС‖ Нови сад, погон средњи Банат, утоварна станица Бока, 

Бока; а.д. ―Шећерана Јединство‖ Ковачица, д.о.о. Друштво за производњу, промет и 
услуге ―DAFAR‖ Зрењанин. 

- У севесо постројења вишег реда убрајају се: ―Витал‖ а.д. Врбас, индустрија уља; а.д. 

фабрика шећера ―Бачка‖ Врбас; Метанолско-сирћетни комплекс Кикинда; Панонске 

термоелектране-топлане Зрењанин; Фабрика синтетичког каучука Елемир; а.д. ―Дија-
мант‖ Зрењанин; ―Хипол‖ а.д. Оџаци; а.д. ―Шајкашка‖, фабрика шећера Жабаљ; ―Al-

ltech-Fermin‖ а.д. Сента. 

Оператери свих напред набројаних постројења би обавезе које имају према наведеним 
министарствима у смислу превенције удеса требали да испуњавају и према ЈВП „Воде Војводи-

не― као предузећу које управља каналском мрежом и одређеним природним водотоцима на 

територији Војводине. За нова постројења у поступку прибављања водних услова ЈВП „Воде 

Војводине― би требале да наложе оператерима достављање података који се односе на превенцију 
удеса. За постојећа постројења, овај захтев би требао да буде услов обнављања водне дозволе.  

На шеми 1. приказане су постојеће обавезе оператера и њихове додатне обавезе које би 

у циљу превенције удеса требало да имају према ЈВП „Воде Војводине―. 

 

Шема 1. Обавезе оператера према категоријама постројења 

Поред класификација на ― SEVESO ‖ и ―остала‖ постројења, са становишта појаве хава-

ријског загађивања вода, значајним се сматра и идентификација ―значајних извора‖ загађивања 

вода према препорукама Интернационалне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR), обзиром 
да се њом узимају у обзир поред хазардних и остале загађујуће материје, као и сама врста 

извора.  
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2.  Приправност 

Обзиром да није могуће потпуно елиминисати ризик од удеса/хаваријског загађења, 

неопходно је планирање приправности у циљу смањења вероватноће и обима негативних ефе-
ката на квалитет воде, седимента и биоте. То подразумева приправност ―на месту удеса‖ (опе-

ратер) и ―ван места удеса‖ (ЈВП ―Воде Војводине‖). Ефикасан план приправности захтева са-

радњу између оператера и ЈВП ―Војводине‖ и осталих заинтересованих страна (државних ор-

гана, локалне заједнице, акредитоване лабораторије, медија). Ово је посебно важно јер се на тај 
начин постиже ефикасна координација; проблеми у смислу одговорности које се преклапају су 

решени и потпуно су јасне одговорности за различите функције хитних одговора у случају 

ванредних ситуација. 
Део процеса планирања треба да буде идентификација потенцијалних ризика и географ-

ских зона које ће вероватно бити угрожене у случају удеса/хаваријског загађења. План за при-

правност треба да обезбеди одговарајућу комуникацију између оператера и водопривредног 

предузећа (преко главног центра за комуникацију) као и координацију између самих чланова 
тима за реаговање уколико дође до ванредних ситуација. Потребно је установити систем 

реаговања запослених у ЈВП након уочавања хаваријског загађења. 
Такође, план треба да садржи активности које се спроводе у циљу локализовања осло-

бођеног загађења у циљу минимизирања или спречавања његовог ширења на остале делове 

каналске мреже или природног водотока. У том циљу и у циљу одређивања могућих утицаја 

треба рангирати постројења и идентификовати најзначајнија постројења са аспекта количине и 
врсте опасних материја које поседују (мисли се на SEVESO и остала постројења) али и са спекта 

њихове локације на каналској мрежи или природном водотоку (узети у обзир све намене 

ХсДТД, нпр. захвати воде, рибњаци, рекреација, различите узводне и низводне активности). 

Ова постројења и локације треба да буду део плана хитног реаговања и за удесе/хаваријска за-
гађења у овим постројењима треба сачинити сценарио „најгорег случаја―. За све остале уде-

се/хаваријска загађења треба сачини „највероватнији сценарио―. Оваква подела сценарија сма-

тра се одговарајућом и адекватном обзиром да план приправности не може обухватити све 
случајеве и кроз њега се не могу предвидети сви одговори.  

Врло је битно је узети у обзир, при установљавању плана приправности и процене 

утицаја на каналску мрежу и природне водотоке, природу супстанце која се може ослободити 
удесом/хаваријским загађењем појединачно или по групама супстанци са сличним карактери-

стикама и понашањем при доспевању у водене системе, седимент и биоту, њихову брзину и 

механизам деградације (хидролиза, фотолиза, биодеградација, метаболизам), остале процесе ко-

ји су увези са деградацијом (сорпција, биомагнификација) и процесе који се одвијају појединач-
но или у комбинацији (депозиција, волатилизација, излуживање, усвајање ...). Препоручљиво је 

при томе размотрити и потенцијал тј. моћ самопречишћавања водотока. 

3.  Одговор 
У случају појаве удеса при којем долази до ослобађања опасних супстанци, индустрија 

је дужна да одмах почне са реализацијом плана реаговања у хитним ситуацијама у оквиру свог 
круга. Уколико постоји опасност ослобађања опасних супстанци ван места настанка и угрожа-
вања квалитета воде каналске мреже или природних водотока, надлежни у фабрици би одмах 
требали да обавесте ЈВП „Воде Војводине―. Након алармирања, ово јавно предузеће би требало 
да почне спровођење плана реаговања ван круга фабрике са иницијалном проценом ситуације 
која треба да представљају основу доношења одлука у смислу неопходних акција које је надаље 
потребно спроводити. Подразумева се да је и у одговору на удес неопходна сарадња ЈВП и ин-
дустрије у смислу пружања информација, експертиза и осталих доступних извора тј. ресурса 
како би се спровео план реаговања и колико је то могуће умањио негативан утицај на квалитет 
воде. Планови реаговања у случају ослобађања опасних супстанци, како је напред у тексту 
наведено, треба да садрже информације о томе када, кога и на који начин је неопходно обаве-
стити када су државни органи у питању. Међутим укључивање државних органа у одговор на 
удес не мења чињеницу да је индустрија и даље одговорна за безбедност својих инсталација 
укључујући и нежељене ефекте од удеса било које врсте. 

План реаговања ЈВП „Воде Војводине― у случају удеса треба на првом месту да садржи 

све активности које су неопходне у циљу локализације емитованог загађења тј. спречавања ње-
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говог даљег ширења. О емитованом загађењу и предузетим мерама треба да буде обавештена 

јавност. За доношење хитних одлука на лицу места о потребним активностима које је потребно 

спровести напосредно након појаве удеса требало би да буде ангажовано лице запослено у ЈВП 
које би требало да има функцију координатора активности. Како лице одговорно за план реаго-

вања у случају удеса у самој индустрији, тако и координатор активности треба да поседује до-

вољно знања, информација и да буде обучено за брзу процену последица и реалну процену по-

требне подршке у доношењу одлука по питању неопходних активности које је потребно спро-
вести. Подршку могу да чине стручњаци из различитих области (екотоксикологије, хемијског 

инжењерства, хемије…) који су спремни да пруже информацију (о идентификацији опасних 

супстанци, предлозима за одговарајуће активности, процени опасности, заштитној опреми коју 
треба користити…) у што краћем року, а која треба да буде разумљива координатору и омогући 

му доношење одлука о потребним активностима.  

Генерално, информације које подржавају активности одговора на удес укључују: коли-

чину и природу опасних супстанци које су ослобођене удесом (физичко-хемијске особине, мо-
гућу тренсформацију продуката деградације супстанци (у контакту са водом), токсиколошке и 

екотоксиколошке особине, клиничке ефекте (акутне, одложене, дугорочне) и процену ризика; 

смернице које се односе на штетне ефекте и методе заштите против таквих ефеката; информа-
ције о очекиваној брзини ширења загађења, угроженим акватичним врстама и последицама из-

ложености опасним супстанцама. 

Свака врста активности које у овој фази спроводи индустрија и ЈВП захтева одговара-
јуће надгледање и праћење, посебно у случајевима када је потребно спровести неке посебне 

активности чија реализација се оправдава заштитом квалитета воде. Одлуке о потребним актив-

ностима су свакако промењиве и повезане са променама везаним за одређене околности и 

доступност информација. Све одлике и активности у току удеса треба да буду документовани у 
циљу увида у ефикасност предузетих мера, побољшања планова реаговања уколико је по-

требно, стицања искуства и прикупљања научених лекција. Оваква искуства треба поделити са 

осталим институцијама, државним органима и јавним предузећима чија је делатност везана за 
управљање водама. Размена информација је битна у периоду између реаговања приликом удеса 

и спровођења ремедијације тј. враћања у првобитно стање водотока.  

На шеми 2. приказана је препоручена процедура реаговања у случају хаваријског загађе-
ња на подручју ЈВП „Воде Војводине―.  

4.  Праћење стања након удеса/хаваријског загађења 
Процене последица удеса по квалитет воде у каналској мрежи ХсДТД и природним 

водотоцима потребно је генерисати у најкраћем могућем року након настанка самог удеса. За 
процену последица треба да постоје протоколи који то омогућавају и којима се идентификују 
врсте мерења које треба извршити, методе процене последица. Протокол треба да садржи и ин-
формације о институцијама и лабораторијама које су оспособљене и акредитоване за узимање 
узорака медијума животне средине (воде). Такође, овакав документ треба да садржи преглед 
технологија које се користе у даљинској детекцији загађења (уколико су доступне), система за 
идентификацију контаминираних подручја. Поред тога, очекује се преглед станица на којима су 
постављени системи раног упозорења, посебно у оним областима где постоји значајан ризик од 
еколошке штете у случају удеса. 

Потребно је направити довољан напор од стране ЈВП ―Воде Војводине‖ у циљу разуме-
вања последица удеса. У циљу адекватне процене последица, потребно је још у фази приправ-
ности развити базу података са основним географским и геолошким информацијама у обла-
стима у околини постројења у којима се рукује са опасним супстанцама. ЈВП треба да захтева 
брзо обавешатавање/извештавање о кључним елементима удеса у којима су укључене опасне 
супстанце, тј. супстанце које испуњавају одређене критеријуме (према Правилнику о листи 
опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената 
које израђује оператер Севесо постројења односно комплекса). Обавештавање треба да буде 
праћено формалним писаним извештајем (према актуелном законодавству у области заштите 
животне средине, види текст горе) уз додатне информације о удесу.  

База података о удесима или хаваријским загађењима која треба да садржи информације 

и статистичке податке везане за појаву удеса може да: олакша доношење одлука; унапреди 
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смернице у вези активности након удеса; помогне постављању приоритета; олакша анализе 

последица и размену информација и научених лекција. 

 

Шема 2. Препоручена процедура реаговања у случају хаваријског загађења  

на подручју ЈВП „Воде Војводине“ 
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Промоција активности размене информација између индустријских сектора лоцираних 

на каналу ХсДТД и природним водотоцима је још једна од активности које би ЈВП помогле у 

дефинисању активности које је потребно спровести.  
Истраживање у вези настанка удеса треба да врши индустрија и ЈВП одвојено али уз 

међусобну сарадњу по појединим значајним питањима. Заједничке активности у истраживању 

настанка удеса захтевају одређене врсте протокола. Протоколи треба да, између осталог, иден-

тификују улоге и одговорности појединаца који су укључени у дати процес. Протоколи такође 
треба да дефинишу кораке у процесу истраживања.  

Циљеви истраживања би требали да буду следећи: открити шта се догодило; утврдити 

зашто је дошло до удеса (шта је главни и доприносећи догађај, ланац догађаја); развити планове 
и корективне акције које треба предузети у циљу спречавања настанка сличних удеса или удеса 

са сличним последицама; спроводити планове. 

И у овом протоколу треба да буде одређен тим који се бави истраживањем настанка удеса 

кога треба да чине учесници различитих вештина, из различитих дисциплина. Овај тим могу да 
чине и запослени који су укључени у рад и одржавање инсталација, њихови представници.  

3. ОДГОВОРНОСТ И НАПЛАТА ШТЕТЕ 

НАКОН УДЕСА И ХАВАРИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА 

Начело „загађивач плаћа― је у Закону о заштити животне средине дефинисано на следе-

ћи начин: „загађивач плаћа накнаду за загађивање животне средине када својим активностима 
проузрокује или може проузроковати оптерећење животне средине, односно ако производи, ко-

ристи или ставља у промет сировину, полупроизвод или производ који садржи штетне материје 

по животну средину. Загађивач, у складу са прописима, сноси укупне трошкове мера за спре-
чавање и смањивање загађивања који укључују трошкове ризика по животну средину и трош-

кове уклањања штете нанете животној средини―. Ово начело представља легалну основу за на-

плату штете након удеса и хаваријског загађења. 
Према европској пракси, трошкове мера превенције и контроле загађења услед удеса 

треба да сноси потенцијални загађивач без обзира да ли су предузете од стране самог загађива-

ча или надлежних органа. Једна од специфичности примене овог принципа је одређивање нак-

нада и такси које треба да покрију одређене мере превенције и контроле акцидентног загађења 
у специфичним инсталацијама у којима се рукује хазардним супстанцама, а које предузимају 

надлежни органи у циљу заштите људског здравља и животне средине (нпр. процедуре изда-

вања дозвола, извођење детаљних инспекција, израда посебних планова одговора при појави 
акцидентног загађења..).  

Подразумева се да су мере које надлежни органи спроводе и које имају директан утицај 

на висину такси и накнада оправдане и директно повезане са спречавањем појаве акцидента 

или са контролом акцидента. Друга специфичност принципа „загађивач плаћа― односи се на на-
плату мера које се односе на спречавање ширења загађења хазардних супстанци (плутајуће 

баријере на повшинским токовима), само загађење (чишћење или деконтаминација), еколошке 

ефекте загађења (ремедијација загађене области).  
Као што је напред у тексту наведено, трошкове мера превенције и контроле загађења 

услед удеса и хаваријског загађења треба да сноси потенцијални загађивач без обзира да ли су 

мере предузете од стране самог загађивача или ЈВП „Воде Војводине―. 
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REZIME 

Analizom dostupnih podataka utvrditi će se trend i stanje zaštite na radu i trend profesionalnih bolesti u 

Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. godine do 2011. godine. U sluţbenim, struĉnim i javnim prikazima 

stanja zaštite na radu ne primjenjuje se sustavna statistiĉka metoda utvrĊivanja i analize trenda, pa se stoga poda-

ci i trendovi razlikuju ovisno o izabranoj metodi prikaza podataka. Analizom podataka i dobivenim trendom oz-

ljeda na radu i profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj u promatranom razdoblju dobiti će se kljuĉni podaci 

o stanju zaštite na radu na osnovu kojih će se moći pravovremeno planirati uĉinkovite mjere zaštite na radu. 

Ključne riječi: zaštite na radu, analiza podataka, planiranje uĉinkovitih mjera 

OCCUPATIONAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES IN 

REPUBLIC OF CROATIA SINCE 2007. - 2011. YEAR 

SUMMARY 

The analysesavailabledata in order both to determine and explain the main trends and situation in the 

field of workplace safety and trend of injuriesand occupational illnesses in the Republic ofCroatia from 2007to 

2011.. The professional and public presentations of data on safety atwork do notfollow a systematic statistical 

method of identification of trends and because of that presented dataand trends are different. This inconsistent 

approach limited understanding of real situation in the field.The thesis will ensure with the analysis of data and 

given trend of injuriesand occupational illnessesin the observed period the essential dataon the conditions in the 

field of workplace safety in the country.This approach could be seen as fundament for timely planning of 

effective measures for improving safety at work.  

Key words: safety at work, methodof analysis,planning of effective measures 

1. UVOD 

Kao organizirana djelatnost zaštita na radu provodi se s ciljem da se osobama na radu osiguraju 

uvjeti rada bez opasnosti po ţivot i zdravlje, odnosno da se izbjegnu ozljede, profesionalna i druga obolje-
nja ili da se barem ublaţe njihove posljedice. Sve veća primjena znanstvenih dostignuća i razvitak tehnike u 

velikoj mjeri pridonose većoj proizvodnji, te lakšem i udobnijem ţivotu ljudi. MeĊutim, upravo ta tehniĉka 

sredstva kojima se svakodnevno ljudi sluţe, ĉesto su puta izvor ozljeda i oštećenja zdravlja.  
Uzroci ozljeda i zdravstvenih oštećenja sprjeĉavaju se izgradnjom, ureĊenjem i odrţavanjem 

radnih i drugih prostorija, oruĊa i ureĊaja za rad, kao i radnim postupcima koji osiguravaju da se za-

poslenici udalje ili izoliraju od izvora opasnosti i štetnosti. Kada se uzroci ozljeda i zdravstvenih 

oštećenja ne mogu sprijeĉiti, njihovo se štetno djelovanje moţe otkloniti upotrebom osobnih zaštitnih 
sredstava, osposobljavanjem zaposlenika u primjeni sigurnosnih mjera, pravovremenim otkrivanjem 

simptoma zdravstvenih oštećenja i udaljavanjem zaposlenika s poslova koji na njih štetno utjeĉu. 
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Zaštita na radu od tolikog je znaĉenja da se unapreĊuje i regulira ĉak i na meĊunarodnom nivou, a 

pod time utjecajem i u pojedinim zemljama. Osnovni nosilac te aktivnosti je meĊunarodna organizacija 

rada (MOR, odnosno Organisation international du Travail – OIT). Prema preambuli njezina Ustava, 
osnovni zadatak MOR-a je prouĉavanje i rješavanje problema rada i socijalne politike u meĊunarodnim 

razmjerima. Pojednostavljeno reĉeno, organizacija radi na poboljšanju uvjeta ţivota i rada radnih ljudi 

meĊu koje spada i zaštita radnika od općih i profesionalnih bolesti i ozljeda na radu. 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan voditi evidenciju o ozljedama na 
radu i sluĉajevima profesionalnih bolesti i u sluĉaju da je takvih ozljeda bilo, podnijeti godišnje iz-

vješće o ozljedama i sluĉajevima profesionalne bolesti inspekciji rada. 

UtvrĊivanjem trenda izvora ozljeda, uzroka ozljeda, prirode ozljeda, ozlijeĊenog dijela tijela i 
naĉina nastanka ozljeda na radu, odnosno osobitosti ozljeda na radu, dobiti će se mjerodavni podaci na 

temelju kojih je moguće utvrditi daljnje smjernice u provedbi mjera zaštite na radu u Republici Hrvat-

skoj. Pokazatelji moraju biti kljuĉni alat za planiranje potrebnih aktivnosti u postizanju smanjenja 

ozljeda na radu te profesionalnih bolesti. 

2. PROBLEM ISTRAŽIVANJA 

Pošto je osnovni cilj društvenog i tehniĉkog razvoja ĉovjek i njegov kvalitetan ţivot,onda je 
zaštita od ozljeda i oštećenja zdravlja jedan od prvorazrednih zadataka svih onih koji na bilo koji naĉin 
mogu utjecati na stanje. 

Kada se dogodi ozljeda na radu, ĉesto se zakljuĉuje da je do nje došlo sluĉajno ili zbog ne-
paţnje samog radnika. Ovakva shvaćanja nisu ispravna i predstavljaju ozbiljnu smetnju za organizi-
rano provoĊenje i unapreĊivanje zaštite na radu.  

Definicija problema: UtvrĊivanjem trenda (kretanja) ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj u pe-
riodu od 2007. – 2011. godine u smislu broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti dobiti će se mjero-
davni podaci na temelju kojih je moguće utvrditi daljnje smjernice u provedbi mjera zaštite na radu u 
Republici Hrvatskoj ĉime bi se dobila kljuĉna saznanja o kretanju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. 

3. CILJ ISTRAŽIVANJA 

Cilj istraţivanja je da ukratko ukaţe na trendove i stanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, 

te da ukaţe na nuţnost poduzimanja niza mjera kako bi se stanje poboljšalo, ali i na nuţnost izrade 

strategije koja će imati svoju primjenu u podruĉju zaštite na radu. UtvrĊivanje trenda ozljeda na radu i 
profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. – 2011. godine obuhvaća zadatke: 

4. HIPOTEZA 

UtvrĊivanjem trenda ozljeda na radu i trenda profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj 

moguće je utvrditi daljnje smjernice u provedbi mjera zaštite na radu u Republici Hrvatskoj s ciljem 

smanjenja broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.  

H1: U Republici Hrvatskoj je u razdoblju od 2007. do 2011. godine prisutan trend (kretanje) 
smanjenja broja ozljeda na radu. 

H2: U Republici Hrvatskoj je u razdoblju od 2007. do 2011. godine prisutan trend (kretanje) 

smanjenja broja profesionalnih bolesti. 

5. METODE 

Korištene su statistiĉke metode: deskriptivna i analitiĉka statistika, a podaci i rezultati prikaza-
ni su tabliĉno i grafiĉki. Prema namjeni radi se o deskriptivnim metodama jer se zapaţa i opisuje 

fenomen trenda ozljeda na radu koji ukljuĉuje studij dokumentacije. Prilikom izrade ovog rada korište-

ni su materijali Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. 

6. RAZRADA ISTRAŽIVANJA 

6.1.  Trend broja zaposlenih  

U ukupan broj zaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj u obzir su uzeti zaposleni kod pravnih oso-
ba te zaposleni u obrtu i slobodnim zanimanjima te zaposleni poljoprivrednici-osiguranici. Na godišnjim 
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razinama od 2008. godine i dalje su prisutni negativni trendovi, pri ĉemu je broj zaposlenih osoba smanjen 

za više od 150 tisuća osoba. Osim gospodarske krize koja negativno utjeĉe na trţište rada oporavak prijeĉe 

i dublji strukturni problemi na što ukazuje izrazito niska stopa aktivnosti i zaposlenosti stanovništva. 
Najveći je broj osoba zaposlen u preraĊivaĉkoj industriji (18,1%), trgovini na veliko i malo (15,6%) i u 

djelatnostima pruţanja smještaja i pripreme i posluţivanja hrane (15,1%). Do naglog povećanja broja 

zaposlenih dolazi u vrijeme turistiĉke sezone, meĊutim sezonsko zapošljavanje trenutaĉno oţivljava trţište 

rada jer završetkom turistiĉke sezone opet dolazi do smanjenja broja zaposlenih te do povećanja broja 
nezaposlenih. U Republici Hrvatskoj je prisutna tzv. dugotrajna nezaposlenost i nefleksibilnost radne sna-

ge. Naţalost, taj problem nije lako riješiti zbog velikog broja nezaposlenih osoba starije ţivotne dobi koji se 

nisu u mogućnosti prilagoditi novim tehnologijama i principima rada. 
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Slika 1. Grafiĉki prikaz trenda prosjeĉnog broja zaposlenih u RH od 2007.–2011. G.1 

Trend prosjeĉnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. godine do 2011. 

godine kretao se negativno, odnosno ima negativni smjer pada. Godine 2008. zabiljeţeni je rekordni broj 
od 1.518.973 zaposlenih što je najveći broj unazad desetak godina. Nakon 2008. godine zbog nastale svje-

tske gospodarske krize koja je zahvatila i Republiku Hrvatsku dolazi do pada broja zaposlenih na godišnjoj 

razini od 3,6%, a koji se nastavio sve do 2011. godine kada je ujedno zabiljeţen i najmanji broj od 

1.367.872 zaposlenih te je time nastavljen daljnji pad ponude rada.  

6.2.  Trend ozljeda na radu 

Za izradu trenda ozljeda na radu uzet je podatak priznatih ozljeda na radu u Republici Hr-
vatskoj u razdoblju od 2007. – 2011. godine. Ozljede na radu osim na radnom mjestu mogu nastati na 

putu do posla, na putu do stana, na sluţbenom putu te na drugom mjestu. Najveći broj ozljeda dogaĊa 

se na radnom mjestu, zatim na putu do posla i na putu do stana. Na radnom mjestu najĉešće se ozlje-

Ċuju muškarci u ĉak 70% sluĉajeva, što je i razumljivo s obzirom da je u djelatnostima u kojima se 
najĉešće dogaĊaju ozljede najveći broj zaposlenih upravo muškog spola. MeĊutim, na putu do posla i 

na putu do stana uglavnom stradavaju i ozljeĊuju se ţene što dovodi do zakljuĉka da su ţene u 

znaĉajnijoj mjeri opterećene obiteljskim obvezama prema djeci i ostalim ĉlanovima obitelji te da su na 
radnom mjestu više izloţene neugodnostima i stresu, što je odraz ovakvom višegodišnjem stanju. Naj-

veći broj ozljeda na radu dogaĊa se u preraĊivaĉkoj industriji te u djelatnostima brodogradnje, gra-

Ċevinarstva, šumarstva i opskrbe elektriĉnom energijom. U tim djelatnostima ozljede najĉešće nastaju 
zbog pomanjkanja ili neispravnosti zaštitnih ograda i drugih zaštitnih naprava ili zaštitnih sredstava, 

zbog izvoĊenja radnih operacija bez uporabe odgovarajućih zaštitnih sredstava ili neispravnog osob-

nog zaštitnog sredstva te zbog rada bez razraĊene radne tehnologije i posebnih uputa za izvoĊenje 

                                                   
1 Izvor : Drţavni zavod za statistiku(DZS), obrada-autori 
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sloţenih poslova i radnih zadataka. Šumarski radnici najĉešće obolijevaju od vibracijskog sindroma jer 

uporaba osobnih zaštitnih sredstava nije dovoljna za prevenciju štetnog djelovanja vibracija.  

Trend ukupno ozlijeĊenih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. – 2011. godine 
ima negativni smjer pada što dokazuje da se u navedenom razdoblju broj ozljeda smanjuje, a koji su 

rezultat donesene zakonske regulative u podruĉju zaštite na radu te posljedica usklaĊenja sa smjerni-

cama Europske unije. Najveća toĉka infleksije javlja se 2008. godine kada je zabiljeţen najveći pad 

broja ozlijeĊenih osoba. Linearni pravac trenda za naredno razdoblje pokazuje da se oĉekuje nastavak 
pada trenda.Trend smanjenja broja ozljeda na radu u promatranom razdoblju rezultat je razvoja 

društvenih odnosa i tendencije zaštite ljudskih prava koji utjeĉu na zaštitu zdravlja i prava radnika te 

usklaĊivanja legislative sa zakonima, smjernicama i propisima Europske Unije jer je Vlada Republike 
Hrvatske preuzela obvezu da u podruĉju zaštite na radu provodi pravne steĉevine Europske unije, 

edukacija, odgovornost te poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite.. 
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Slika 2.: Grafiĉki prikaz trenda ukupno ozlijeĊenih osoba u RH od 2007.-2011. g.1 

6.3.  Trend profesionalnih bolesti 

Profesionalne bolesti dobar su pokazatelj štetnih utjecaja radnog mjesta na zdravlje radnika. 
Upravo zbog navedenog vrlo je bitno pratiti kretanja profesionalnih bolesti na osnovu kojih je moguće 

planirati i provoditi primjerene mjere zaštite zdravlja radnika.  

Od profesionalnih bolesti najĉešće obolijevaju muškarci, prosjeĉna ţivotna dob oboljelih iz-

nosi 59 godina pri ĉemu je najveći broj oboljelih stariji od 50 godina.  

Prema stupnju obrazovanja najĉešće obolijevaju radnici niţe struĉne spreme u ĉak 54,1% 

sluĉajeva.  

Profesionalne bolesti najĉešće su uzrokovane zbog dugotrajne izloţenosti radnika fibrogenim 
prašinama, zatim zbog izloţenosti biološkim štetnostima te zbog dugotrajne izloţenosti radnika pre-

komjernoj buci. Najĉešća profesionalna oboljenja bila su uzrokovana azbestozom, zatim slijede bolesti 

cirkulacijskog sustava uzrokovane vibracijama.  

Vrlo ĉesta su i oboljenja nagluhosti ili gluhoće uzrokovana dugom izloţenosti prekomjernoj 

buci. Najveći broj profesionalnih bolesti je uzrokovan štetnostima koje se mogu dijelom ili potpuno 

prevenirati što upućuje na potrebu bolje primjene svim mjera zaštite zdravlja radnika.  

                                                   
1 Izvor : Drţavni zavod za statistiku(DZS), obrada-autori 
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Broj izgubljenih dana zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti pokazuje trend smanjenja 

broja pa ima padajuću tendenciju i u narednom razdoblju.  

Ovakvo smanjenje moţe biti pokazatelj da su profesionalne bolesti otkrivene u ranom stadiju 

dok još nisu uzrokovale privremeni ili trajni gubitak radne sposobnosti zbog ĉega radnici bivaju 

preseljeni na drugo radno mjesto ili otkrivenim oboljenjima nije potreban dugi period ekspozicije. 

Trend profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. – 2011. godine ima 

pozitivan smjer rasta, odnosno kretanje broja oboljelih od profesionalnih bolesti je u porastu.  

Od 2007. godine broj oboljelih osoba od profesionalnih bolesti rapidno raste što nam ukazuje 

na ĉinjenicu da je sve veći broj radnika dugotrajnije izloţen izvorima profesionalnih bolesti.  

Stoga linearni pravac trenda ukazuje na nastavak rasta oboljelih od profesionalnih bolesti. 

Trend povećanja broja profesionalnih bolesti nije se dogodio iskljuĉivo kao posljedica pogor-
šanja radnih uvjeta već i kao posljedica ĉešćeg provoĊenja dijagnostiĉkog postupka od strane radnika 

te boljeg registriranja profesionalnih bolesti na jedinstvenom mjestu, odnosno u Registru profesional-

nih bolesti Republike Hrvatske. 
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Slika 3.: Grafiĉki prikaz trenda profesionalnih bolesti u RH od 2007.- 2011. g. 

7. REREZULTATI ISTRAŽIVANJA 

Uz primjenu postavljenih metoda istraţivanja ostvaren je postavljeni cilj jer je utvrĊen trend 

ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. – 2011. godinu, a 

opisan je u prihvaćanju ili odbacivanju postavljenih hipoteza istraţivanja. 
H1: U Republici Hrvatskoj je u razdoblju od 2007. do 2011. godine prisutan trend (kretanje) 

smanjenja broja ozljeda na radu. Hipoteza se prihvaća. 

UtvrĊeni linearni trend ima negativni smjer pada broja ozljeda na radu koji dokazuje nega-
tivno kretanje, odnosno smanjenje broja ozljeda na radu u razdoblju od 2007. – 2011. godine. Trend 

kretanja broja ozljeda na radu dokazuje se kao kljuĉni pokazatelj stanja sigurnosti i zaštite na radu u 

Republici Hrvatskoj. Stoga se zaštitu na radu treba promatrati kao stalnu aktivnost podloţnu konstant-
nom unapreĊivanju. 

H2: U Republici Hrvatskoj je u razdoblju od 2007. do 2011. godine prisutan trend (kretanje) 

smanjenja broja profesionalnih bolesti. Hipoteza se odbija. 

UtvrĊeni linearni trend ima pozitivan smjer rasta broja profesionalnih bolesti koji dokazuje po-
zitivno kretanje, odnosno povećanje broja profesionalnih bolesti u razdoblju od 2007. – 2011. godine. 

Trend kretanja broja profesionalnih bolesti dokazuje se kao kljuĉni pokazatelj stanja sigurnosti i zaštite na 

radu u Republici Hrvatskoj. 
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8. ZAKLJUČAK 

Provedeno istraţivanje ukazuje na nuţnost provoĊenja i utvrĊivanja mjera koje za cilj imaju 

smanjenje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, smrtnosti, invalidnosti i oštećenja reprodukcijskog 
zdravlja te je pri tom potrebno posvetiti više pozornosti obnavljanju i usvajanju novih tehnologija. 

ProvoĊenjem preventivnih mjera smanjuje se mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih 

bolesti te se nastoje osigurati odgovarajući oblici zdravstvene zaštite ozlijeĊenih i oboljelih osoba s 
ciljem smanjenja troškova. Troškovi nastali zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti iznose 4% 

BDP pa direktno terete budţet drţavnog proraĉuna. Stoga je ulaganje u mjere sigurnosti i zaštitu zdra-

vlja radnika od izuzetnog interesa ne samo za poslodavca već i za širu društvenu zajednicu jer ozljede 
na radu i profesionalne bolesti uzrokuju direktne i indirektne troškove. Kao jedan od velikih problema 

identificiran je nedostatak sustavnog i metodiĉnog praćenja stanja zaštite na radu na drţavnoj, ali i 

ţupanijskoj razini pa samim time nedostaje kljuĉno saznanje o trendu kretanja ozljeda na radu i pro-

fesionalnih bolesti te nedostaju kljuĉni pokazatelji za uspješno planiranje i provoĊenje potrebnih ak-
tivnosti radi postizanja boljeg stanja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. 
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NOVI INDEX ZA PROCENU RIZIKA PRI ODRŽAVANJU 

VISOKONAPONSKIH TRANSFORMATORSKIH STANICA 
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REZIME 

U ovom radu je obraĊena problematika bezbednosti i sigurnosti na radu pri odrţavanju postrojenja 

110/x kV. Faktori koji dominatno utiĉu na rizik kojim su izloţeni elektromonteri na odrţavanju visokonaponskih 

postrojenja su napon koraka, napon dodira, galvanska povezanost provodnika za uzemljenje i ispravnost 
gromobranske zaštite. Dat je pregled primenjenih propisa iz oblasti bezbednosti na radu u postrojenjima, ispitni 

protokol i opis primenjene merne metode za ispitivanje uzemljenja. Merenjem na sistemu uzemljena kao i 

proraĉunom su odreĊeni napon koraka i napon dodira na svim mogućim stajalištima unutar postrojenja. Pored 

toga izvršena je kontrola galvanske povezanosti i ispravnosti gromobranskog sistema u TS 110/x kV. Predloţen 

je novi integralni indeks za procenu rizika pri radu elektromontera na odrţavanju TS 110/x kV. Index objedinjuje 

rizik od previsokog napona dodira i napona koraka, nepostojanja galvanske povezanosti provodnika za uzem-

ljenje i spojeva kao i od neefikasne gromobranske zaštite.  

A NEW INDEX FOR RISK ASSESMENT DURING  

THE MAINTENANCE OF HIGH VOLTAGE  

TRANSFORMER STATION 

ABSTRACT 

In this paper a problem of safety and security of the workers during the maintenance of high voltage 

transformer station is considered. Factors which dominantly influence risk to which workers are exposed during 

the maintenance of high voltage plants are touch voltage, step voltage, conectivity of earthing system and 

lightning protection. In this paper a review of regulations regarding occupatinial safety and security, testing 

protocol, and the decription of applied measurement method are given. Touch and step voltage in all possible 

standing points inside the high voltage plant are determined by measurement on the earthing system and by 

calculation. Besides, checking of the conectivity of grounding system and lightning protection in the plant is 

performed. A new integrated index for risk assesment during the maintenance of high voltage transformer station 

is proposed. The index combines risks from too high step and touch voltage, absence of conectivity of grounding 

system and unefficient lightning protection. 

1. UVOD 

Na osnovu rezolucije o bezbednosti, higijeni i zdravlju na radu Saveta Evropske zajednice, 

juna 1989. god. doneta je i Direktiva Saveta EES 89/391/EES, o uvoĊenju mera za podsticanje pobolj-
šanja bezbednosti i zdravlja na radu. Ova Direktiva opšteg karaktera se odnosi na sve grane delatnosti 

i predviĊa da svaka drţava ima mogućnost da prilagodi preporuke i metodologije procene rizika 

nacionalnim zakonodavstvima. Direktiva definiše odgovornosti poslodavca i afirmiše razvijanje 
kulture prevencije [1]. 

Sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji je zasnovan na toj Direktivi i u skladu 

sa njom prvo je donet Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sluţbeni glasnik RS, broj 101/05) [1] 

kojim se promoviše princip prevencije profesionalnih rizika na radnom mestu i reguliše obaveza o 

                                                   
1 Visoka tehniĉka škola strukovnih studija u Novom Sadu, Školska 1 
2 EPS Elektrovojvodina Novi Sad 
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donošenju Akta o proceni rizika u pismenoj formi. Cilj ovog akta je smanjivanje povreda na radu, pro-

fesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom [2]. 

Na osnovu ĉlana 13. stav 4, ovog Zakona, donet je Pravilnik o naĉinu i postupku procene ri-
zika na radnom mestu i u radnoj okolini [3], kao najznaĉajniji podzakonski propis. Pravilnikom se bli-

ţe ureĊuje naĉin i postupak procene rizika od nastanka povrede na radu kao i naĉin i mere za njihovo 

otklanjanje. 

Prepoznavanje i utvrĊivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini je prema 
Pravilniku [3] ĉetvrti element koji Akt o proceni rizika mora da sadrţi, kao i drugi korak od pet u postupku 

procene rizika koju je donela vladina komisije za zdravlje i bezbednost na radu Ujedinjenog Kraljevstva 

[4]. Jedna praktiĉna metoda za procenu rizika radnog mesta i okoline je data u referenci [5].  
Identifikacija opasnosti se smatra najvaţnijim korakom jer opasnost i štetnost koja se ne iden-

tifikuje ne moţe biti procenjena ni kontrolisana. Stoga je izuzetno vaţno da se identifikacija opasnosti 

sprovede sveobuhvatno. Identifikacija opasnosti je jedan od najzahtevnijih zadataka jer od procenjiva-

ĉa rizika iziskuje kompetentnost, dobro poznavanje tehnološkog i radnog procesa, te karakteristika 
opasnosti i štetnosti koje nastaju na radnom mestu. Najbolje je kada se identifikacija sprovede u sarad-

nji sa svim zaposlenima koji mogu biti izloţeni opasnostima na datom radnom mestu, odnosno odrţa-

vaoci, grupovoĊe, poslovodje, šefovi pogona itd. Rezultat analize radnog procesa i uslova rada na 
svakom radnom mestu je detaljna lista opasnosti i štetnosti [6].  

Procena rizika je musltidisciplinarni struĉni proces kojim se ostvaruje povišenje nivoa 
bezbednosti na radnom mestu. Prema preporukama HSE i OHSAS definiše se pet koraka procene ri-
zika: prepoznavanje opasnosti i štetnosti, utvrĊivanje opasnosti i štetnosti, procena (evaluacija) rizika, 
evidentiranje postojećih stanja i mera i dodatnih mera, i konaĉno ponovna procena rizika posle pri-
mene dodatnih mera. Prva procena rizika predstavlja polaznu osnovu za upravljanje rizikom, odnosno 
za odreĊivanje efektivnih preventivnih i korektivnih upravljaĉkih mera. Upravljanje rizikom se deli u 
dve faze: primena preventivnih i korektivnih mera tokom procene rizika i kontinualna/periodiĉna 
provera stanja i primenjenih mera radi odrţavanja preostalog rizika na prihvatljivom nivou. 

Predmet ovog rada je kvantitativna procena rizika kojem su izloţeni elektromonteri i lica na 

odrţavanju TS 110/x kV usled rada u blizini napona. Najpre je predstavljena U-I metoda za odre-
Ċivanje napona dodira i napona koraka u TS 110/x kV. Merenjem na sistemu uzemljena i proraĉunom 

su odreĊeni napon koraka i napon dodira na svim stajalištima unutar postrojenja i izvršena je kontrola 

galvanske povezanosti i ispravnosti gromobranskog sistema u TS 110/35 kV. Pored toga predloţen je 

novi indeks za procenu rizika elektromontera na odrţavanju TS 110/x kV koji objedinjuje rizik od 
previsokog napona dodira i napona koraka, nepostojanja galvanske povezanosti provodnika za 

uzemljenje i spojeva kao i od neefikasne gromobranske zaštite.  

2. METODA MERENJA 

Merenja u TS 110/35 kV ‖Beĉej 1‖ su izvršena 10. aprila 2012. godine u periodu 10:00-12:30 h 

[7]. U skladu sa Pravilnikom o tehniĉkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja na-

zivnog napona iznad 1000V, [8], kao i Tehniĉkim preporukama EPS br. 7 ―IzvoĊеnjе uzemljenja u distri-
butivnim transformatorskim stanicama‖ [9], i Tehniĉkim preporukama EPS-a br. 12a, ―Osnovni tehniĉki 

zahtevi za izgradnju distributivnih TS‖ [10], ispitni protokol sadrţi [11]: 1. Merenje impedanse sistema 

uzemljenja, 2. Merenje napona koraka i dodira, 3. Proveru galvanske povezanosti i 4. Vizuelni pregled 
gromobranske zaštite. 

Merenje impedanse sistema uzemljenja sprovedeno je U-I metodom koja je prikazana na slici 

1. Kao izvor napajanja glavnog ispitnog kola se koristi izolacioni transformator sa mogućnošću regu-
lacije izlaznog napona. Svedena struja zemljospoja je merena pomoću ampermetra sa mekim gvoţĊem 

klase taĉnosti 1.5 i strujnog mernog transformatora 100/5 A klase taĉnosti 0.2. Merenja napona na 

sistemu uzemljenja kao i merenja napona dodira i koraka dodavanjem izlazne otpornosti od (1 k), su 

vršena elektronskim voltmetrom MULTIMETAR ―DMW23XT‖ WАVEТЕК klase taĉnosti 0.2. 
Prilikom merenja napona dodira, napona koraka, kao i pri merenju iznošenja potencijala glav-

no ispitno kolo ostaje nepromenjeno. 

Izvor svedene merne struje je u razdvojni transformator 220/x V, 50Hz ĉiji prenosni odnos je 
podesiv. Prikljuĉivanjem ovog izvora izmeĊu uzemljivaĉa objekta i pomoćnog uzemljivaĉa uspo-

stavlja se merna struja. Izvod srednjeg napona koji se koristi zavisi od konfiguracije, specifiĉnosti 
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samog objekta i postrojenja. Kao pomoćni uzemljivaĉ se koristi uzemljenje drugog elektroenergetskog 

postrojenja (TS niţeg naponskog nivoa ili razvodno postrojenje). 

 

 

Slika 1. Šema za merenje impedanse uzemljenja, napona dodira i napona koraka. 

3. MERENJA I PRORAČUN NAPONA DODIRA I NAPONA KORAKA 

Parametri objekta znaĉajni za merenje i proraĉune na sistemu uzemljenja su vreme trajanja 

zemljospoja, koje iznosi 0.4 s, i struja zemljospoja ĉija je vrednost 6.75 kA.Ove vrednosti se dobijaju 

od Direkcije za razvoj EMS a na osnovu podataka za prognozirane parametre kratkog spoja za 2015. 
god. Vremenski uslovi, temperatura, vrsta i vlaţnost tla su veliĉiine od kojih zavise rezultati merenja. 

Pri odreĊivanju bezbednosnog rizika temperatura ambijenta je iznosila 15 °C, vrsta tla je humus a tlo 

je bilo suvo.  
Dozvoljeni naponi dodira i koraka (Udoz), u zavisnosti od vremena (t) trajanja zemljospoja 

(kvara), raĉunaju se prema (1), (2) i (3), [8]: 

Udoz = 1000 V za t  0,075 s,   (1) 

Udoz = 75/t V za 0,075 s  t  1,153 s,   (2) 

Udoz = 65 V za t > 1,153 s.   (3) 

Za navedeno ukupno vreme trajanja zemljospoja dozvoljeni napon dodira i koraka iznosi  

Udoz = 187.5 V 

Izmerena vrednost impedanse sistema uzemljenja se dobija primenom jednaĉine (4), 

Zum = Um /(r Im),   (4) 

gde su: 
Im - merna struja,  
r - redukcioni faktor voda korišćenog za merenje, a 
Um - priraštaj napona usled uticaja merne struje. 

Struja mernog kola je iznosila Im = 50 A, priraštaj napona bez uticaja mernog kola U0 = 0.260 
V, a priraštaj napona usled uticaja mernog kola Um = 4.31 V. Primenom jednaĉine (4) dobija se 
vrednost impedanse uzemljenja sistema merenog objekta, Zum = 0.096 .  

Potencijalna razlika koraka (Ek) odnosno dodira (Ed) je razlika koja na površini zemlje moţe da 
se premosti korakom duţine 1 m odnosno dodirom. Prilikom merenja potencijalne razlike dodira strujno 
kolo se zatvara preko ruke i stopala ĉoveka, pri ĉemu je ĉovekovo stopalo udaljeno 1m od uzemljenog 
ureĊaja, slika 2. 

Merene vrednosti napona dodira Umd i napona koraka Umk se dobijaju na osnovu podataka o 
potencijalnim razlikama Emd i Emk, jednaĉina (5) i (6), i putem korekcije koja zavisi od specifiĉne 
elektriĉne otpornosti površinskog sloja tla ().  

Umd = Emd /(1+1.15 10
-3)=Emd /1.023    (5) 

Umk = Emk/(1+6.0 10
-3)=Emk /1.12    (6) 
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Slika 2. Merenje napona koraka i dodira 

Na osnovu izraza (5) i (6) vaţi: 

Ud,k= Umd,k * Iz /Ism   (7) 

gde je Ism svedena merna struja. 
Izraĉunavanje stvarnih vrednosti napona dodira Ud i napona koraka Uk pri svedenoj mernoj 

struji Ism, se vrši pomoću izraza (7) na osnovu izmerenih veliĉina napona dodira i koraka Umd i Umk pri 

mernoj struji, i na osnovu podataka o struji zemljospoja Iz. Svedena merna struja Ism se dobija kao 
proizvod izmerene struje i redukcionog faktora.  

Podaci o izmerenim vrednostima napona dodira i napona koraka su dobijeni iz Izveštaja [7] i 

dati u Tabelama 1 i 2. respektivno. 

Tabela 1. Izmerene vrednosti napona dodira 

Br. 

tačke 
Opis merne tačke Umd(V) Ud(V) Ud/Udoz (%) 

D1 Ograda 0.101 13.33 7.1 

D2 Ograda 0.120 15.83 8.4 

D3 Ograda 0.112 14.78 7.9 

D4 Ograda 0.622 83.08 44.3 

D5 Ograda 0.335 44.21 23.6 

D6 Ograda 0.514 67.82 36.2 

D7 Ograda 0.400 52.78 28.1 

D8 Ograda 0.450 59.38 31.7 

D9 Ograda 0.232 30.61 16.3 

D10 Ograda 0.186 24.54 13.1 

D11 Ograda 0.460 60.70 32.4 

D12 Ograda - spolja 0.960 126.68 67.6 

D13 Ograda - spolja 0.580 76.53 40.8 

D14 Svetiljka na stubu 0.930 122.72 65.4 

D15 Svetiljka na stubu 1.111 146.60 78.2 

D16 Svetiljka na stubu 0.582 76.80 40.1 

D17 Svetiljka na stubu 0.997 131.56 70.2 

D18 Svetiljka na stubu 0.968 127.73 68.1 

D19 Svetiljka na stubu 0.735 96.99 51.7 

D20 Svetiljka na stubu 0.589 77.33 41.2 
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D21 Svetiljka na stubu 0.375 49.48 26.4 

D22 Svetiljka na stubu 1.18 155.71 83.0 

D23 Svetiljka na stubu 1.25 164.95 88.0 

D24 Svetiljka na stubu 0.380 50.14 26.7 

D25 Svetiljka na stubu 0.250 32.99 17.6 

Dx35 
Sve metalne mase u 

polju 35 kV 
0.181 - 0.554 23.88 – 73.10 12.7 – 39.0 

Dx110 
Sve metalne mase u 

polju 110 kV 
0.304 – 0.785 40.11 – 103.59 21.4 – 55.2 

Tabela 2. Izmerene vrednosti napona koraka 

Br. 

tačke 
Opis merne tačke Umk(V) Uk(V) Uk/Udoz (%) 

Kx35 Sva gazišta rastavljaĉa u polju 35 kV 0.165 – 0.571 19.89 – 68.82 10.6 – 36.7 

Kx110 Sva gazišta rastavljaĉa u polju 110 kV 0.303 – 0.650 36.52 – 78.34 19.47 – 41.8 

 

Merenjem je ustanovljeno da su sve vrednosti napona dodira i napona koraka niţe od dozvo-

ljenih vrednosti. Najveći napon dodira je izmeren na svetiljci na stubu u mernoj taĉki D23, a najveći 
napon koraka na gazištu rastavljaĉa u polju 110 kV u mernoj taĉki Kx110.  

4. GALVANSKA POVEZANOST I GROMOBRANSKA ZAŠTITA 

U cilju kontrole galvanske povezanosti vrši se provera materijala i preseka provodnika za uzemljenje i 
spojeva na termiĉka naprezanja prilikom jednofaznog zemljospoja [8]. Najmanji dozvoljeni presek pro-

vodnika u sistemu uzemljenja (qmin) pri kratkotrajnom zagrevanju se odreĊuje pomoću jednaĉine (8): 

qmin = k Ik √t               (8) 

gde su: 

k – saĉinilac koji zavisi od vrste materijala (k = 6.25 za bakar, k = 15 za ĉelik). 

Ik – maksimalno moguća efektivna vrednost struje zemljospoja u tranzijentnom periodu kroz 
uzemljivaĉ i iznosi 6.75 kA za podruĉje Elektrovojvodine, i 

t(s) – ukupno vreme trajanja kvara koje iznosi 0.4 s. 

Primenom navedenih vrednosti za razmatrani objekat se dobijaju sledeće vrednosti minimalnih 

preseka provodnika u sistemu uzemljenja: 

qmin (Cu) = 6.25 * 6.75 * √0.4 = 26.68 mm² (za bakar) 

qmin (Fe) = 15 * 6.75 * √0.4 = 64.04 mm² (za ĉelik) 

Materijal i preseci materijala i naĉin na koji su izvedeni zemljovodi i spojevi zemljovoda na 
nosaĉe aparata u ispitivanoj TS (aţad Cu 50 mm

2
 i Cu 95 mm

2
) zadovoljavaju zahteve propisa u po-

gledu termiĉkog naprezanja za date uslove kvara. 

Izvršena je kontrola galvanske povezanosti metalnih masa sa magistralnim uzemljivaĉkim pro-

vodnikom. Kontrola je izvršena strujom od 15 A dobijenom iz nezavisnog izvora jednosmerne struje. 
Ustanovljeno je da su svi zemljovodi, noseće konstrukcije i nosaĉi aparata postolja, portali, komandni 

ormari i energetski transformatori ispravno povezani na jedinstveni sistem zdruţenog uzemljenja.  

U cilju provere galvanske povezanosti vrši se i kontrola izjednaĉenja potencijala u komandno 
pogonskoj zgradi TS. U komandno pogonskoj zgradi TS nisu detektovane neuzemljene metalne mase. 

Vizuelnim pregledom gromobranske zaštite konstatovano je da je galvanska veza gromobranske zašti-

te zadovoljavajuća. Sve galvanske veze su spojene i nisu primećena mesta oštećenja. 
Merna nesigurnost U = 2.3 % je proširena merna nesigurnost, odnosno standardna merna nesi-

gurnost je pomnoţena faktorom obuhvata k=2, što za sluĉaj normalne raspodele greške odgovara vred-

nosti od pribliţno 95%. 
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5. MODEL ZA PROCENU RIZIKA 

Prethodnom analizom moţe se naĉelno izvršiti procena rizika od previsokog napona dodora i 

napona koraka, nepostojanja galvanske povezanosti provodnika za uzemljenje i spojeva, kao i od 
neefikasne gromobranske zaštite.  

MeĊutim, postavlja se pitanje koji od ovih potencijalnih rizika je najznaĉajniji u konkretnom 

sluĉaju, odnosno da li se moţe dati procena njihovog pojedinaĉnog udela u riziku. 
Konaĉno postavlja se pitanje koliki je ukupni - integralni rizik od previsokog napona dodora i 

napona koraka, nepostojanja galvanske povezanosti provodnika za uzemljenje i spojeva kao i od 

neefikasne gromobranske zaštite kojem su izloţeni elektromonteri na odrţavanju TS 110/x kV.  
U potrazi za odgovorima na ova pitanja u ovom radu je predloţen model za procenu rizika pri 

odrţavanju TS 110/x kV. Naime definisan je novi integralni indeks IR za procenu rizika kojim su izlo-
ţeni elektromonteri na odrţavanju TS 110/x kV. Predloţeni indeks IR objedinjuje rizik od previsokog 
napona dodira i napona koraka, nepostojanja galvanske povezanosti provodnika za uzemljenje i 
spojeva, kao i rizik od nepostojanja gromobranske zaštite.  

U tekstu koji sledi prvo su definisana ĉetiri indeksa rizika kojima su izloţeni elektromonteri 

pri odrţavanju TS 110/x.  

Indeks rizika od previsokog napona dodira IRND se definiše kao desetostuki odnos broja mer-

nih taĉaka sa izmerenim naponom dodira većim od dozvoljenog i ukupnog broja mernih taĉaka u po-
strojenju, prema jednaĉini (9), 

IRND =10 ·NnND/NMTND                 (9) 

gde su: 
NnND broj mernih taĉaka sa naponom dodira većim od dozvoljenog (NnND > 0), i 

NMTND broj mernih taĉaka napona dodira. 

Ukoliko je u svim mernim taĉkama izmeren napon dodira manji od dozvoljenog, indeks rizika 
od previsokog napona dodira se izraĉunava prema jednaĉini (10), 

IRND = 0.2·(Udsr/Udoz)               (10) 

gde je:  

Udsr srednja vrednost izmerenog napona dodira u svim mernim taĉkama dodira u postrojenju, i 
Udoz dozvoljeni napon dodira/koraka.. 

Što je vrednost indeksa IRND veća to je rizik od incidenta usled previsokog napona dodira u 

postrojenju veći. 
Analogno, indeks rizika od previsokog napona koraka IRNK se definiše kao desetostruki odnos 

broja mernih taĉaka sa izmerenim naponom koraka većim od dozvoljenog i ukupnog broja mernih 

taĉaka napona koraka u postrojenju, prema jednaĉini (11), 

IRNK = 10 ·NnNK/NMTN               (11) 

gde su: 

NnNK broj mernih taĉaka sa naponom koraka većim od dozvoljenog (NnNK > 0), i 

NMTNK broj mernih taĉaka napona koraka. 

Ukoliko je u svim mernim taĉkama izmeren napon koraka manji od dozvoljenog, indeks rizika 

od previsokog napona koraka se izraĉunava prema jednaĉini (12), 

IRNK = 0.2·(Uksr/Udoz)                (12) 

gde je Uksr srednja vrednost izmerenog napona koraka u svim mernim taĉkama napona koraka u 
postrojenju. 

Što je vrednost indeksa IRNK veća to je rizik od incidenta usled previsokog napona koraka u 

postrojenju veći. 

Indeks rizika od nepostojanja galvanske povezanosti u postrojenju IRGP je definisan vredno-

stima datim u Tabeli 3. 
Vrednosti indeksa rizika od nepostojanja gromobranske zaštite u postrojenju IRGZ su date u 

Tabeli 4. 
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Tabela 3. Indeks rizika od nepostojanja galvanske povezanosti u postrojenju IRGP 

IRGP 

1 Ne postoji galvanska povezanost nosaĉa ureĊaja na zemljovod  

0.5 
Postoji galvanska povezanost nosaĉa ureĊaja na zemljovod ali materijal i preseci 

zemljovoda i spojeva ne zadovoljavaju uslove jednaĉine (10) 

0.1 
Postoji galvanska povezanost nosaĉa ureĊaja na zemljovod i materijal i preseci 

zemljovoda i spojeva zadovoljavaju uslove jednaĉine (10) 

Tabela 4. Indeks rizika od nepostojanja gromobranske zaštite IRGZ 

IRGZ 

1 
Ne postoji gromobranska zaštita i postoje uslovi za grmljavinu tokom izvoĊenja radova 

(maj, juni, juli) 

0.5 Postoji gromobranska zaštita uz postojanje uslova za grmljavinu tokom izvoĊenja radova 

0.1 Postoji gromobranska zaštita i nema uslova za grmljavinu tokom izvoĊenja radova 

 

Vrednosti indeksa IRGP i IRGZ u Tabelama 3 i 4 su empirijske i u principu mogu biti i drugaĉije 

u zavisnosti od konkretne mreţe 110 kV, starosti postrojenja i opreme u TS 110/x kV, klimatskih 

uslova (izokerauniĉki nivo, vlaţnost vazduha i temperatura ambijenta) i drugih faktora.  
Integralni indeks rizika IR kojem su izloţeni elektromonteri i rukovaoci pri odrţavanju TS 

110/x kV je definisan kao zbir ĉetiri prethodno uvedena indeksa rizika, i dat je jednaĉinom (13), 

IR = IRND+ IRNK+ IRGP+ IRGZ               (13) 

Što je vrednost integralnog indeksa rizika IR veća to je ukupni bezbednosni rizik za elektro-

montere pri odrţavanju TS 110/x kV veći. Moţe se definisati prihvatljivi indeks rizika kojem su izlo-

ţeni elektromonteri pri odrţavanju TS 110/x kV, IR = 1. 
Na osnovu predloţenog modela za izraĉunavanje indeksa rizika, izmerenih vrednosti napona 

dodira i napona koraka, usvojenih vrednosti pojedinaĉnih indeksa rizika iz Tabela 3 i 4, izraĉunat je 

integralni indeks rizika i iznosi: 

IR = 0.2·0.40 + 0.2·0.26+ 0.1+ 0.1= 0.332.  

U konkretnom sluĉaju svi izmereni naponi koraka i naponi dodira su manji od dozvoljenog 

(187.5 V) te se pri proraĉunu indeksa rizika IRND i IRNK koriste jednaĉine (10) i (12).  

Ukupni rizik radnog mesta i okoline (TS 110/35 kV) prema metodi procene rizika predloţenoj 
u referenci [5] se izraĉunava prema jednaĉini (14),  

R = V ·F · Š· B              (14) 

gde je: 
V - verovatnoća nastanka incidenta (ima vrednost 0.33 do 15), 

F - uĉestanost dogaĊanja (remonata) (ima vrednost 0.1 do 5), 

Š - nastala šteta (ima vrednost 0.1 do 15), i 

B - broj radnika izloţenih opasnosti (ima vrednost 1 do 12). 
Za remont TS 110/35 kV koji se realizije jednom godišnje, sa ekipom koja ima do 7 izvršioca i 

gde je moguć fatalan ishod, usvojene su sledeće brojne vrednosti: V=0.33 (moguć incident pod eks-

tremnim okolnostima), F = 0.5, Š = 15, B = 2, pa se зa ukupan rizik prema metodologiji iz reference 
[5] dobija R = 5, koji se klasifikuje kao nizak ali znaĉajan (5 ≤ R ≤50). 

Primenom izraza za proraĉun verovatnoća sticanja uslova za pojavu opasnih situacija [12] 

dobija se da je stvarna verovatnoća nastanka incidenta, odnosno koincidencije dva dogaĊaja, kvara u 

TS 110/x kV (intenzitet kvarova u postrojenju λk= 19 /god, ograniĉeno trajanje kvara 0.4 sekundi) i 
prilaska i zadrţavanja elektromontera kod elementa u kvaru (zadrţavanje tp=30 h godišnje, uz pro-

seĉno vreme trajanja jednog ciklusa pribliţavanja elementu u kvaru θp=1 godina), reda 10 
-8

. Ovakav 

incident se dogaĊa periodiĉno jednom u 15 godina. Treba naglasiti da je zbog primenjene koncepcije 
zaštite od zemljospoja vrednost verovatnoće incidenta znatno manja od korišćene u izrazu (14) [5]. 

Za odreĊivanje rizika pri odrţavanju TS 110/x kV je predloţena korekcija jednaĉine (14), 

mnoţenjem rizika indeksom rizika IR, odnosno 

RTS = IR· R               (15) 
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Primenom jednaĉine (15) dobija se korigovani rizik elektromontera pri remontu TS RTS = 

0.332 ·5 = 1.67 
Dobijena korigovana vrednost rizika ukazuje da je rad elektromontera na odrţavanju kon-

kretne TS 110/35 kV zanemarljiv (RTS ≤ 5).  

6. ZAKLJUČAK 

U radu je predloţen novi model za kvantitativnu procenu rizika kojem su izloţeni elektro-

monteri pri odrţavanju TS 110/x kV. Definisan je integralni indeks za procenu analiziranih rizika na 
odrţavanju TS 110/x kV koji objedinjuje rizik od previsokog napona dodora i napona koraka, nepo-

stojanja galvanske povezanosti provodnika za uzemljenje i spojeva, kao i rizik od nepostojanja ili 

oštećenja gromobranske zaštite. Na osnovu predloţenog modela za procenu rizika i izmerenih vredno-

sti napona dodira i napona koraka izraĉunat je integralni indeks rizika IR pri izvoĊenju radova na TS 
kao i ukupan rizik pri remontu TS 110/35 kV. 

Autori se zahvaljuju preduzeću Energotehnika “Juţna Baĉka” doo Novi Sad, ĉija sluţba je 

izvršila merenja u TS 110/35 kV i stavila autorima na raspolaganje izveštaj merenja. 
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ИЗБОР ЈЕДИНИЦЕ АБХ СЛУЖБЕ  

У ПОДРШЦИ ЦИВИЛНИМ ВЛАСТИМА  

У СЛУЧАЈУ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА 
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РЕЗИМЕ 

Техничко-технолошке несреће као неминовност савременог технолошког развоја друштва проузро-

кују бројне последице на људе, материјална добра и животну средину. На отклањању последица у случају 

ових ситуација ангажују се различите структуре друштва, међу којима значајно место заузима и Војска Ср-
бије. У раду је приказан избор јединице атомско-биолошко-хемијске (АБХ) службе на пружању подршке 

органима локалне самоуправе при хемијском удесу. За избор јединице АБХ службе коришћена је метода ана-

литичких хијерархијских процеса (метода АХП), чијом применом се дошло до закључка да би за санирање 

насталих последица оптимално било употребити јединицу АБХ службе за обезбеђење од хемијских и нукле-

арних удеса. 

Кључне речи: ванредна ситуација, хемијски удес, јединице АБХ службе. 

CHOICE OF UNITS SERVICE NBC IN SUPPORT OF CIVIL 

AUTHORITIES IN RESPONDING TO TECHNICAL AND 

TECHNOLOGICAL ACCIDENTS 

SUMMARY 

Technical and technological disasters as inevitable technological development of modern society cause 

a number of effects on people, property and the environment. To eliminate the consequences in case of these 

situations engage different social structure, among which the most important is the Serbian Army. This paper 

presents a selection of the atomic-biological-chemical (NBC) service to support local authorities in chemical 

accident. For the selection of NBC services are used method of analytic hierarchy process (AHP method), the 

application of which came to the conclusion that the restoration of the consequences for the optimal use of any 

unit NBC Security Service of chemical and nuclear incidents. 
Keywords: emergency, chemical accidents, NBC service units. 

1. УВОД 

Интензиван технолошки развој у области хемијске индустрије и повећана потреба чо-

века за синтетичким материјалима, условили су убрзану изградњу капацитета за производњу 

различитих хемијских материјала чији рад хтели ми да признамо или не угрожава живот људи 
на планети. Узроци настанка удеса могу бити различити (најчешћи је људски фактор), а по-

следице ограничене на релативно мали простор или на велика пространства. Република Србија 

има велики број фабрика које у процесу производње користе опасне материје и које могу бити 
потенцијални извори опасности од хемијске контаминације. Поред тога, преко територије Репу-

блике Србије пролазе комуникације којима се превозе опасне материје и као такве представ-

љају могућу опасност. У последњих неколико година у Републици Србији долазило је до појава 

повећаних концентрација недозвољених супстанци у ваздуху, превртања цистерни са опасним 
материјама и испуштања опасних материја у водотокове.  

                                                   
1 Универзитет одбране, Војна академија, Београд 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 45 

Техничко-технолошке и друге несреће не познају цивилно становништво и Војску Ср-
бије (у даљем тексту ВС), оне угрожавају обе структуре. Јединице Војске могу бити угрожене 
последицама хемијских удеса и несрећа, па је из тог разлога неопходно да се јединице на свим 
нивоима припреме, организују, и оспособе за предузимање мера, активности и поступака ради 
заштите својих припадника, покретних ствари, хране и воде и за пружање подршке цивилним 
властима у складу са дефинисаним мисијама Војске. Војска располаже делимично опремљеним 
и обученим јединицама, али са потпуним разрађеним поступцима за рад у таквим ситуацијама. 
Поред тога што се не располаже у довољној мери потребним и савременим средствима (сред-
ства за изолацију тела, техничка средства новије генерације, специјална моторна возила и сл.), 
део јединица Војске, може се успешно ангажовати на пружању помоћи цивилним властима.  

У раду је приказано могуће ангажовање јединица АБХ службе1 у подршци цивилним 
властима у случају техничко-технолошких несрећа. Детаљније је обрађена подршка цивилним 
властима приликом хемијског удеса, која је специфична и блиска наменским задацима које ина-
че АБХ служба извршава. Међутим, због специфичности ситуације (високе концентрације опа-
сних материја, кратко време за реговање, специфични пожари) веома је тешко одредити аде-
кватне снаге АБХ службе, које би требало ангажовати у таквим ситуацијама. За избор јединице 
АБХ службе која би се ангажовала на решавању овог проблема у раду је коришћена метода 
аналитичких хијерархијских процеса (метода АХП).  

2. МИСИЈЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

У Стратегији одбране Републике Србије дефинисане су процене изазова, ризика и прет-

њи безбедности, међу којима се налазе и природне непогоде, индустријске и друге несреће које 
су окарактерисане као ризик и претња са средњим нивоом. Хемијске, биолошке, нуклеарне, 

техничке и технолошке несреће представљају сталну безбедносну претњу за Републику Србију, 

њено становништво, материјална добра и животну средину.  
На основу извршених процена ризика и претњи безбедности ВС су додељене следеће мисије: 

― одбрана Републике Србије од оружанoг угрожавања споља; 

― учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету и 
― подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности. 

 

Слика 1: Мисије Војске Републике Србије 

Подршка цивилним властима у супротстављању претњама безбедности реализује се кроз:  

- помоћ цивилним властима у супротстављању унутрашњем угрожавању безбедно-

сти, тероризму, сепаратизму и организованом криминалу и  
- помоћ цивилним властима у случају природних непогода, техничких и технолошких 

и других несрећа. 

                                                   
1 Јединице АБХ службе су специјализоване јединице Војске Србије, опремљене и оспособљене да делом снага или у 
целини, на целом простору Републике Србије планирају, организују и спроводе посебне мере против нуклеарно-
хемијско-биолошког обезбеђења и обезбеђења од нуклеарних и хемијских удеса. 
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3. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ (ИНДУСТРИЈСКЕ) НЕСРЕЋЕ  

Најпознатији хемијски акциденти (удеси) у свету (Бопал, Севезо, Мексико Сити, Тулуз 
и др.) само потврђују чињеницу да технолошки процеси нису у потпуности сигурни без обзира 
на развој модерне технологије за праћење процеса производње и да се проблему хемијских уде-
са мора посветити посебна пажња.  

Актуелност проблематике је неспорна и лежи у објективној чињеници да су у нашој 
земљи, као и у непосредном окружењу многа индустријска постројења и технолошки процеси 
застарели, па је самим тим повећана опасност од настанка удеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2: Хемијски удес у процесној индустрији 

Постоје различита тумачења термина: технолошка несрећа, акцидент, удес, хаварија и др.  
„Техничко-технолошка несрећа - је изненадни и неконтролисани догађај или низ до-

гађаја који је измакао контроли приликом управљања одређеним средствима за рад и приликом 
поступања са опасним материјама у производњи, употрeби, превозу, транспорту, промету, 
преради, складиштењу и одлагању, као што су пожар, експлозија, хаварија, саобраћајни удес у 
друмском, речном, железничком и авио саобраћају, удес у рудницима и тунелима, застој рада 
жичара за транспорт људи, рушење брана, хаварија на електроенергетским, нафтним и гасним 
постројењима, акциденти при руковању радиоактивним и нуклеарним материјама, а чије по-
следице угрожавају безбедност и животе људи, материјална добра и животну средину― [1]  

Акцидент
1
 је несрећа мањих размера, случајно или намерно изазвана, у којој је на-

страдало, повређено или угрожено до 1000 људи.  
Удес је догађај проузрокован без воље учесника и дејства непријатеља, чије су после-

дице људске жртве или телесне повреде, и оштећење или уништење материјалних средстава. 
Удеси или акциденти се дефинишу и као неконтролисани догађаји или низ догађаја настали не-
контролисаним ослобађањем, изливањем или растурањем опасних материја при њиховој про-
изводњи, употреби, превозу, складиштењу, промету, одлагању или дуготрајном акумулирању, 
током којих се ослобађа одређена количина радиоактивног материјала или хемијски опасних 
материја у ваздуху, води или земљишту, што може угрозити животе и здравље људи, ма-
теријалних добара и животне средине.

 2
 

При разматрању хемијских удеса, такође се користе различити синоними за тај појам, 
као што су „хемијска несрећа―, „хемијски акцидент―, „хемијски инцидент― или „хемијска ката-

строфа―. У нашим условима, најреалније би било разматрање штетних ефеката на људе и про-

цењивање обима и последица удеса на основу њихових ефеката.  

Хемијски удеси настају услед изненадног и неконтролисаног ослобађања већих количи-
на токсичних материја у атмосферу, водотокове и на земљиште, што може имати за последицу 

штетно дејство на човека и животну средину. Ове удесе карактерише: ослобађање гасова под 

притиском, образовање гасних облака, пожари и експлозије у хемијским постројењима, као и 
емисије токсичних материја.[2] 

                                                   
1 У појединим преводима реч акциденс (лат. accidens) значи: небитна, случајна особина нечега, случај, док реч акци-
денталије (латински accidentalia) има значење: случајности; случајне особине неке ствари, споредности.  
2 У земљама ЕУ, ниво штете је углавном дефинисан према висини новчаног износа који треба издвојити да би се 
санирале последице удеса. 
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4. УЧЕШЋЕ ЈЕДИНИЦА АБХ СЛУЖБЕ У ПОДРШЦИ  

ЦИВИЛНИМ ВЛАСТИМА У СЛУЧАЈУ ТЕХНИЧКО-

ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА 

Као основно полазиште употребе или ангажовања Војске у подршци цивилним вла-
стима у случају природних непогода, индустријских и других несрећа полази се од Устава Ср-

бије, у оквиру којег је дефинисана надлежност Војске Србије.
1
 [3]  

У случају природних и других несрећа већих размера у којима су на одређеној терито-

рији угрожени животи људи и њихова материјална добра, јединице Војске на захтев органа на-
длежних за заштиту и спасавање људи и материјалних добара, могу се ангажовати на пружању 

помоћи становништву, у складу с посебним законом. [4] 

Председник Републике или министар одбране, по овлашћењу председника Републике 
може одлучити да Војска надлежном државном органу, односно организацији, органу аутоном-

них покрајина и органу јединица локалне самоуправе, на њихов захтев, пружи помоћ ради 

заштите живота и безбедности људи и имовине, заштите животне средине. [5] 
У условима када друге снаге и средства система заштите и спасавања нису довољни за 

заштиту и спасавање људи, материјалних и културних добара и животне средине од катастрофа 

изазваних утицајем елементарних непогода и других несрећа, на захтев Министарства – орга-

низационе јединице надлежне за ванредне ситуације, Министарство одбране обезбеђује учешће 
организационих делова Министарство одбране, команди, јединица и установа Војске Србије за 

пружање помоћи у заштити и спасавању у складу са законом. Када у заштити и спасавању уче-

ствују јединице Војске Србије, њима командују њихове наделжне старешине, у складу са 
одлукама штаба за ванредне ситуације који руководи и координира заштитом и спасавањем. [1] 

Из наведеног се види начин на који се јединице ВС могу укључити у рад органа локалне 

самоуправе на решавању проблема у случају ванредне ситуације. У даљем раду приказаће се 

варијанта избора јединице АБХ службе за ангажовање на помоћи локалним органима власти, у 
случају хемијског удеса у процесној индустрији, применом методе АХП. [6] 

Метода АХП припада групи популарних метода, због тога што има могућности иденти-

фикације и анализе конзистентности доносиоца одлуке у процесу упоређивања елемената из 
хијерархије. Будући да је упоређивање алтернативе базирано на субјективној процени доно-

сиоца одлуке, потребно је њено стално праћење, како би се обезбедила неопходна тачност. [7]  

Ради реализације задатака из домена санирања последица хемијског удеса могу се ангажо-
вати различите јединице АБХ службе. Доносилац одлуке има задатак да изабере адекватну једини-

цу за ангажовање на реализацији овог проблема, од неколико могућих алтернатива. [8] 

У раду је разматрано ангажовање истоврсних јединица АБХ службе (за извиђање, деко-

нтаминацију, обезбеђење од нуклеарних и хемијских удеса), али се у одређеним ситуацијама 
може извршити и њихово „обједињавање― формирањем тзв. привременог састава АБХ службе 

(за реализацију специфичних задатака). 

Избор јединице АБХ службе за решавање проблема интегрисаног одговора на хемијски 
удес дефинисан је на следећи начин:  

1. Ниво: избор јединице АБХ службе (одлука) 

2. Ниво: атрибути (критеријуми одлучивања) дефинисани су на следећи начин: 

- А1 – ефикасност 

- А2 – ефективност  

- А3 – опремљеност 

- А4 – поузданост 

- А5 – правовременост 

- А6 – заштита снага 

Затим се могу дати важности атрибута на другом нивоу кроз следећу матрицу, односно 

табелу 1: 

                                                   
1 Члан 139:„Војска Србије брани земљу од оружаног угрожавања споља и извршава друге мисије и задатке, у складу 
са Уставом, законом и принципима међународног права који регулишу употребу силе“. 
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Табела 1: Упоређење атрибута на другом нивоу 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 Теж. 

А1 1 6 5 4 7 7 0,4957 

А2 0,17 1 3 3 2 1 0,1472 

А3 0,20 0,33 1 3 4 1 0,1263 

А4 0,25 0,33 0,33 1 0,50 0,33 0,0537 

А5 0,14 0,50 0,25 2 1 0,50 0,0640 

А6 0,14 1 3 3 2 1 0,1131 

где је:  

маx 

CI 

CR = 0,0064  0,10 
3. Ниво: атрибути (алтернативе)) дефинисани су на следећи начин: 

- Б1 – јединица АБХ службе за извиђање 

- Б2 – јединица АБХ службе за деконтаминацију 

- Б3 – јединица АБХ службе за обезбеђење од нуклеарних и хемијских удеса 
Одговарајуће матрице упоређења алтернативе из трећег нивоа за сваки атрибут и њи-

хови приоритети приказани су у табелама 2 до 7: 

Табела 2: Матрица релевантне важности алтернативе 

у односу на атрибут А1 (ефикасност) 

 Б1 Б2 Б3 Тежине 

Б1 1 3 0,20 0,2013 

Б2 0,33 1 0,17 0,0921 

Б3 5 6 1 0,7066 

где је:  

маx 

CI   

CR = 0,031  0,10 

Табела 3: Матрица релевантне важности алтернативе  

у односу на атрибут А2 (ефeктивност) 

 Б1 Б2 Б3 Тежине 

Б1 1 0,50 2 0,3119 

Б2 2 1 2 0,4905 

Б3 0,50 0,50 1 0,1976 

где је: 
маx   
CI 
CR = 0,028  0,10 

Табела 4: Матрица релевантне важности алтернативе  

у односу на атрибут А3 (опремљеност) 

 Б1 Б2 Б3 Тежине 

Б1 1 3 0,2 0,1933 

Б2 0,33 1 0,14 0,0825 

Б3 5 7 1 0,7242 
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где је:  
маx 
CI 
CR = 0,036  0,10 

Табела 5: Матрица релевантне важности алтернативе  

у односу на атрибут А4 (поузданост) 

 Б1 Б2 Б3 Тежине 

Б1 1 0,5 0,2 0,1126 

Б2 2 1 0,17 0,1691 

Б3 5 6 1 0,7183 

где је:  

маx 

CI   

CR = 0,027  0,10 

Табела 6: Матрица релевантне важности алтернативе 

 у односу на атрибут А5 (правовременост) 

 Б1 Б2 Б3 Тежине 

Б1 1 2 0,33 0,2514 

Б2 0,5 1 0,33 0,1589 

Б3 3 3 1 0,5897 

где је:  

маx   

CI  

CR = 0,029  0,10 

Табела 7: Матрица релевантне важности алтернативе  

у односу на атрибут А6 (заштита снага) 

 Б1 Б2 Б3 Тежине 

Б1 1 4 0,5 0,3339 

Б2 0,25 1 0,2 0,0982 

Б3 2 5 1 0,5679 

где је:  

маx 

CI  

CR = 0,032  0,10 
На крају поступка извршена је свеукупна синтеза проблема избора јединице АБХ служ-

бе у подршци цивилним властима у случају техничко-технолошке несреће (хемијског удеса), 
тако што су све алтернативе помножене са тежинама појединих критеријума одлучивања, а 

добијени резултати сумирани. Алтернатива која добије највећу вредност је, у ствари, најпри-

хватљивија или оптимална алтернатива. [6]  

Завршни поступак примене АХП методе је приказан у табели 8. 

Табела 8: Синтезна табела за избор оптималне алтернативе 

Крите-

ријум 

Тежина 

критер. 
Б1 

Тежина 

x Б1 

Б2 
Тежина 

x Б2 

Б3 
Тежина 

x Б3 

А1 0,4957 0,2013 0,0998 0,0921 0,0456 0,7066 0,350 

А2 0,1472 0,3119 0,0459 0,4905 0,0722 0,1976 0,029 
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А3 0,1263 0,1933 0,0244 0,0825 0,0104 0,7242 0,0915 

А4 0,0537 0,1126 0,006 0,1691 0,0091 0,7183 0,0385 

А5 0,064 0,2514 0,0161 0,1589 0,01 0,5897 0,0377 

А6 0,1131 0,3339 0,0378 0,0982 0,011 0,5679 0,0642 

   0,230  0,158  0,611 

5. ЗАКЉУЧАК  

Техничко-технолошке несреће (хаварије на нафтним, гасним и хемијским постројењи-
ма, експлозије, удеси у транспорту опасних материја и др.) проузрокују појаву хемијске конта-

минације и представљају стални безбедносни ризик за становништво, материјална добра и жи-

вотну средину. Нормативно правно регулисање и успостављање ефикасног система Заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, као и подршка осталих структура система и институција 

државе међу којима је и Војска Србије и њене специјалистичке јединице (јединице АБХ служ-

бе), представља један од изазова на које је потребно одговорити приликом спровођења орга-
низационих и законодавних реформи. 

Основни циљ је обједињавање свих активности усмерених ка заштити живота, здравља 
и имовине грађана, очување услова неопходних за живот и припремање за превазилажење 
ситуација у условима пожара, дејстава опасних материја и других опасности. Из наведеног 
веома је значајна оперативност и координација између органа цивилне власти, Војске и осталих 
учесника у санирању последица хемијског удеса. То намеће потребу одређивања посебних лица 
за координацију активности снага Војске и осталих учесника не само у санирању последица 
удеса, већ и у фази процене могућих ризика, израде планова и одређивање снага за евентуални 
одговор на хемијски удес.  

Овде такође, треба указати на прилично дугу и сложену процедуру за ангажовање јединица 
ВС (од момента добијања захтева до њихове употребе на одређеној локацији) у пружању помоћи 
цивилним структурама приликом ванредних ситуација (елементарне непогоде, техничко-техноло-
шке и др. несреће), што у одређеним ситуацијама доводи у питање њихову сврсисходност и цели-
сходност употребе. 

У раду је приказана могућа варијанта избора јединице АБХ службе у помоћи локалним ор-

ганима власти на санирању последица хемијског удеса, применом методе аналитичких хијерархиј-

ских процеса.  
Један од већих проблема код примене ове методе је дефинисање атрибута одлучивања 

на другом нивоу (критеријуми одлучивања) и процена њихових релативних тежина. Аутори 

рада су дефинисали критеријуме и проценили вредности њихове релативне тежине на основу 
сопствених искуства у претходним научним истраживањима. [9], [10], [11], [12] 

Прецизним спровођењем поступка примене ове методе добили смо следећи поредак 

алтернатива у моделу: 

- Б3 (трећа алтернатива) – 0,611 (1. у рангу) 
- Б1 (прва алтернатива) – 0,230 (2. у рангу) 

- Б2 (друга алтернатива) – 0,158 (3. у рангу). 
Из овога закључујемо да трећа алтернатива има највећу укупну вредност (0,611), па је због 

тога она најповољнија односно оптимална. Ова опција јединице АБХ службе (за обезбеђење од ну-
клеарних и хемијских удеса) је сасвим прихватљива имајући у виду њену опремљеност одговара-
јућим средствима и обученост њених припадника за задатке из домена обезбеђења од нуклеарних и 
хемијских удеса у миру.  

Следећа алтернатива по важности је јединица АБХ службе за извиђање (прва алтернатива) 
што је такође могућа опција, када се узме у обзир да и ове јединице поседују одговарајуће снаге и 
средства за извршавање дела задатака из ове области (хемијско извиђање места удеса, узимање кон-
таминираних узорака, успостављање контролно – заштитне службе...).  

Најмање вероватна опција је самостална употреба јединице АБХ службе за деконтамина-
цију (друга алтернатива), јер су ове јединице првенствено опремљене средствима за отклањање по-
следица оружја за масовно уништавање (нуклеарно, радиолошко, хемијско, биолошко), тако да би 
се на санирању последица употребљавале само када се ради о хемијском удесу насталом услед 
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изливања (истицања, паљења) опасних хемијских материја сличним бојним отровима (пестициди, 
нитрити, меркаптани и сл.). 

Поступци координације рада јединице АБХ службе и осталих структура који учествују на 

санирању последица хемијског удеса нису разматрани у раду, јер исте нису у потпуности уса-

глашене на свим нивоима деловања (општина, округ, покрајина, република), што даје могућност 
реализације наредних истраживања у том правцу. 
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ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ 

Божо Николић1, Симо Косић1 
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РЕЗИМЕ 

У складу са Директивом 1999-92-ЕЗ Европског Парламента и Савета о минимуму захтева за унапре-

ђење безбедности и здравља запослених који су изложени могућем ризику од експлозивних атмосфера пред-

ложен је изглед документа. Предложени документ има облик пројекта, односно елабората. За његово де-
финисање коришћена је метода процене ризика ВТШ из Новог Сада и облик и садржина Елабората о зонама 

опасности. Уведен је нови појам, укупна вероватноћа, као специфичност процене ризика од експлозивне 

атмосфере. 

Кључне речи: процена ризика, експлозивна атмосфера, зоне опасности, вероватноћа 

EXPLOSION RISK ASSESSMENT 

ABSTRACT 

In accordance with Directive 1999-92-EC of the European Parliament and of the Council of Europe on 

minimum requirements for improving the safety and health of employees exposed to potential risk from explosive 

atmospheres the draft of our document is proposed. The proposed document is in the form of project or study. The 

method of risk assessment from the Higher Education Technical School in Novi Sad and the form and content of the 

study on the danger zones are used for its definition. A new term is introduced, the overall probability, as a specific 

feature of risk assessment regarding explosive atmospheres. 

Key words: risk assessment, explosive atmosphere, danger zones, probability 

1. УВОД 

Опасност од експлозије могућа је тамо где се јављају запаљиве супстанце, било да се 

ради о њиховој уградњи, производњи, транспорту, или одлагању и складиштењу. 

Основни захтеви Директиве су минималани са циљем да се у предузећу обаве функције 
заштите од експлозије, идентификацијом свих опасности и штетности и у односу на њих 

процене ризици. Такође, у циљу безбедности здравља запослених да се спроведу све мере. По-

себан захтев се односи на израду документа о заштити од експлозије. 

Колико је битно како се зове овај документ. Добар пример лоше праксе могао би да бу-
де Акт о процени ризика. Да је назван пројектом, имао би вероватно другачији изглед и садр-

жај, други третман, контролу и суштину. Документ о заштити од експлозије је назив који не 

указује на то да има суштину пројекта или елабората а он то мора бити. Нарочито ако се под-
сетимо да је и до сада постојала обавеза израде Елабората о зонама опасности који је претеча 

овом документу. Чак ни Елаборат није био довољно захтеван што се одражавало на сталну ди-

лему, ко треба да учествује у његовој изради. Први део је очигледно технолошки и он је био 

детаљно разрађен. Други део се односио на уградњу опреме у Ех изведби у простору зона 
опасности, који је проблем инжењера електро струке. Тај део није био детаљно обрађен у Ела-

борату, односно, није био пројектован. Исти проблем је и са Актом о процени ризика у коме 

ретко ко детаљно образлаже и пројектује мере за смањење ризика. Све ово наговештава даље 
присуство ове праксе и са Документом. 

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1 
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2. ДОКУМЕНТ О ЗАШТИТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ 

Основна намена документа је да да приказ процењених ризика у односу на све опасности 
и штетности и мера које се примњују за његово спречавање, смањење и отклањање. Без обзира на 
доста несрећно изабрано име „документ― понуди ће се одговор како би он у суштини требао да 
изгледа и шта да садржи. Оно што је сасвим сигурно тај документ треба да има више целина, тач-
није три. То су, елементи Акта о процени ризика, Елабората о зонама опасности и самосталног 
пројекта о избору електричне опреме у угроженим просторима. Да ли ће ове целине бити обли-
коване као јединствен документ или два или три посебна мање је битно. 

Процена ризика и дефинисање зона опасности обухватају анализу и препознавање свих 
опасности и штетности које настају из технолошког процеса. Процена ризика се врши након де-
финисања зона опасности којима се и до сада бавио Елаборат о зонама. Мере су, такође, приви-
легија оба ова документа а посебна врста „избор електричне опреме,, је део посебног електро 
пројекта, уколико је то потребно. 

Експлозивна заштита је специфичан проблем у процени ризика јер је тешко понудити 
метод процене која би испунила све захтеве. Свакако ће се напори аутора усредсредити на при-
мену методе школе. 

Имајући све ово у виду, понудиће се ипак јединствен документ. 

Познаваоци Елабората о зонама опасности и Акта о процени ризика ће лако уочити 

сличност две методологије. Методологија им је заједничка и има исти ток: опис опасности и 

штетности – ризик - мере. Само неки делови ће се разликовати што се може видети на шеми, 

слика 1. 

2.1. Опис предузећа 
Овај део треба да читаоца и корисника упозна са делатношћу предузећа, посебно са 

делом који се анализира, макролокацијом, ситуационим планом и микролокацијом. Представа 
мора бити јасна, кратка и са коришћењем скица слика и шема. Овај текст треба да упозна чита-
оца о томе где се налази предузеће, где је погон, какви су прилазни, пожарни и путеви за ева-
куацију, какав је распоред свих објеката. Предпоставка је да овакав документ може бити од 
користи рецимо и ватрогасцима ако би дошло до њихове интернеције, а и неким другима. 

2.2. Технолошки опис 

Описати ток технолошког процеса или процеса рада. Опис употпунити потребним тех-

нолошким шемама. Такође представити и организациону шему. 

2.3. Коришћени материјали - супстанце 

Дати физичко хемијске карактеристике свих материјала - супстанци који се користе у 

технолошком процесу и процесу рада. Такође дати и њихов састав и понашање у погонско опе-

ративним условима. Материјали могу бити коришћени различито, као сировина, производ, по-
лупроизвод, отпад, гориво или нешто друго. 

2.4. Вентилација 

За објекте који нису на отвореном простору из пројектне документације приложити прора-
чун вентилације. Уколико га немаа рачуна се на одеђени систем вентилације. Потврдити прихва-

ћени став са прорачуном. На овом се инсистира јер при дефинисању зона опасности тип и квалитет 

вентилације има пресудну улогу. Степен вентилације је један од елемената за дефинисање зоне 
опасности,. (природна, отворена, затворена, надгледана и тако даље) 

2.5. Усаглашеност изведеног стања са техничким нормативима 

Усаглашеност изведеног стања са општим техничким нормативима је неопходна и од-

носи се на све елементе како би се оценило стање објекта, постројења и слично. Оцена се одно-
си на примену свих техничких правилника. Почев од објекта и његове намене, уграђених по-

жарних система, загревања, приступачности и тако даље. 

Овај део документа веома подсећа, или нуди могућност, на процену ризика неког од 
нивоа процене, процену објекта или предузећа. Величина ризика на овом нивоу ће указати на 

ниво постојећих мера и може помоћи да се ваећ тог тренутка наслуте лоши услови рада у екс-

плозивној атмосфери.  
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2.6. Идентификација извора опасности  

На основу познавања технолошког процеса и материјала присутних у њему могу се 

дефинисати могући извори опасности. Сви извори настали услед квара или у нормалним усло-
вима морају се идентификовати јер ће се у односу на њих извршити и процена ризика. Ове из-

воре је најбоље представити графички. Они ће зависно од свога карактера (трајан, примаран,...) 

утицати на одређивање зоне опасности. 

 

Слика 1.: Шема методологије документа о заштити од експлозије 
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2.7.  Зоне опасности самих извора 
На основу већ успостављених података за поједине технолошке фазе, присутне супста-

нце, изворе опасности, степена вентилације, а према степену опасности одредити зоне опасно-
сти. Ово је најбоље приказати у табличној форми. 

За смешу запаљивих супстанци у облику гаса, паре или магле са ваздухом зоне су: 
- Зона 0, вероватноћа да је често или дуже време присутна експлозивна атмосфера 

- Зона 1, вероватноћа да се понекад појави експлозивна атмосфера у нормалним 

оперативним условима 
- Зона 2, не постоји вероватноћа појаве експлозивне атмосфере у нормалним операти-

вним условима а ако се и појави трајаће кратко. 
За прашине у ваздуху дефиниција и значење зона су адекватне и оне су, зона 20, 21 и 22. 

2.8.  Границе зона опасности 
Имајући у виду све наведене параметре који утичу на врсту и распрострањеност зона 

опасности, изворе опасности и њихов интензитет, локацију извора опасности, време трајања 
формирања смеше, величину и облик просторије, примењен систем вентилације, правилника и 
упутстава логичког дијаграма могу се дефинисати и одредити границе зона опасности. Ово је 
најбоље приказати табеларно а затим и јасним цртежом. На цртежу треба приказати зоне опа-
сности и њихове границе са димензијама угрожених простора. 

У табели 2 дат је могући изглед приказаних вредности за изворе опасности и угрожени 
простор са димензијама. На основу ових вредност цртају се слике зона опасности.  

Табела 2: Извори опасности и угрожени простор 

Р. 

бр. 

Извори  опасности Угрожени простор 

Напо-

мена Технолошка 

фаза 

Врста 

извора 

Зона  

опас-

ности 

Локација 

Могући извор Зона 

опасно-

сти 

Димен

зије 

[m] Локација Врста 
Венти-

лација 
Степен 

1. 
Чистачко 

место 
Трајан 0 

Унутра-

шњост  

цевовода 

Арматура Секундарни Отворен IV 2 R = 7,5 

R je по-

лупре-

чник 

кугле 

2. Резервоар Трајан 0 

Унутра-

шњост  

резер-

воара 

Улазни 

отвор 
Примарни Отворен V 2 

В
и

д
и

 с
л
и

к
у
 р

ез
ер

в
о
ар

а 

 

Одушни 

вентил 
Трајан 

Отворен 

IV 1 2 

Сигурносни 

вентил 
Примарни V 2 

Отвор за 

узимање узо-

рака 

Примарни VI 2 

Танковање Секундани VI 2 

3. 
Манипула-

тивни део 
Трајан 0 

Унутра-

шње цеви 
Aрматура Секундани Затворен VI 2 R = 7,5  

4. 
Пумпна 

станица 
Трајан 1 

Унутра-

шњост  

цевовода 

Арматура и 

прирубнички 

спојеви 

Секундарни Затворен III 1 1/2 

Цела 

про-

сторија 

R = 2,5 

R = 5 

Важи и 

за излаз 

и за 

отворе 

5. 

Цистерна Трајан 0 

Унутра-

шњост  

цистерне Отвор 

цистерне и 

арматура 

Трајан Отворен IV 1 

0 

 

2 

  

Ауто 

истакалиште 

Прима-

ран 
1 

Унутра-

шњост  

вовова 

6. Котларница 
Прима-

ран 
0 

Унутра-

шњост  

гасне 

рампе 

Арматура и 

горионик 
Секундарни Затворен IV 2 2 

Цела 

прос-

торија  

R = 5 

R = 5 

Изван 

просто-

рије 
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Слика 2.: Претакалиште – зоне опасности 

Пример зона опасности једног резервоара дат је на слици 2. 

2.9. Извори паљења 
На основу познавања технолошког процеса и материјала присутних у њему могу се дефи-

нисати могући извори палења. Сви извори настали услед квара или у нормалним условима морају 

се идентификовати јер ће се у односу на њих извршити и процена ризика.  
Ове изворе је најбоље представити на цртежу а неки примери могућих врста извора 

паљења су: 
- вреле површине 
- површине које се загревају радом или због квара, са температуром једнакој темпе-

ратури паљења атмосфере 
- пламен и врели гасови 
- врели гасови су чвсте честице у белом усијању 
- механички изазване варнице 
- извори од трења и ударања, нароњито при упадању страних материјала у опрему 
- хемијске реакције 
- прегревање супстанце услед развијања топлоте од хемијских реакција 
- електрични апарати 
- чак и при ниском напону присуство врелих површина и електрично варничење мо-

же бити извор запаљења 
- статички електрицитет 
- запаљива пражњења статичког електрицитета као и друга варнична пражњења. 

2.10. Процена ризика  
Врши се анализа постојећих извора опасних експлозивних атмосфера и у исто време 

појава ефективних извора запаљења јер експлозија ће се десити само у случају ако постоји 

присуство експлозивне смеше и извора паљења Дакле, процењује се вероватноћа да су опасна 
експлозивна атмосфера и извор палења присутни у исто време на истом месту и врши се процена 

ризика. Комбинација ове две вероватноће даје укупну вероватноћу експлозије, табела 3. и 4.,а да 

би дошло до експлозије, морају бити испуњена четири основна услова: висок степен дисперзије, 
концентрација у оквиру граница запаљења експлозивне супстанце, њена опасна количина и 

ефектан извор запаљивости. Вероватноћа настанка експлозивне атмосфере морала би у својој 

квалификацији бити везана за зоне опасности. 

Применом овакве методе морали би дефинисати постојање извора паљења преко функције 
стања јер за њу имамо довољан и познат број могућих извора паљења. Променљива која се јавља у 

овој функцији представља однос броја негативно оцењених елемената и укупног броја оцењених 

елемената. При овоме оцењиване величине стања морају имати потпору у законској регулативи и 
техничким прописима 

f(x) = 16,46 x 
2,7

, x = n/N
 

где су:
 

f(x) – вероватноћа догађаја  

n - број негативних оцена стања  

N - укупан број оцењених величина стања. 
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Примери могућих врста извора паљења наведени су у претходој тачки. 

Такође, морали бисмо квалификовати величине тих извора како је дато у табели 3., која 

представља матрицу квалитативних вредностои вероватноће.  

Табела 3.: Квалитативна матрица укупне вероватноће настанка експлозије 

Вероватноћа настанка 

експлозивне атмосфере 

Постојање извора паљења-вероватноћа 

Mале Средње Велике 

Велика Низак Средњи Висок 

Средња Низак Средњи Средњи 

Мала Низак Низак Низак 

 

Могућа је и примена методе са квантитавним показатељима. Пример изгледа матрице 
укупне вероватноће из методе школе је проказан у следећој табели 4.  

Ова метода нам омогућава да за сваки појединачн извор паљења одређујемо вероват-

ноћу његовог постојања. Вероватноћа настанка експлозивне атмосфере би била такође везана за 

зоне опасности јер извори паљења могу постојати у разним тачкама угроженог простора.  
Ризик се може рачунати као производ укупне вероватноће настанка експлозијеV1 и 

величине штете Š .Утицај броја људи истовремено изложених ризику В морабити обухваћен 

овом проценом: 

R= V1  Š  B 

Треба одредити величине ових чинилаца и израчунати помоћу дате формуле ризик. Оно 
што је овде кључно, јесте: препознати опасности, проценити вероватноћу и учесталост дешава-

ња опасног догађаја, као и величину штете коју тај догађај може изазвати, као и број људи из-

ложених опасности.  

Табела 4.: Квантитативна матрица укупне вероватноће настанка експлозије 

Вероватноћа 

настанка 

експлозивне 

атмосфере 

Постојање извора паљења-вероватноћа  

Скоро 
немогуће 

0,06 

Врло мало 
вероватно 

0,39 

Мало 
веро-
ватно 
1,16 

Могуће 
2,53 

50% 
могуће 

4,63 

Веро-
ватно 
7,57 

Врло 
веро-
ватно 
11,48 

Ивесно – 
сигурно 

16,46 

Скоро  

немогуће 0,06 
0,06 0,06 0,39 0,39 1,16 1,16 2,53 2,53 

Врло 

 Мало 

 вероватно  

0,39 

0,06 0,39 0,39 1,16 1,16 2,53 2,53 4,63 

Мало вероватно 

1,16 
0,39 0,39 1.16 1,16 2,53 2,53 4.63 4,63 

Могуће 

2,53 
0,39 1,16 1,16 2,53 2,53 4,63 4,63 7,57 

50% Могуће  

4,63 
1,16 1,16 2,53 2,53 4,63 4,63 7,57 7,57 

Вероватно 

7,57 
1,16 2,53 2,53 4,63 4,63 7,57 7,57 11,48 

Врло вероватно 

11,48 
2,53 4,63 4.63 7,57 7,57 11,48 11,48 16,46 

Извесно - сигурно 

11,48 
2,53 4,63 4,63 7,57 7,57 11,48 16,46 16,46 
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Осим наведених метода могуће је потпуно коришћење функција стања, за вероватноћу 

постојања извора паљења и настанка експлозивне атмосфере без обзира што неке присутне 

запаљиве супстанце могу бити присутне као материјал (производ, сировина и отпад) или као 
резултат неког квара. 

Неке од могућих величина стања за настанак експлозивне атмосфере су: 

- степен дисперзије 
- концентрација у оквиру граница експлозивности 
- могућа опасна количина експлозивне материје 
- ефективан извор запаљивости 
- проветравање 
- цурење на спојевима и вентилима 
- отворени или затворени апарати 
- формирање депозита прашине и њено дизање 
- рад са повишеним притиском 
- величина површине испаравања 
- радна температура 
- разарање оближњих делова постројења. 

Друге методе процене ризика су драгоцене али само у изузетним случајевима и делимично 

применљиве. 

2.11. Мере за заштиту од експлозије 
Када се изврши процена ризика треба извршити анализу ризика и потребу спровођења мера 

за смањење и отклањање ризика. Мере су бројне и различите а само неке од њих су: 
- спречавање формирања експлозивних атмосфера (замена супстанце, увећање вели-

чине честица прашине,, овлажавање, лимитирање концентрације, инертирање, сер-
висирање, проветравање, чишћење прашине, детекција гаса) 

- спречити паљење експлозивних атмосфера и 
- ублажавање ефеката експлозије 
Ублажавање ефеката експлозије 
Када није могуће избећи експлозивну атмосферу и изворе запалеља, онда треба преду-

зети мере да се ограничи ефекат експлозије неки од начина су: 
- опрема отпорна на експлозију. 
- одушак експлозије којим се експлозија усмерава у безбедном смеру. 
- зауздавање експлозије њеним редуковањем и 
- ограничавање експлозије на поједине делове система. 
Процесна контрола је такође мера од експлозије и то најчешће примењивана јер је и нај-

сигурнија. Пример је рецимо надгледана вентилација која је практично део технолошког про-
цеса са којим је функционално везана. 

Организационе мере које се примењују када техничке мере нису довољне да се обезбеди 
сигуран рад у експлозивној атмосфери. То могу бити, упутства, стручност запослених, оспособ-
љавање за безбедан рад, систем радних дозвола, надзор, инспекција, редовно одржавање и 
обележавање опасних места и зона. 

При експлозији запослени су угрожени од неконтролисаног пламена, таласа притиска, 
штетних продуката реакције и нестанка кисеоника. Последице су значајне и зато постоји само 
један безбедан начин рада, примена превентивних мера и спречавање настанка експлозије. Пре-
ма Директиви (чл. 3 и 4) да би се деловало превентивно спровођење мера је начелно према 
следећем редоследу, 

- спречавање формирања експлозивних атмосфера, односно одређивање вероватноће 
појаве и њихово трајање 

- избегавање паљења експлозивних атмосфера, односно, одређивање вероватноће при-
суства извора паљења 

- интерактивни догађај свих елемената у процесу и 
- смањење величина могуће штете. 

2.12. Избор опреме за рад 
Опрема за рад у експлозивној атмосфери мора бити изабрана у складу са категоријама 

из Директиве 94-9-ЕЗ. Разврставање гасова и пара у групе и температурне разреде опредељује 
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избор електричних урежаја и опреме према подручју примене и температурној класи. Опрема 

за рад несме да буде узрок експлозији нити да је изазове. 

Представља посебан и посебно важан део система експлозивне заштите и може је 
користити само посебно за то обучено особље. 

2.13. Одржавање ризика на сталном-дозвољеном и прихватљивом нивоу 

Одржавање нивоа розика на прихватљивом нивоу се обезбеђује применом одређених 

врста мера. Ако ове мере не дозвољавају појаву ризика у будућности, онда би се оне могле сма-
трати превентивним мерама у тој будућности. Ако се захтева да се процена ризика експлозивне 

атмосфере врши пре извођења процеса рада и на основу техничке документације, онда је очи-

гледно да процена ризика у експлозивној средини базира на превентивним мерама, дакле, на 

спречавању ризика а не на смањивању и отклањању. 

3. ЗАКЉУЧАК 

1. Документ о заштити од експлозије треба да садржи два дела. Први, технолошки који 
раде инжењери одговарајуће технологије која је посматрана. У овом делу би се практично од-
радио цео пројекат, почев од технолошког описа па до мера заштите.Други део, електрични, 
раде инжењери електроструке и то треба да буде пројекат мера заштите од експлозије везан ис-
кључиво за избор електричне опреме и инсталације. 

2. Ако се погледа шема методологије видеће се да је потпуно идентична са методо-
логијом за израду Акта о процени ризика. Уствари, Елаборат о зонама опасности како се некада 
звао документ за експлозивну заштиту је оно што је данас Акт о процени ризика за експлозивну 
средину. Ово није ни чудно јер разлике између њих су само последица специфичности експло-
зивне средине у односу на стандардну радну средину. 

3. Уосталом, сличну појаву смо већимали и код разлика акта о процени ризика за нор-

малну радну околину у односу на, процену на покретним или привременим градилиштима, акта 

за опасне хемијске агенсе, ручном руковању теретима, процени ризика од пожара и процени 
ризика информационих система. Све наведене процене су захтевале прилагођавања методе што 

је захтевало неко време да би се она применила. Негде се то прилагођавање односило на разли-

чите облике штете а негде и на неке сасвим друге ствари. Зато је овог тренутка тешко директно 

применути методу јер већ су наговештена три начина дефинисања пута методе и дилеме дали 
ићи преко величина стања или табеларних вредности, дали задржати квантитативне показатеље 

елемената ризика или употребити квалитативне. 

4. Процена ризика за експлозивну атмосферу је слична процени на градилиштима јер се 
базира на техничкој документацији и ради се пре почетка рада. Дакле, мере су превентивне, а 

сам назив Уредбе наговештава да се односи на њих. 
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РЕЗИМЕ 

Први од проблема рада у сменама је утврђивање односа биолошког ритма организма и радне ус-

пешности, како би се могла направити што боља организација сменског рада. Наравно, осим здравстве-

них ефеката, врло је важно и питање ставова самих радника према овој врсти рада, односно њиховој мо-

тивисаности, као и социјалној проблематици коју повлачи за собом рад у сменама. 

Циљ овог рада било је испитивање могућег ефекта промене режима сменског рада на неке здрав-

ствене и социјалне параметре у групи запослених у ТЕНТ-у, прегледаних у периоду јун- новембар 2012. 

у односу на исту групу запослених у 2011. 

Испитивање је показало да су нервоза, несаница и умор статистички значајно повећани у 2012. 

Такође, задовољство послом, иако у општој оцени није показало статистики значајно одступање у односу 

на претходну годину, у појединачним оценама код варијабле-режим рада- дошло је до промене, статисти-

чки изразито значајне. Уочено је веће одсуствовање са посла испитиваних запослених у току посматра-

них месеци 2012., а такође и смањење мотивисаност за посао, којим су, иначе, у огромном проценту (чак 

91,1%) ови запослени задовољни.  

Промена режима сменског рада неповољно је утицала на поједине психосоцијалне и здравствене 

параметре, а тиме и на радну ефикасност. Пре промене режима рада, морају се сагледати сви аспекти 

сменског рада, како би се елиминисале штетне последице по запослене, послодавца и друштво у целини. 

Кључне речи: сменски рад, мотивисаност, задовољство 

THE INFLUENCE OF CHANGE IN WORKING SHIFTS  

ON WORK MOTIVATION AND PLEASURE OF EMPLOYEES 

ABSTRACT 

The first problem of shift work is to determine the relation between the organism's biological rhythm and 

the success in work, so that a better organisation could be made in shift work. Of course, alongside with the health 

effects, the question of the employees' attitude towards this type of work is of extreme importance, their motivation 

and the social problems that the work in shifts entails. 

The aim of this work is to look into the possible effect that change in work shifts could have on some 

health and social parameters of the employees in TENT, reviewed in the period of June to November 2012, i.e. the 

same group of employees in 2011. 
The research showed that anxiety, insomnia and exhaustion have risen statistically in 2012. Also, work 

satisfaction, although it did not show any significant changes in statistic(general mark) regarding the previous year, in 

single marks with the variable - work regime- there has been a change, statistically very significant. It has been noticed 

that the respondent employees were missing work more often in the observed months in 2012, and also work 

motivation decreased, although even 91.1% of employees are satisfied with the work they do. The change in working 

shifts was not beneficial to some psycho-social and health parameters, and also to work efficiency. Before the change 

in regime of shift work, all the aspects of the work in shift have to be taken into consideration, so that the bad 

consequences on employees, employer and the society on the whole could be eliminated. 
Key words: shift work, motivation, satisfaction 

                                                   
1 Дом здравља Обреновац 
2 Стална конференција градова и општина Србије, Београд 
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1. УВОД  

Сменски рад подразумева ефективан рад у времену чији се почетак и завршетак помера 

из дана у дан (I, II и III смена) или из недеље у недељу. Односно, рад у сменама значи сваки ме-
тод организације рада у сменама, помоћу кога радник следи било ког другог на истом радном 

месту, у складу са одређеним обрасцем, укључујући образац ротирања, који може бити непре-

кидан или са прекидима, изискујући потребу да радник ради у различито време током одређе-
ног периода дана или ноћи. 

Овакав начин организовања рада одређују друштвени, економски и технолошки разло-

зи, па је развојем друштва његова распрострањеност у сталном порасту. Најчешће се сменски 
рад среће у услужним делатностима, индустрији која захтева континуирани технолошки про-

цес, а последњих деценија све је више и других делатности које свој рад сменски организују, 

захваљујући развоју компјутерске и других информационих технологија. Потребе производње 

робе и пружања услуга, без обзира на доба дана или ноћи, подразумевају и потребе за радом 
који треба обављати исто тако, без обзира на доба дана или ноћи. Такви распореди рада могу 

бити изузетно напорни, а могу утицати и на сигурно и безбедно извођење радова. Грешке про-

узроковане премором сменских радника такође могу значајно утицати и на општу, јавну без-
бедност или здравље. Па ипак, евидентно је да потребе за сменским радом, широм света, бе-

леже стални тренд раста, нарочито у последње две деценије, те да те потребе неће нестати ни у 

даљој будућности. 
Како расте број сменских радника, тако расту и намећу се и проблеми у вези са овом 

организацијом рада, и они постају предмет проучавања различитих научних дисциплина. Први 

од проблема рада у сменама је утврђивање односа биолошког ритма организма и радне успеш-

ности, како би се могла направити што боља организација сменског рада. Затим, друго, сменски 
рад утиче на принудну десинхронизацију и ресинхронизацију биолошких ритмова, а из овог 

проистиче трећи велики проблем сменског рада, а то је утицај свега овога на здравље и радну 

спососбност радника, односно проблем предузимања одговарајућих превентивних и заштитних 
мера. Лоше организован сменски рад, који доводи до акумулирања замора услед неусклађено-

сти са природним биолошким, ―циркадијаним‖, ритмом радника у садејству са неповољним фа-

кторима из радне средине (бука) делује и као фактор хроничног стреса. Ту припадају и фактори 

везани за садржај организацију, ритам и режим рада и нарочито одговорност на раду. Интерак-
цијом ових фактора и субјективних чинилаца долази до симптома, обољења и социјалних 

последица. Последице се огледају и кроз смањен учинак на раду, повећан број повреда на раду, 

повећано обољевање, одсуствовање, напуштање и промену посла. 

Наравно, врло је важно и питање ставова самих радника према овој врсти рада, односно 
њиховој мотивисаности, као и социјалној проблематици коју повлачи за собом рад у сменама. 

Мотивисање запослених једна је од најизазовнијих функција менаџмента. Мотивација се као ни 

друге психолошке варијабле, везане за рад, не може непосредно мерити. О њој се закључује из 
радне успешности, понашања, залагања, апсентизма. Наравно, значајно је радити на свим ас-

пектима побољшања услова и климе у организацији, јер је евидентно да један број запослених 

незадовољство на том плану,доживљава као сигнал за појаву болести и одсуствовања са посла. 

Сазнања ПНЕИ истраживања, о интеракцији психе, нервног, ендокриног и имуног система пру-
жају све више доказа о позитивном утицају разних облика психотерапије и социјалне подршке 

на јачање отпорности према болестима, развијању правилног реаговања на стрес и развијања 

позитивних мотивационих модела. Здравље и болест нису узајамно искључујуће категорије, већ 
је то континуум, процес у којем се рачуна на застоје, прогресију и регресију, на један динами-

чан однос. Дакле, појам здравља замењује појмом „добро функционисање―.Оно што у сваком 

тренутку одређује место појединца на овом континууму здравље-болест, је способност лич-

ности на адаптацију на захтеве средине и потенцијално патогене агенсе. 

Током периодичних прегледа у ПД ТЕНТ, увек смо наилазили на релативно честе ко-
ментаре неких запослених (прегледаних сменских радника) да им рад у сменама битно ремети 

одмор, спавање, навике у исхрани и стил живота. Запослени у ТЕНТ-у А и Б, су у току 2011. ра-

дили у сменама по 12 сати, а од априла 2012. режим рад је измењен и почело се са радним 
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временом од 8 сати у смени. Међутим, како је дошло до промене режима у сменском раду то-

ком 2012. године, примећено је да су се ове врсте коментара постале све изразитије и чешће. 

Како је то изгледало упадљиво, решили смо да се посебно осврнемо на овај проблем, односно 
да се заинтерсујемо за неке социјалне аспекте и здравствене параметре, за које смо претпо-

ставили да могу бити у вези са променом резима рада у сменама.  

Циљ овог рада, дакле, било је испитивање могућег ефекта промене режима сменског ра-

да на неке здравствене и социјалне параметре у групи запослених сменских радника прегледа-
них у периоду јун- новембар 2012. у односу на исту групу запослених у 2011. 

2. MЕТОДЕ РАДА 

Истраживањем је било обухваћено 340 сменских радника Термоелектране ― Никола Те-

сла‖у Обреновцу, који су у периоду јул - децембар 2011., односно јун - новембар 2012.године 

обавили периодичне прегледе у нашој амбуланти. Сви запослени су мушког пола. Просечна 

старост запослених у 2011. била је 45,17 година, просечно трајање радног стажа 25,85 година. 
Из анкета о пушачким навикама добили смо податак да је проценат пушача међу овим запосле-

нима у смени 45,6 %. Иста група запослених је испитивана 2012. Проценат пушача се незнатно 

променио и у 2012. је износио 45,1%. Радници су припадали различитим групама послова, од 
шефова смена, руковалаца блоковима, електропостројењима, црпним, багер и мазутним стани-

цама, преко машиниста турбинског и котловског постројења, до радника на депонији пепела, 

унутрашњем транспорту угља и хемијској припреми воде, ватрогасаца и запослених у обезбеђе-
њу. Код прегда запослених у 2011. рад се одвијао у турнусима, по шеми 12-24-12-72 сата, када 

су активне све радне групе (6 екипа), односно 12-24-12-48 сати, ако је било одсутних, па се ра-

дило са смањеним бројем извршилаца (обично 5 екипа). У току прегледа у 2012. Исти запо-

слени су радили осмочасовну смену по шеми једна I, једна II, једна III, па 48 сати слободно (ка-
да су активне све радне групе). Радници се у току периодичних прегледа већ годинама анке-

тирају посебно дизајнираним упитницима. Упитници су садрже групу питања о субјективним 

доживљајима испитаника, тегобама и задовољству запослених. Посебан акценат је стављен на 
одговоре који су се односили на нервозу,несаницу, умор, главобољу, вртоглавицу, задовољство 

послом, мотивисаност за рад. Анализирани су подаци из компјутерске базе података и за проце-

нат апсентизма за ову групу испитиваних запослених у 2011. и 2012. Користила се аналитичка 

варијанта дескриптивне методе. Подаци су статистички обрађени: (X2 test, Mood, t- test). 

3. РЕЗУЛТАТИ  

Након обраде података, испитивање је показало да се поједини испитивани параметри 
сатистички значајно разликују за испитиване периоде. Наиме, умор, нервоза и несаница су ста-
тистички значајно повећани у 2012. години у посматраној групи сменских радника. Од 340 
прегледаних, повећан умор у месецима након промене у режиму сменског рада, навело је 84 
радника, за разлику од претходне године, кад се на овај начун изјаснило њх 49. Констатовано је 
да је ова разлика статистички значајна, наиме, X2 = 5,436 (p<0,05). Да је нервозније изјавио је 
101 запослени, а у 2011. то је било њих 76. И овде постоји разлика са статистичком значајнош-
ћу, X2 = 5,395 (p < 0,05). Још је значајнија разлика у поремећају сна код ових запослених, где је 
њих 132 изјавило да има проблема са спавањем у 2012., за разлику од 2011. када је тај проблем 
навело њих 85. Ова разлика је изразито значајна, X2 = 14,321 (p<0,01). Задовољство послом у 
општој оцени није показало статистики значајно одступање у односу на претходну годину. 
Међутим, у појединачним оценама испитиваних варијабли задовољства, код варијабле-режим 
рада - дошло је до промене, статистички изразито значајне. Ако упоредимо ставове радника 
везане за задовољство режимом рада по сменама, у 2011. и 2012. наилазимо на готово инверзне 
податке - 80 % задовољних у 2011.и свега 24% у 2012. Као последицу свега овога, имамао 
последњих месеци смањену мотивисаност запослених за посао, којим су, иначе, како су дугого-
дишња праћења показала, у огромном проценту (чак 91,1%) ови запослени задовољни.  

Анализом морбидитетног апсентизма, уочено је веће одсуствовање са посла испити-
ваних запослених у току посматраних месеци 2012. године. Сам проценат боловања је у посма-

траном периоду статистички значајно повећан (t =2,439, p<0,05), и интересантно је да је 

повећање углавном дошло од процента боловања сменског особља, што до сада није био случај. 
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Табела 1. Структура узорка по исказаном степену  

задовољства режимом сменског рада 

Исказана 

вредност 

става 

Учесталост 

2011. 
% 

Учесталост 

2012. 
% 

Одсуство става 6 1,7 4 1,2 

Веома лоше 19 5,6 159 46,8 

Слабо 42 12,3 98 28,8 

Задовољавајуће 46 13,5 53 15,6 

Веома добро 63 18,5 17 5,00 

Одлично 164 48,2 13 3,8 

Укупно 340 100 340 100 

4. ДИСКУСИЈА 

Очигледно је да велики број запослених сменских радника промену режима сменског ра-
да са дванаесточасовног на осмочасовно доживљава као својеврстан стрес. Током дугогодишњег 

праћења задовољства запослених својим послом, могли смо видети да је режимом рада од 12 са-

ти, било задовољно око 80% запосленог сменског особља. Чак ни у студији рађеној крајем деве-
десетих у ТЕНТ-у у вези са сменским радом (ИМР „Др Д. Карајовић‖, Др С. Борјановић и сарад-

ници) није могло да се докаже да су испитивани параметри експлицитно лошији код запослених 

са дванаесточасовним од оних са осмочасовним радним временом, иако је то било сасвим очеки-
вано. Мотивисност запослених да раде 12 сати, значајно је допринела њиховим бољим резултати-

ма на тестовима који су рађени. Ако упоредимо ставове радника везане за задовољство режимом 

рада по сменама, у 2011. и 2012. наилазимо на готово инверзне податке. Анкета која испитује овај 

вид задовољства има понуђене одговоре од 0 до 5, при чему је 0 одсуство става, а степен задово-
љства иде од ―веома лоше‖ (1) до ―одлично‖ (5). Ставови оцењени са 1 и 2, узимани су као ста-

вови незадовољства, а од 3 до 5 као као ставови задовољства. Од 340 запоселних у 2011. режимом 

измена и дужином трајања смена задовољство је усказало 273, а у 2012. свега 83 анкетирана 
запослена.Ово је, иако, на први поглед у нескладу са научним доказима, објашњиво. Наиме, иако 

је у фазама ноћних смена присутна десинхронизација биолошких и животних ритмова, рад у 

турнусима (12 сати), ипак оставља, приличан број слободних дана у којима ови радници несме-
тано задовоље неке од својих егзистенцијалних проблема и потреба (често су то радници са два 

занимања, радници са приватним пословима, са пољопривредним добрима, којима остварују у 

слободним данима већу материјалну добит, а то, свакако, утиче и на њихово субјективно осећање 

задовољства, али и објективно се одрази на стање организма.Генерално, сменски радници на еле-
ктрани мање користе боловање (неке акутне ствари решавају или у слободним данима или орга-

низовањем распореда). Чак је код сменских радника развијенија дисциплина и склоност здрави-

јим стиловима живота него код њихових колега ван смене, што се може објаснити, ипак, свесном 
или подсвесном спознајом о штетностима које им оваква врста рада, неминовно доноси кроз ду-

жи период. Међутим, преласком на осмочасовно радно време, где им друга смена завршава, а 

трећа смена почиње, тек у 23х, а на посао сада долазе скоро сваки дан, стање се мења. Изразито 

им тешко пада велики број долазака на посао (са дванаесточасовним радним временом било је 
просечно тек 12-13 долазака у току месеца).Овај број је и већи него што би теоретски требало да 

буде, јер се, према њиховим изјавама, готово 2/3 године не смењује 6 активних радних група, не-

го најчешће пет, а у значајном броју случајева и само четири. Није сам осмочасовни систем рада 
проблем, наравно да је лакше радити краће у смени, али редослед и брзина мењања смена је оно 

што је извор незадовољства, преморености, нервозе и свих пратећих негативних манифестација. 

Дакле, нов режим за велики број запослених, како су се током периодичних прегледа изјашњава-
ли, представља извор хроничног стреса и незадовољства. Стрес, као важан покретач многих 

патолошких збивања у организму, такође игра важну улогу у целокупном здравственом статусу 
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ових људи који свакодневно обављају послове са повећаним ризиком, а чији се режим рада про-

менио. На закључак да је ова тврдња оправдана упућује и претпоставка о постојању везе између 

морбидитетног апсентизма и задовољства радним временом. Сем, објективног,стресом и умором 
изазваног погоршања здравственог стања, постоје и неки значајни, субјективни параметри, који 

се не могу занемарити када се анализира стање апсентизма сменског особља у ТЕНТ-у. Наиме, 

апсентизмом се решавају и многи немедицински проблеми, за које се раније, у већем броју „не-

радних дана‖, имало много више времена. Интересантан је податак да међу онима који су задово-
љни променом режима рада, има највише оних са најсофистициранијим врстама послова. Наиме, 

руковаоци блоковима, чији посао захтева готово непрекидно седење и компјутерско праћење 

параметара производње електричне енергије, уз огроман психофизиолошки напор да се одржи 
континуирана будност и брзина реаговања, како би систем функционисао, у већем проценту него 

остали су задовољни осмочасовним радним временом. 

5. ЗАКЉУЧАК 

У суштини, резултати већине истраживања у свету, која су се бавила дужином рада у сме-

ни, су контрадикторни. Током овог испитивања дошло до резултата који су у складу са претпостав-

кама, заснованим на разговорима и анкетама запослених, односно до закључка да је промена режи-
ма сменског рада неповољно утицала на поједине психосоцијалне и здравствене параметре, а тиме 

и на радну ефикасност. Свакако, потребно је спровести још прецизнија и детаљнија испитивања, у 

дужем временском периоду.Ово никакао не би требало да фаворизује дванесточасовно радно вре-
ме, већ да укаже на проблеме и отвори питање прилагођавања и модификовања и осмочасовног 

сменског рада, на начин који би погодовао највећем броју запослених. Могуће да за различите вр-

сте послова, односно различите структуре запослених, не важе увек иста, очекивана правила. Мо-

жда је неопходна и комбимнација оба начина на различитим пословима. Због тога је веома значајно 
пронаћи онакав начин сменског рада који најмање утиче на природан биолошки ритам физиолош-

ких функција, нарочито оних које су као захтев рада важне за рад на сменским радним местима у 

термоелектрани. Пре промене режима рада, морају се озбиљно и стручно сагледати сви аспекти сме-
нског рада, како би се елиминисале штетне последице по запослене, послодавца и друштво у целини.  
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REZIME 

Zbog svoje nepredvidljivosti i mogućih posljedica, ekološke prijetnje postaju predmet sinergije napora i 

predmet meĊusobnih sporazuma. IzraĊeni su novi planovi, koncepti i scenariji koji će se ugraditi u postojeće ili 

buduće strategije odgovora na sve izazove koji proizlaze iz ekoloških prijetnji. Da bi se uspješno pripremili i 

suprotstavili ugrozama novih asimetriĉnih prijetnji, potrebno je uspostaviti cjelovit integralni sustav upravljanja 

krizama na razini drţave. 

Ključne riječi: zaštita okoliša, ekološke prijetnje, integralni sustav upravljanja krizama 

ECOLOGICALTHREATAS ASOURCEJEOPARDIZEASPECTOF 

INTEGRATEDSYSTEMSMANAGEMENTCRISIS 

ABSTRACT 

Because of its unpredictability and the potential consequences, environmental threats become the subject of 

efforts and synergies subject of mutual agreement. Made new plans, concepts and scenarios that will be incorporated 

into existing or future strategies of response to the challenges arising from environmental threats. In order to succes-

sfully prepare and counter threats of new asymmetric threats, it is necessary to establish a comprehensive integrated 

system of crisis management at the state level. 

Keywords: environmental protection, ecological threats, integrated crisis management system 

1. IZVORI EKOLOŠKIH PRIJETNJI  

NACIONALNOJ SIGURNOSTI RH 

Kada se razmatraju moguće ekološke prijetnje i njihovo ugroţavanje nacionalne sigurnosti Re-

publike Hrvatske, vaţno je napomenuti kako se u okruţju i na podruĉju Republike Hrvatske nalazi velik 

broj razliĉitih izvora ekoloških prijetnji. Oni se mogu uvjetno promatrati i prosuĊivati kroz podjelu lokalnih 

izvora na izvore ugroţavanja izvan podruĉja Republike Hrvatske (vanjski izvori) i na izvore ugroţavanja u 
Republici Hrvatskoj (unutarnji izvori). Vanjski izvori ekoloških prijetnji i zagaĊivanja okoliša obuhva-

ćaju one objekte, pojave i radnje ĉije se izvorište (polazište) nalazi izvan teritorija RH (u neposrednom 

okruţju ili regiji).  
Znaĉajka je vanjskih izvora ĉinjenica da je za otklanjanje posljedica djelovanja, kao i njihovo 

konaĉno rješavanje, nuţna meĊunarodna suradnja. Vanjski izvori ekoloških prijetnji mogu se uvjetno 

podijeliti u nekoliko meĊusobno povezanih skupina i pojavnih oblika zagaĊivanja: 

Neĉiste ili zastarjele industrije u okružju, osim djelovanja na globalno zatopljenje, utjeĉu i 
na stvaranje kiselih kiša; tipiĉan je primjer utjecaj razvijenog talijanskog sjevera na šumska podruĉja 

                                                   
1 Student, Veleuĉilište u Karlovcu 
2 Prof.dr.sc. Veleuĉilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9,Karlovac, Hrvatska 
3 Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje RH(DUZS) 
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Primorsko-goranske ţupanije. Pod šumom i šumskim zemljištem nalazi se 130 890 ha površine Gor-

skog kotara, odnosno 83% površine. Preko 90% stabala jele u ţupaniji je oštećeno.
1

 
ZagaĊenost vodenih tokova velikih europskih rijeka koje svojim tokom ulaze i protjeĉu kroz 

RH i ĉija zagaĊenost i kvaliteta nije na prihvatljivoj razini; takve rijeke ugroţavaju ostale vodene tokove i 
jezera kao izvore pitke vode u RH, stanje flore i faune u podruĉjima uz koje protjeĉu i drugo.

 2
  

Dobar je primjer navedenog već spomenuta ekološka katastrofa u MaĊarskoj kada je crveni to-
ksiĉni mulj istekao u Dunav, a struĉni tim Hrvatskih voda, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo 
Osjeĉko-baranjske ţupanije, pojaĉano nadzirao Dunav kod Batine zbog ekološke katastrofe koja se 
dogodila u zapadnom dijelu MaĊarske. 

Zahvaljujući poduzetim mjerama za neutralizaciju, crveni mulj više nije bio vidljiv golim okom, 

ali su se zbog navedene ekološke katastrofe mogle vidjeti mrtve ribe na površini rijeke Rabe u MaĊar-

skoj. Iz nepoznatih je razloga pukao spremnik iz kojega se izlio 1,1 milijun prostornih metara natrijeve 

luţine sa solima teških metala i poplavio sedam okolnih sela.  

Prirodne i ljudskim djelatnostima izazvane katastrofe i nesreće kao što su pucanje/uni-

štenje brana na akumulacijskim jezerima i rijekama ĉime bi se, zbog nepostojanja ili lošeg stanja 

nasipa, poplavio nizvodni dio podruĉja u Republici Hrvatskoj.  

Posebno mjesto u ovoj skupini prijetnji imaju nuklearne katastrofe odnosno havarije nuklear-

nih postrojenja koje su i najveća opasnost jer se ''trenutaĉno u Europi i Rusiji nalazi 196 nuklearnih 

postrojenja od ĉega pet u drţavama u okruţju Republike Hrvatske, a postoji i razmišljanje o izgradnji 

novih (primjer Albanije).
 3

 

Balastne vode
4

 imaju višestruko djelovanje a tri su glavna negativna utjecaja balastnih voda: 
ekološki, ekonomski i oni sa utjecajem na ljudsko zdravlje. Na taj naĉin se remeti prirodna ravnoteţa 

okoliša gdje je balastna voda ispuštena. Kada se balastne vode ispuštaju u novu sredinu one mogu biti 

invazijske i mogu nanijeti ozbiljnu štetu prirodnom stanju, utjecati na ekonomske djelatnosti (ribarstvo 
i školjkarstvo i zdravstvena prijetnja za ljude.Svojim djelovanjem izravno utjeĉu na zdravlje stanovni-

štva kao i na ekonomsko stanje gradova uz obalu (turizam, poljoprivreda i drugo). U Hrvatskom djelu 

Jadrana 5 000 tankera godišnje preveze 2,5 milijuna tona balasta, a više od 50% te koliĉine dolazi s 
Mediterana. U našem Jadranu primjer su unesene tropske alge Caulerpa taxifolia, Caulerpa racemosa 

koje su zamijećene na više lokacija širom Jadrana, a kontrola njihovog rasta je, vrlo je teţak zadatak, 

moţda i nemoguć. Morska cvjetnica (Halophila stipulacea) zabiljeţena je u vodama Albanije, uskoro 

se oĉekuje njeno širenje i u hrvatski dio Jadrana.
 5

 

Unutarnji izvori ekoloških prijetnji nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i svojim su 

djelovanjem teţišno ugroza sigurnosti RH, ali mogu ugroţavati i drţave u neposrednom okruţju te se 
iste mogu uvjetno podijeliti na nekoliko skupina. 

Urbanizacija, tehnološki razvoj i industrijalizacija ima za posljedicu zagaĊenje zraka, 

poljoprivrednog zemljišta, vodenih tokova i okoliša neposredno uz razvijena gradska i industrijska 

središta u Republici Hrvatskoj. TakoĊer, prerada nafte i ugljena i uporaba istih kao teţišnog energenta 
glavni su uzroci zagaĊivanja okoliša (npr. rafinerija u Sisku, TE Plomin i drugo). Industrijski i drugi 

otpad znatno utjeĉu na zagaĊivanje okoliša. 

Krize ili izvanredna stanja u Hrvatskoj (bez rata) izazivaju štete, u prosjeĉnom iznosu od oko 

200 milijuna godišnje. 
Razvidno je iz slike 16., kako je svijest o ekologiji i okolišu, a posebno korištenju ekološki 

prihvatljivih izvora energije postala sveprisutna u svim sferama i razinama odluĉivanja u cijeloj Re-

publici Hrvatskoj.  

                                                   
1 Osnovna analiza stanja za podruĉje Gorskog kotara - 2009. Projekt „Odrţiva budućnost ruralnih podruĉja Hrvatske“ 

http://www.pins-skrad.hr/pdf/analiza_stanja_GK_2009_final.pdf 
2 Izvor: Matas M., Simonĉiĉ V., Šobot S.: ''Zaštita okoliša danas za sutra'', Školska knjiga, Zagreb, 1992. str. 29. Kvaliteta rijeke 

Save kod Breţica je izmeĊu 3. i 4. kategorije (uz povećanu temperaturu vode od nekoliko Celzijevih stupnjeva zbog hlaĊenja 
nuklearne elektrane ''Krško''), rijeke Drave i Mure pri ulasku u Republiku Hrvatsku je 3. kategorije, Dunava 2. kategorije. 
3

 ''Kako promišljati energetsku budućnost'', Granić G., Poslovni dnevnik od 1.10.2009. 
4 Tijekom 2008. u hrvatske je luke uplovilo je 6320 brodova koji su imali obvezu prijave balastnih voda. Ukupno su iskrcali 2 444 

038 mt balastnih voda. ''Balastne vode Hrvatske 2005-2008'' Izvor: http://www.mmpi.hr/UserDocsImages/Balastne %20vode%.pdf, 
5 Seminar „Balastne vode kod pomorskog prometa i odgovarajuća zaštita okoliša“, Milan Grlica, Veleuĉilište u Rijeci, izvor: 

http://www.gradri.uniri.hr/adminmax/files/class/11.Balastne%20vode% 

http://www.mmpi.hr/UserDocsImages/Balastne%20%20vode%25.pdf
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Doduše za sada samo na teorijskoj razini ali za nadati se da će i praktiĉna primjena takoĊer 

zaţivjeti 
1

 

Slika 1.: Proizvodnja primarne energiju u RH sa projekcijom do 2030.  

Prirodne i ljudskim djelatnostima izazvane katastrofe i nesreće kao što su veliki šumski po-
ţari

2
 imaju znatne posljedice na ljude i njihova materijalna dobra i okoliš. Poplave kao posljedica visokog 

vodostaja rijeka ili popuštanje brana na akumulacijskim jezerima svojim djelovanjem mogu utjecati na 
stanovništvo i materijalna dobra uz tok rijeka ili nizvodno od akumulacijskih jezera. Tehniĉko-tehnološke 
katastrofe uzrokovane razliĉitim ĉimbenicima (ĉovjek, kvar, teroristiĉki ĉin i drugo) mogu se razliĉito 
manifestirati, npr. pucanjem cjevovoda magistralnog naftovoda (JANAF), što bi, izmeĊu ostalog, imalo za 
posljedicu izravno ili neizravno zagaĊivanje i negativno djelovanje na okoliš.

 3
 

Oneĉišćenje morskog okoliša i priobalja zbog posljedica havarija tankera za prijevoz nafte, za-
gaĊenost luka zbog uplovljavanja i sidrenja velikog broja plovila4 te potencijalne opasnosti koje proizlaze 
iz zagaĊenosti dijela morskog dna neeksplodiranim minsko-eksplozivnim sredstvima, mogu dugoroĉno ut-
jecati na more, otoke i obalni pojas. Kako je Jadransko more strateški izvor prihoda u turizmu, teţište R. 
Hrvatske treba biti na oĉuvanju njegovih vrijednosti. Potrebno je napomenuti ne baš ugodne podatke ve-
zane uz Jadran. Na dnu Jadrana leţe tone bombi i brodovi puni radioaktivnog otpada. Pred obalom Pesara, 
pedesetak milja od istarske obale, leţi arsenal bombi iz Drugog svjetskog rata i vojne misije NATO-a iz 
1999. godine. Mjerenjem i praćenjem stanja ustanovljena je koncentracija iperita i ostalih otrova. 5 

U Jadranu je naznaĉeno šest posebnih zona gdje se vojni avioni u povratku s vojnih misija oslo-

baĊaju bombi i raketa koje nisu iskorištene tijekom misije. Pojedine informacije kaţu da postoje dvadeset 

                                                   
1 Prikaz razvoja proizvodnje primarne energije od 1988. godine sa projekcijom rasta, pada i razvoja po izvorima do 2030. 

„Energija u Hrvatskoj, Godišnji pregled,“ Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Izvor: http://www. mingorp.hr/ 
UserDocsImages/ENERGETIKA/EUH08_za%20web.pdf.  
2 IzmeĊu 1. lipnja i 8. kolovoza 2007. u priobalju Republike Hrvatske izbilo je 750 poţara i pritom je opoţarena površina od 

159 000 hektara. Izvor:''Poţari u Hrvatskoj u 2007.'', http://hr.wikipedia.org. 
3 U sluĉaju teroristiĉkog napada na naftovodni sustav najviše bi posljedica bilo na okoliš (32%), prekid pruţanja usluge 

(31%), gubitke nafte (28%) i štetu na opremi (9%). Izvor: Šinka D.: ''Analiza rizika od terorizma za naftovodni sustav'', str. 
5. Izvor: http://www.fer.hr/_download/repository/Davor_Sinka_kvalif_ispit.pdf 
4 Oko 110 tisuća brodica ispušta golemu koliĉinu tekućina i ulja pa se godišnje biljeţi oko 250 ozbiljnijih ispuštanja nafte 

što stvara naftnu mrlju veliĉine Cresa, a to je verificirala i satelitska snimka Europske unije. Izvor: http://www.volim-lo-
sinj.org/zastita_mora/hoce_li_turizam_unistiti_jadran.html 
5 Talijanski novinar istraţitelj Gianni Lannes tvrdi da su podaci plod istraţivanja podmorja, odnosno višemjeseĉnog rada 

prikupljanja dokaza iz vojnih arhiva diljem Europe. Izvor:www.zamirzine.net/spip.php  

http://www/
http://www.fer.hr/_download/repository/Davor_Sinka_kvalif_ispit.pdf
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ĉetiri takve zone, a one se ne nalaze samo u meĊunarodnim vodama, nego i unutar drţavnog prostora, kako 

s talijanske tako i s hrvatske strane. Zone za vojni otpad prostiru se od Trsta, odnosno sjevernog Jadrana, pa 

sve do juga (Santa Maria di Leuca, Otrantska vrata). Podatak je rezultat višegodišnje istrage koju je novinar 

istraţitelj Gianni Lannes saţeo u knjizi objavljenoj ove godine. 1  

S obzirom na to da su bombe podloţne mijenama morske struje, rijeĉ je o pokretnom arsenalu 
smrti. Otkrića su rezultat istraţivanja podmorja, odnosno višemjeseĉnog rada u vojnim arhivima diljem Eu-

rope. Nedavno je duţ talijanske obale zabiljeţen masovni pomor kornjaĉa i dupina, a u talijanskoj drţavnoj 

agenciji ICRAM, koja prati tu pojavu, navode da su na tijelima uginulih ţivotinja pronaĊene opekline i 
duboke rane.  

TakoĊer, iznimno je velik broj sluĉajeva tumora i malformacija u novoroĊenĉadi na poluotoku 

Garganu, smještenom preko puta Visa. Gargano je podruĉje gdje nema industrije, gustoća stanovništva je 

mala pa se postavlja pitanje što je uzrok tako velikom broju raznih patoloških stanja. Medicinski nalazi i 
statistika povezani su sa stupnjem zagaĊenosti mora, koji nije prouzroĉen samo visokom koncentracijom 

vojnog arsenala na dnu mora, već i ĉinjenicom da je Jadransko more već od poĉetka sedamdesetih godina 

prošlog stoljeća postalo mjesto pohranjivanja velikih koliĉina radioaktivnog i kemijskog otpada. Na dnu 
Jadrana leţe na desetine potonulih brodova koji su prepuni toga opasnog otpada. Kada se govori o 

potonulim brodovima, kraj Otrantskih vrata potonuo je 1974. jugoslavenski brod Cavtat, prepun kemijskog 

otpada. Pred Anconom dan-danas na trideset metara dubine leţi truplo broda Nicole koji je namjerno 
potopljen kako bi se netko riješio radioaktivnog otpada. Godine 1990. u meĊunarodnim je vodama, bliţe 

hrvatskoj nego talijanskoj obali, ispred Dubrovnika potopljen talijanski brod Valrosandra koji je prevozio 

kontejnere prepune radioaktivnog i kemijskog otpada. Nedavno se na obali nedaleko od Taranta nasukao 

brod nosivosti 7000 tona, koji je prevozio radioaktivni otpad iz Ukrajine, a zna se da je ukrcan u luci koja 
se nalazi na meĊunarodnoj crnoj listi opasnih luka. 

U proljeće 2010. godine u luku Ravenna na sjeveru Jadrana uplovila su dva broda iz Turske prepu-

na radioaktivnog otpada. Isti su brodovi danima ĉekali u luci pod zaštitom policije sve dok iz Rima nije 
intervenirao zastupnik Gaetano Pecorella, predsjednik parlamentarne komisije koja se bavi tzv. Eko-

mafijom. Indicije govore da se nesmetano i legalno koristi Jadransko more i cijeli Mediteran kao mjesto 

pohranjivanja opasnog otpada.  

Gubi se iz vida da je ţivot u moru još uvijek bogatiji i raznovrsniji nego na kopnu, a da je teških i 
otrovnih metala iz spojeva sve više u morskom sedimentu i da preko morskih organizama dolaze i u 

ljudsko tijelo uzrokujući razliĉite bolesti i trovanja. 

Bitka za što većim profitom i što manjom brigom za zaštitu okoliša bjesomuĉno se odvija diljem 
cijelog svijeta, pa zato nimalo ne ĉudi što nam se s vremena na vrijeme dogaĊaju kojekakvi Ĉernobil, 

Bhopali i sliĉni katastrofalni scenariji s fatalnim posljedicama. Ekološke udruge (udruge zelenih) u Repu-

blici Hrvatskoj najveće probleme vide u globalnom ponašanju ĉovjeĉanstva. Ove udruge u nas izdvajaju 
šest ţarišnih toĉaka iz kojih prijeti opasnost za stanovnike: Sisak, Rijeka, Kutina, Zagreb, Vranjic i Slavon-

ski Brod. Sisaĉka rafinerija, zato što nema proĉišćivaĉe, ne zadovoljava moderne europske standarde. Rije-

ĉka rafinerija i kutinska petrokemija takoĊer su opasne po ţivot susjeda, dok Zagrepĉani najviše problema 

imaju sa smogom kao posljedicom pregustog automobilskog prometa. U Vranjicu se nalazi tvornica azbe-
sta, koja se ipak zatvara jer je zbog azbestoze u Europi zabranjena proizvodnja tog materijala. Stanovnici 

Slavonskog Broda kolateralne su ţrtve zastarjele rafinerije iz susjednog Bosanskog Broda. TakoĊer, Zelena 

akcija Hrvatske naglašava i Vuĉevicu, jedan od izlaza s Dalmatine. Njim se ide prema izlazu Dugobabe, 
ĉiji se projekt vrijedan 80 milijuna kuna pokazao potpuno neisplativim, a uništio je prirodno stanište 

vukova u tom kraju koje se više nikad neće obnoviti. Svjetske su procjene da same pripreme kapaciteta i 

mjera za djelovanje, doĊe li do nesreća i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem, nisu dovoljne. Stoga 
se, slijedom Hyogo okvirnog plana djelovanja koji je donijela Konferencija UN-a, provodi niz aktivnosti 

smanjenja rizika od katastrofa. Većina tih aktivnosti moţe se podvesti pod nacionalne platforme za 

smanjenje rizika od katastrofa, ali i ugradnjom u planiranje razvoja pojedinih sredina ili oblasti djelovanja. 

Republika Hrvatska uspostavila je Hrvatsku platformu za smanjenje rizika od katastrofa u studenom 2009. 
godine. To je forum za razmjenu mišljenja, poticanja aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa, a uk-

ljuĉuje, uz Vladu Republike Hrvatske i središnja tijela drţavne uprave, HAZU, sva sveuĉilišta, znanstvene 

institucije, udruge graĊana, gospodarske subjekte i vjerske zajednice.  

                                                   
1 Gianni Lannes u Trstu je predstavio knjigu koja je već i objavljena i to pod nazivom "NATO colpito e affondato".  
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2. PRAVNA I ZAKONSKA REGULATIVA ZAŠTITE OKOLIŠA  

Zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj ustavna je kategorija. Drţava osigurava uvjete za zdrav 

okoliš. Svatko je duţan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja 

ljudi, prirode i ljudskog okoliša.''
1

. „Hrvatska je u posljednjih pet godina usvojila više stotina zakon-
skih i podzakonskih propisa za podruĉje oĉuvanja prirode (2 strategije, 25 zakona, ĉetrdesetak 

pravilnika, više od 30 uredbi) i zaštite okoliša (2 strategije, 7 zakona i više od 150 pravilnika i uredbi), 

te se obvezala za provedbu više od 100 EU direktiva i meĊunarodnih konvencija i protokola.
 2 

No da 
li je stvarno tako? 

Problematika, predmet i zadaće zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj provode se u ĉetiri mini-

starstva.
 3

 Krovni zakon je Zakon o zaštiti okoliša.
 4

 RazraĊeni su i temeljni strateški dokumenti 
(Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja na okoliš) te je doneseno još jedana-

est zakona u podruĉju zaštite okoliša. Republika Hrvatska provodi i konkretne poteze vezane za zaštitu 

okoliša. Oni se mogu sagledati i saţeti kroz pokazatelje vezane uz zbrinjavanje i gospodarenje otpa-

dom, a primjetni su pozitivni pomaci i u podruĉju izrade analize postrojenja i planova modernizacije 
za velik broj industrijskih i energentskih postrojenja (oko 200 postrojenja), poboljšanja u zaštiti zraka, 

sanacija odlagališta komunalnog otpada (oko 150 odlagališta), u pristupu informacijama o okolišu, 

sudjelovanju javnosti u izradi planova i programa koji se odnose na okoliš te ostalo.
 5

 
Urbanizacija i gradski okoliš - Investitori mijenjaju GUP-ove kako im se prohtije, Zagreb ima 

više automobila od Beĉa po glavi, a reciklira pet puta manje, obala se prekomjerno urbanizira, pa 
bespravna gradnja, nekvalitetna gradnja, sve zaĉinjeno korupcijom koja je naravno dio problema i svih 

gore navedenih toĉaka. Gradovi se organiziraju prema potrebama kapitala, a ne javnog interesa.  

3. PRIJEDLOG NAČINA ORGANIZACIJE  

INTEGRISANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA KRIZAMA 

Upravljanje u krizama (emergency management) jedan je od najsloţenijih poslova osnovnog 
sigurnosnog i gospodarskog interesa modernog društva te zahtijeva iznimno mnogo znanja iz širokog 

spektra ĉovjekova bavljenja: od humanistiĉkih, prirodoslovnih, pa do tehniĉkih podruĉja, a sve to uz 

poštivanje gospodarstvenih zakonitosti. Danas u Hrvatskoj nema, u skladu s dostignućima u svijetu, na 
podruĉju cjelokupnog upravljanja u krizama, ni organizacije, a još manje organiziranog obrazovanja 

za programatski dio tog sustava, koji bi znao uspostaviti uĉinkovit sustav obrane, zaštite i spašava-

nja.
6

 Neinformiranost našega stanovništva i politiĉara o tome da u svijetu postoje uĉinkoviti naĉini 
obrane, zaštite i spašavanja stanovnika, dobara i okoliša ne znaĉi da takvi sustavi ne postoje te da se i 

u nas ne moţe izgraditi djelotvoran sustav te namjene. Sustav kakav treba ponovno razviti u Hrvatskoj 
zbog niza razloga treba biti što kompaktniji i treba relativno malim brojem visoko osposobljenih izvr-

šitelja pokrivati sve potrebne funkcije djelovanja, odnosno obrane, zaštite i spašavanja od onih ugroţa-

vanja koja su za podruĉje Republike Hrvatske bitna, tj. ona koja najviše ugroţavaju. Ostvarenje uĉin-
kovitog, kompaktnog sustava nije lak posao, a školovanje kadra za takav sustav mora biti posebno 

paţljivo planirano. Svako će se ulaganje u sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj vratiti vi-

šestruko jer će stanovništvo biti osposobljenije doĊe li do kriza, a i materijalne štete mogu biti uma-

njene u takvim sluĉajevima 

U Republici Hrvatskoj "Sustav upravljanja u krizama" dio je sustava nacionalne sigurnosti 
koji obuhvaća organizacije i njihove operativne sposobnosti kojima one djeluju u cilju prevencije do-

                                                   
1 Ustav Republike Hrvatske, NN, br. 41/01, 55/01, 76/10, 85/10. 
2 Izvor: http://www.labin.com/web/neobavezna.asp?id=9532&idkat=53 
3 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureĊenja i graditeljstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo regionalnog razvitka, 

šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  
4 Zakon o zaštiti okoliša, NN, br. 110/07. 
5 Hrvatskoj je na Konferenciji UN-a o promjeni klime odobrena dodatna emisija od 3,5 milijuna tona CO2 na dosad 

odobrenu emisiju od 31,7 milijuna tona za baznu godinu. Hrvatskoj je to omogućilo ratificiranje Kyoto protokola.  
6 Nedostatak sigurnosne kulture u Republici Hrvatskoj dosegnuo je visoku razinu, a uzrokovan je suspenzijom sluţenja 

vojnog roka, programom u školama koji nema ništa što bi stanovništvo usmjeravalo ili osposobljavalo za osnovna saznanja u 
domeni osobne ili kolektivne zaštite u sluĉaju kriza ili katastrofa. 
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gaĊaja koji mogu izazvati izvanrednu situaciju i krizu, reakcije na takve dogaĊaje te ublaţavanja i 

otklanjanja posljedica takvog dogaĊaja. 

Zbog ostvarivanja nacionalnih sigurnosnih interesa i prioriteta, Republika Hrvatska ima ob-
vezu izgradnje i kontinuiranog razvoja suvremenog sustava zaštite i spašavanja. Ustavnim i zakonskim 

odredbama definirana su, ali ne i potpuno precizirana podruĉja odgovornosti i nositelji sustava za 
zaštitu i spašavanje na svim razinama. U tom je smislu izraţena decentralizacija prava, obveza i odgo-

vornosti u rasponu od planiranja, osnivanja operativnih snaga do djelovanja. Temeljem Zakona o za-

štiti i spašavanju, navedene su obveze ureĊene i disperzirane kroz sljedeće nositelje sustava zaštite i 
spašavanja: središnja tijela drţavne uprave (krizni stoţer), stoţere zaštite i spašavanja, Drţavnu upravu 

za zaštitu i spašavanje (DUZS), jedinice podruĉne (regionalne) i lokalne samouprave. 

Da bi se sustavno upravljalo krizama, potrebno je definirati kritiĉnu infrastrukturu koja obu-
hvaća imovinu, usluge i sustave (prometne, energetske, komunikacijske, industrijske, financijske i 

upravne) koji podupiru gospodarski, politiĉki i društveni ţivot u Republici Hrvatskoj, a ĉija je vaţnost 

takva da njezin cjelokupni ili djelomiĉni gubitak ili njezino ugroţavanje moţe uzrokovati velike ljud-

ske gubitke, ozbiljno utjecati na nacionalnu sigurnost i gospodarstvo te imati druge ozbiljne posljedice 
za zajednicu u cjelini ili bilo koji drugi dio zajednice. Isto tako, potrebno je izvršiti zaštitu kritiĉne 

infrastrukture koja obuhvaća aktivnosti usmjerene na prevenciju, uklanjanje ili ublaţavanje rizika koji 

mogu izazvati njezinu ranjivost. 
Republika Hrvatska treba osnovati drţavno tijelo ili tim odgovoran za krize. Ono bi izvršilo 

navedene procjene, izradilo potrebnu dokumentaciju, predloţilo donošenje zakonskih regulativa upo-

rabe materijalnih sredstava, uvezalo se s drugim drţavnim sustavima i resorima kao što su sustav 
nacionalne sigurnosti, obrambeni sustav te DUZS, a sve to potrebno je usuglasiti i postaviti interope-

rabilno s NATO i EU procedurama odgovora na krize. Ne smije se zapostaviti i proces planiranja 

odgovora na krize kao dio operativnog planiranja 

Da bi sustav uĉinkovito funkcionirao, potrebna je savjetodavno-analitiĉka skupina kao sa-
vjet za koordinaciju upravljanja u krizama u Republici Hrvatskoj.  

U toj skupini trebaju sjediti predstavnici ministarstava, ostalih potrebnih institucija i struĉnjaci 

iz razliĉitih podruĉja. Davala bi smjernice za usklaĊeni razvoj planova na podruĉju upravljanja kriza-
ma i mišljenje na glavne strateške, doktrinarne i planske dokumente upravljanja u krizama prije njiho-

va usvajanja. Isto tako, pruţala bi struĉnu potporu Kriznom stoţeru Vlade/predsjednika za donošenje 

odluka. 

U sluĉaju veće katastrofe/krize potrebno je ustrojiti Krizni stoţer Vlade Republike Hrvatske ili 
predsjednika Republike Hrvatske. Na njegovu ĉelu svakako treba biti predsjednik Republike Hrvatske 

ili predsjednik Vlade. Oni bi upravljali sustavom u krizi, prenošenjem smjernica predsjednika Re-

publike Hrvatske ili predsjednika Vlade, ovisno o zakonskoj regulativi. Sve bi se odluke donosile iz 
Središta za upravljanje krizama i to usklaĊenim komunikacijskim sustavima. Ĉlanovi Kriznog stoţera 

trebaju biti ministri i drţavni duţnosnici te struĉnjaci iz odreĊenih podruĉja potrebni za upravljanje 

sustavom ovisno o vrsti krize. Ĉelnik Kriznog stoţera za upravljanje u kriznim situacijama treba biti 
vezan uz vrstu krize: ako je kriza vezana uz ekološke ugroze Kriznim stoţerom rukovodi ministar 

graditeljstva i zaštite okoliša, ako je talaĉka kriza, navedenu ulogu preuzima ministar unutarnjih 

poslova itd. 

4. ZAKLJUČAK 

U prosudbama sigurnosnog okruţja, okoliš i ekološke prijetnje prikazuju se kao jedan od no-

vih izvora ugroţavanja koji snaţno utjeĉe na sigurnost kao samostalni izvor opasnosti i/ili kao ge-
nerator za djelovanje drugih izvora nesigurnosti. Zbog toga se ekološke prijetnje više ne promatraju 

odvojeno od drugih izvora nesigurnosti jer je problem ekologije prisutan (posredno ili neposredno) i 

sadrţan u uzrocima, izvorima, oblicima i posljedicama tih izvora nesigurnosti što je potkrijepljeno 

nizom strategijskih dokumenata iz kojih proizlaze nacionalni interesi Republike Hrvatske. 

Opća je ocjena kako je Republika Hrvatska, u fazi pridruţivanja Europskoj uniji, napravila 
znatan napredak vezan uz podruĉje zaštite okoliša.  

TakoĊer, Republika Hrvatska zapoĉela je usporedni proces usklaĊivanja vlastitog zakonodav-
stva i strateških dokumenata sa zakonodavstvom EU-a, ali i konkretne mjere i aktivnosti u cilju pre-
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ventivnog djelovanja na zaštiti okoliša i razvoju mehanizama u cilju smanjenja uĉinaka ekoloških 

prijetnji 

Znanje je preduvjet za djelotvorno obavljanje niza aktivnosti. Nedovoljno poznavanje tog po-
druĉja djelovanja profesije u nas ima za posljedicu nepostojanje programatskog segmenta sustava 

zaštite i spašavanja, a time i odsutnost visokoškolskog obrazovanja i bilo kakvog sustavnog obrazo-
vanja za to podruĉje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Naĉin djelovanja sustava u krizi 
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ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  

КАО ИЗВОР ПРОБЛЕМА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

И МОГУЋЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Драган Граховац1, Бранислав Егић2 

dragan.grahovac@hotmail.com 

РЕЗИМЕ 

Нема дилеме да спрега информационо-комуникационих технологија (ИКТ), која нам је данас до-

ступна, има потенцијал да понуди приступ комплетном знању и изворима знања, а која су неопходна како би 

се достигли високи стандарди учења у многим областима. Свако, било ког узраста, било где и било када ће у 
блиској будућности  бити у стању да приступи изворима за учење и on-line подршци од стране стручњака, као 

и систему провере стеченог знања, што ће све заједно омогућити комплетан програм учења и подршке.  

Међутим, поред благодети које нам ИКТ-е пружају, постоје и оправдани разлози зашто је данас у 

области ИКТ један од водећих трендова и опредељења „зелени сертификат―. Успостављање Green IT-а 

или „зелене технологије― је, поред квалитета ИКТ-а, постао опредељујући фактор добављача великих 

корпорација. Разлога за то има више, а наважнији од њих су смањење потрошње електричне енергије, 

смањење емисије угљен-диоксида, као и рециклажа електронског отпада.  

Проблему смањена потрошње енергије, смањења емисије угљен-диоксида, као и рециклаже 

електронског отпада мора се прићи са пуно опреза, поготово приликом дефинисања алата, процедура, 

политика и решења за могуће еколошке проблеме изазванe од стране свеприсутнијих ИКТ-а.   

Овај рад предтавља покушај да се укаже на значај Green IT система за унапређење ефикасности и 

потребу улагања у зелене информационе технологије јер су уштеда енергије и оптимизација коришћења 
ИКТ-а пример одговорног понашања у очувању животне средине.  

Кључне речи: ИКТ, Green IT , уштеда енергије, смањење емисије угљен-диоксида, рециклажа 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
AS A SOURCE OF THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AND POTENTIAL PROTECTIVE MEASURES  

ABSTRACT 

It is beyond any doubt that currently available coupled information and communication technologies (ICT) 

have a potential to provide access to the entire knowledge as well as the resources of knowledge, necessary to acquire 

in order to achieve high learning standards in many areas.  In the near future, it will be possible for each person, re-
gardless of his/her age, to access learning resources and on-line expert support, as well as a testing system of the acqui-

red knowledge, anywhere and at any time, which will jointly provide a complete programme for learning and support.  

However, aside from the benefits ICT provides, there are also reasons that justify why the ―green certificate‖ 

has become one of the leading trends and commitments in the ICT field. Establishment of the Green IT or the ―Green 

Technology‖ has, aside from the quality of the ICT, become determining factor for the large corporations‘ procurers. 

There are several reasons for this, the most significant being reduction of electrical power consumption, reduction of 

carbon-dioxide emissions, and the electronic waste recycling.   

Issues related to the reduction of the power consumption, reduction of carbon-dioxide emissions, and the 

electronic waste recycling, should be approached very carefully, especially when defining tools, procedures, policies 

and solutions for possible ecological problems caused by increasingly present ICTs. 

This paper attempts to draw attention to the importance of the Green IT systems for the efficiency 

improvement, as well as to the necessity for investing in Green Information Technologies, since energy saving and 
optimisation of ICT utilisation are examples of environmentally responsible behaviours.  

Key words:  ICT, Green IT, energy saving, reduction of carbon-dioxide emissions, recycling 
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1. ИКТ У ГЛОБАЛНОЈ ЕМИСИЈИ УГЉЕН-ДИОКСИДА 

Према подацима Заједничког истраживачког центра ЕУ (Joint Research Center - JRC) 

годишња емисијa угљен-диоксида у свету повећалa се за 45% између 1990. и 2010. и достигла 
рекордних 33 милијарди тона, иако се у многим земљама сада више користе обновљиви извори 

енергије и нуклеарна енергија, а уведене су и мере за уштеду енергије. [1]  

САД емитују 16,9 тона угљен-диоксида по становнику годишње, што је два пута више 
него у ЕУ у којој се годишње емитује 8,1 тона по становнику. Просечна количина емисије уг-

љен-диоксида по становнику у Кини износи 6,8 тона и мања је од просека у ЕУ, али је изједна-

чена са количином која се емитује у Италији. [1] 
Највећу емисију угљен-доксида  генеришe сагоревања фосилних горива,  док се остатак 

емитује при производњи цемента, производњи креча, сагоревању отпада и неконтролисане сече 

шума, но није занемарљива ни емисија угљен-диоксида од стране ИКТ, обзиром на њихово све 

веће присуство у свим сферама друштва.  
Глобална емисија угљен-диоксида која се може приписати ИКТ се процењује на 2% до 

2,5% укупне светске емисије, што је приближно емисији авио-индустрије. Предвиђана су да ће 

се до 2020. године емисија угљеника која се приписује ИКТ  утростручити. 
Према студији коју је извео један физичар са Харварда процењено је да се приликом 

уобичајене Google претраге ослобађа 7 грама угљен диоксида. [2] Google, међутим, оспорава 

ове цифре, истичући да типична претрага производи само 0,2 грама угљен-диоксида. [3] Према 
неким подацима, дневни просек претрага на Google-у је око 235 милоина претрага. Простом 

рачуницом добијамо податак да се дневно посредством Google претраживача  израчи око 1600 

тона угљен-диоксида. 

Према истраживањима Агенције за заштиту животне средине и управљање потрошњом 
електричне енергије Адеме (www.ademe.fr/) [4] сваки Веб корисник који врши претраге инфор-

мација на Интернету преко претраживача емитује годишње 9,9 килограма угљен-диоксида у 

атмосферу. Једна e-mail порука еквивалентна је просечној емисији 0,3 грама угљен-диоксида, 
петина e-mail порука је повезана са спамом, што значи да је целокупан обим нежељене поште 

пропорционалан 18,6 милијарди килограма емисије угљен-диоксида. На годишњем нивоу, 15 

рачунара направе емисију угљеника као аутомобил средње величине. 

Управо је из ових разлога Green IT, полако, али сигурно постао главна глобална полити-
чка и образовна одредница већине развијених земаља јер према проценама стручњака Green IT 

може преокренути негативне трендове тако што ће кроз концепте уштеде енергије преполовити 

светску емисију угљен-диоксида.  

2. GREEN IT ИНИЦИЈАТИВЕ 

У чланку Активирање зелене ИТ: принципи и пракса, San Murugesan дефинише област 

Green IT  или зеленог рачунарства као „студију и праксу дизајнирања, производње, коришћења 
и одлагања рачунара, сервера, и пропратних подсистема, као што су монитори, штампачи, ме-

моријски уређаји, и системи комуникације и умрежавања — ефикасно и делотворно уз мини-

малан или никакав утицај на животну средину." [5]  
Циљеви Green IT-a се првенствено односе на смањење употребе опасних материјала, 

максималну енергетску ефикасност током животног века производа, и промоцију рециклажних  

или биоразградљивих својстава истрошених производа и фабричког отпада. Многи ИТ сектори 
у оквиру предузећа покрећу иницијативу звану Green IT како би смањили утицај својих ИКТ 

операција на животну средину. [6] 

То што у глобалној емисији угљен-диоксида ИКТ учествују са два одсто емисије значи 

да саме ИКТ морају бити „зеленије. Основна улога Green IT је да утичу на на смањење потрош-
ње електричне енергије и смањење  негативних ефеката емисије угљен-диоксида. Green IT могу 

имати значајну улогу у смањењу утицаја преосталих 98 одсто емисије угљен-диоксида. 

Као што је већ речено, концепт еколошки прихватљивог развоја захтева умањење губита-
ка електричне енергије и увођење метода и направа за њену уштеду. Data центри представљају 

велике потрошаче енергије, на које је отишло између 1,1% и 1,5% укупне потрошене енергије у 

http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_energy_use
http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling
http://en.wikipedia.org/wiki/Biodegradation
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свету 2010. године. [4] Управа за енергетику САД процењује да се у просторијама data центра 

потроши 100 до 200 пута више енергије него у стандардним канцеларијским зградама. [7] 

1.  Како ИКТ могу постати зеленије? 
Одговор на ово питање изгледа крајње једноставан. Ако у области ИКТ смањимо потро-

шњу електричне енергије, односно емисију угљен-диоксида ИКТ ће постати зеленије. Међу-

тим, поставља се питање, на који начин у области ИКТ смањити потрошњу електричне енергије 

и емисију угљен-диоксида? 
Истраживања о смањену потрошње електричне енергије се шире на кључне области по-

пут ефикаснијег коришћења рачунара и дизајнирања алгоритама и система за рачунарске техно-

логије које се односе на ефикасност. 

Основни постулати и елементи Green IT којим се нуде решења и начини за уштеду 

електричне енергије и постизање максималне енергетске ефикасности ИКТ су: 

1. Виртуелизација - смањење броја рачунара 

2. Cloud Computing - изнајмљивање простора и услуга на Интернету 

3. Power Management - софтвер за аутоматску хибернацију делова система ван употребе 

4. Рециклажа старе опреме - штедња новца и енергије. 

Витруелизација - смањење броја рачунара 

Један од начина да се смањи укупан број рачунара, те да се уштеди новац намењен њи-

ховој набавци и одржавању јесте и виртуелизација. Код стандардне архитектуре, без вирту-

елитације једна апликација је радила на једном серверу, а просечно искоришћење сервера било 
је само 5%. 

Савремена виртуелизација дозвољава покретање више инстанци оперативних система 

на једном рачунару. Ови оперативни системи деле ресурсе заједничког хардвера. Контрола над 

хардвером је препуштена софтверу под називом виртуелна машина , који се бави приступима 
процесору, меморији, улазно-излазним операцијама, хард дисковима и мрежним хардвером. 

Постоји низ предности виртуелизације: не набављају се нови рачунари, консолидација и 

ефикасно коришћење постојећих ИТ ресурса, смањење броја физичких сервера од 8 до 30 пута, 
једноставнија и јефтинија администрација, повећање поузданости ИТ инфраструктуре, смање-

ње трошкова електричне енергије за напајање и хлађење, омогућавање поузданог и јефтиног 

система за опоравак од катастрофе јер је довољно само на једном рачунару инсталирати си-
гурносне закрпе, нове верзије апликација или додатне алатке и сви корисници система преко 

виртуелних машина имаће исте услове за рад. Према неким истраживањима уштеде у инвести-

цијама и трошковима експлоатације, коришћењем виртуелизације, су преко 50%, а постоји низ 

других предности. 
Виртуелизација на десктоп рачунарима 

Виртуелизација није намењена само серверима и великим компанијама. У последње 

време много се ради на пољу виртуелизације на десктоп рачунарима.  
Једно од оваквих решења представљају и блејд (blade) сервери и „мршави‖ клијенти 

(thin client). На једном месту се налази централни кластер, сет од довољног броја процесора, 

меморије и хард дискова у блејд поставци. На столу корисника налазе се само графичко-ко-

мандни интерфејси, тј. монитор, тастатура и миш, као и мали кориснички порт уређај, који по-
седује два USB порта за конекцију периферија, VGA или DVI излаз за монитор и жичну Ether-

net или WiFi конекцију ка серверу. 

Cloud Computing (рачунарство у облаку)-  
изнајмљивање простора и услуга на Интернету 

Једна од нових технологија која нам омогућава да плаћамо тачно онолико колико смо 

потрошили, тј да на располагању, у зависности од наших потреба, имамо мање или веће рачу-
нарске ресурсе је Cloud Computing. 

Cloud Computing је технологија која обезбеђује флексибилан, од локације независтан 

приступ рачунарским ресурсима који се брзо и неприметно алоцирају и деалоцирају према по-

тражњи. Рачунарски ресурси се апстрахују и обично виртуелизују, и корисницима се испо-
ручују у виду услуга. Наплаћивање, када је присутно, обично је базирано на коришћењу, често 

у сразмери са количином употребљених ресурса. [8] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient_energy_use
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Технички посматрано, ова технологија у својој основи има концепт независности од 

локације. Ресурси провајдера се деле према потреби како би услужили многобројне кориснике, 

при чему се различити физички и виртуелни ресурси динамички додељују и прераспоређују 
према захтевима. [9] 

Већина законских питања везана за овај модел проистичу из чињенице да је Cloud com-

puting дистрибуирана технологија у незадрживом налету на глобалном тржишту у ери терито-

ријално ограничених јурисдикција. У таквој ситуацији се јављају проблеми у областима зашти-
те података, сигурности података, поверљивости информација, заштите интелектуалне својине, 

регулисања права приступа подацима од стране органа спровођења закона, заштиту корисника 

од немара провајдера, питања подизвођача услуга који не пружају исти ниво гаранција који је 
предвиђен уговором итд.

 
[10]

 

Како то изгледа у пракси? Највећи проблем послoвања компанија у ИТ бизнису јесу 
фиксни трошкови које стварају набавка опреме, софтвера и подршка за њихово правилно функ-
ционисање. Међутим, није занемарљив ни губитак новца који је резултат  неискоришћености те 
опреме. Покушавајући да измере проценат искоришћености просечног рачунара компаније су 
дошле до податка да је само 17 одсто реалних могућности рачунара  искоришћено. Управо у 
овом проблему неискоришћености отвара се простор за Cloud computing. Конкретно, изнајмљи-
вањем услуга облака добијају се три производа у једном: хардвер кроз виртуелизацију, софт-
верска платформа, која омогућава покретање апликација и саму апликацију, која неки посао 
извршава. Посматрано кроз призму трошкова корисника, корисник плаћа тачно онолико колико 
је и користио услугу облака.  

Неколико великих компанија већ неко време нуди услуге облака. Амазон у својој 

понуди има пакет Amazon Web Services (AWS), пакет којим се нуди сирова снага процесора, ус-

луге складиштења података, као и систем за управљање базама података у виду сервиса којима 
се приступа преко мреже. 

Компанија која такође улаже у обалаке је Google. Један од Google-ових  пројеката је и 

Google App Engine, сервис који омогућава корисницима/програмерима да развијају апликације 
и складиште их у оквиру Google-ове инфраструктуре са по 500 MB простора без новчане надок-

наде. Део овог великог пројекта јесте и Gmaиl, који је изузетно популаран и код нас, али и Go-

ogle Apps, wеб апликација за обраду текста, рад са speadsheet подацима и сличним Offиce потре-
бама, чије је коришћење бесплатно за све оне који имају Gmaиl налог. 

Power Management 

Опште позната ствар је да су, од свих компоненти PC рачунара, највећи потрошачи 

електричне енергије монитор и напајање, ближе речено око 75% потрошње електричне енергије 
отпада на монитор и напајање. 

Напредна конфигурација и енергетски интерфејс (ACPI), отворени индустријски стан-
дард, омогућава оперативном систему да директно контролише аспекте уштеде електричне 
енергије основног хардвера. Овим се омогућава да систем аутоматски искључи компоненте 
попут монитора и хард диска након одређеног периода неактивности. Поред тога, систем може 
бити стављен у стање хибернације, у коме је већина компонената искључена (укључујући CPU 
и RAM систем). Неки програми омогућавају кориснику да ручно прилагоди волтажу за на-
пајање CPU, чиме се смањује и количина произведене топлоте и потрошена електрична енерги-
ја. Овај процес је назван смањење волтаже. Неки CPU могу аутоматски да смање волтажу 
процесора, у зависност од радног оптерећења. 

Рециклажа старе опреме 

Зелене технологије имају за циљ очување животне средине кроз одрживи развој. У слу-
чају ИТ индустрије, рециклирање електронског отпада  је изузетно важно јер је електронски от-

пад изузетно опасан по околину, а проблем предтсавља и компликована процедура рециклаже 

јер се све мора растављати  на основне компоненте.  
Електронски и електрични отпад има карактер опасног отпада и према Закону о управ-

љању отпадом (члан 50.) [11] не може се мешати са другим врстама отпада. Због тога је потреб-

но да се са ЕЕ отпадом веома пажљиво ради и да се његова рециклажа обави уз апсолутно 

поштовање закона. 
Основни разлог због којег се мора приступити рециклажи електронског  отпада је то 

што су неки материјали од којих се праве електронски уређаји веома штетни по здравље. Други 

http://sr.wikipedia.org/sr/Ra%C4%8Dunarstvo_u_oblaku#note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_display
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/Hibernation_%28computing%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Undervolting
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разлог за рециклажу је штедња новца и енергије, а самом штедњом енергије такође се утиче на 

мање загађење ваздуха и мању емисију угљен-диоксида у атмосферу.  

Чињеница да су LCD монитори заменили мониторе са катодним цеви радује. Међутим, 
ако се запитамо где су завршили монитори са катодним цевима, добићемо одговор који нас 

неће обрадовати. Наиме, стара кућишта, монитори, тастатуре, матичне плоче, картице и разно-

разни делови рачунара најчешће завршавају у контејнерима. Када такав отпад заврши на обич-

ној депонији смећа, не само да су потребне стотине година да се он природно разгради, већ вр-
ло опасне супстанце завршавају у земљи, води, или ваздуху.  

Добар пример прикупљана електронског отпада је покренут широм школа у Србији. 

Ученици доносе истрошене батерије, кертриџе, оптичке медије, старе мониторе, мобилне теле-
фоне, кућне апарате и све остале мање уређаје који не би смели да заврше у смећу. Још лепше 

би било када би у свим већим градовима у Србији били постављени контејнери за одлагање 

електронског отпада.  

Green IT у функцији могућих мера уштеде и заштите 
Као што је речено ИКТ могу имати значајну улогу у смањењу емисије угљен-диоксида из 

других сектора привреде. На који начин Green IT могу да донесу уштеде компанијама, истражује се 

већ неколико година у најразвијенијим државама света. Током једног истраживања, спроведеног од 
стране компаније Forrester (www.forrester.com) са циљем да се утврди који су то најважнији разлози 

за увођење Green IT  [12] утврђено је да је главни мотив за увођење Green IT-а  био  да се смањи 

потрошња енергије (69%). Други разлог за увођење Green IT-а  био је смањење ИКТ трошкова 
(40%), а као трећи разлог показало се побољшање имиџа компаније (26%). 

Чињеница је да су највећи генератори издувних гасова аутомобили и авиони. Смање-

њем броја летова и времена проведеног у аутомобилу довело би до уштеде, не само у емисији 

штетних гасова, већ и у трошковима свих компанија. Примера ради у току 2008. године у Нема-
чкој је на службена путовања потрошено скоро 47 милијарди евра. 

Како смањити број летова, односно број путовања на пословне састанке? Увођење ви-

део-конференцијских састанака уштедело би десетине хиљада долара на годишњем нивоу ма-
лим и средњим предузећима.  

Надаље, запошљавање људи за рад преко видео алата, заснованим на такозваном Work-At-

Home (WAH) принципу. [13] Корак даље представљају решења измене начина рада запослених 
увођењем Alternatиve Work Schedule (AWS), Flex Work Schedule (FWS) [14] типова рада. Ови начини 

рада омогућили би запосленима флексибилно радно време, које би и даље износило 40 радних сати 

недељно, али распоређено по жељи радника. По питању емисије, то је уштеда од скоро тону угљен-

диоксида месечно по запосленом јер би се смањило време проведено у аутомобилу.  
Свака особа која користи рачунар, све компаније, мала и средња предузеће, установе, дакле 

сви које користе ИКТ, треба да се одлуче на акцију. Свако на начин који је у његовој могућности и 
компетенцији треба да допринесе уштеди електричне енергије, смањењу трошкова, а самим тим и 
смањењу емисије угљен-диоксида. Неке од активности које је неопходно предузети су: 

Куповина еколошких уређаја 
Приликом куповине рачунара треба купити рачунар са ознаком ENERGY STAR® јер ти 

рачунари активирају режим мировања који штеди 15 вати, што је око 70 одсто мање електричне 
енергије од рачунара без функције управљања напајањем. Према проценама Environmental 
Protection Agency, под условом да сви сервери у САД имају логотип ENERGY STAR®, уштеда 
на годишњем ниову би била око 800 милиона долара. Надаље, процена говори да ако би сви 
рачунари у САД имали логотип ENERGY STAR®, уштеда у потрошњи електричне енергије би 
била око 2 милијарде долара. 

Искључивање електричних уређаја 

У просеку, 40 одсто електричне енергије за напајање кућних апарата се и даље троши 

док су уређаји искључени. Искључивањем апарата, може се смањити потрошња електричне 
енергије. Наједноставније је повезати више уређаја на један прекидач, а њега искључити. 

Искључивање пуњача 
Одмах након пуњења лаптопа, таблета или мобилног телефона треба искључити пу-

њаче. У противном, они ће црпети скоро исту количину енергије као и током пуњења и генери-
сати сваке године 35-70 kg карбон диоксида. 
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Коришћење LCD монитора 
LCD монитори (Liquid Crystal Display) користе у просеку 50–70 одсто мање енергије од 

CRT монитора. На осам радних сати дневно, уштеда енергије може бити преко 100 киловата го-
дишње.  

Подешавање осветљења монита 
Светлији монитор користи више енергије. Ако смо у тамнијој просторији можемо сма-

њити осветљење монитора јер слабија светлост монитора смањује напрезање очију. 
Гашење Screensaver-а 
Screensaver не штеде енергију. Шта више, неки графички инзензивни screensaver може 

проузроковати да рачунар троши дупло више енергије и спречи рачунар да буде у стању миро-
вања. Према Агенцији за заштиту животне средине EPA Environmental Protection Agency (www. 
epa.gov), гашењем screensaver-а може се, на годишњем нивоу уштедети до 75 долара. 

Пребацивање на режим штедње 

Подешавање монитора да буде у режиму штедње након 20 минута неактивног рада и  

хард диска да се искључи након 30 минута неактивности такође  може помоћи да се смањи 
потрошња енергије када рачунар није активан. 

Чишћење оперативног система рачунара 
Програми који раде у позадини користе више енергије. Да би се проверило стање миро-

вања, треба покренути Task Manager притиском Ctrl-Alt-Del. 
Смањење потрошње енергије у дата центрима  
Према неким проценама у свету постоји око четири милона data центара. Према истра-

живању Borderstep инститита из Берлина [15] утврђено је да су немачки data центри у 2008. 
години трошили 10 TWh, а да ће потрошња у 2013. години износити око 15 TWh, Међутим, 
према поменутом истраживању, уколико се предузму кораци из области Green IT, као што су 
употреба енергетски ефикасних технологија и решења попут виртуелизације, потрошња немач-
ких data центара би се смањила на 6, 6 TWh до 2013. године.  

Од укупне потрошње енергије у дата центрима 45% се утроши на хлађење ради очувања 
опреме. Дуго година се веровало да је идеална темпаратура за сервере у дата центрима између 
13 и 16 ° C. Међутим, новија истраживања показују да температура може бити и већа.  

Mиcrosoft подизањем температуре за 2 °C у једном од својих центара уштедео 380 хи-
љада долара, а Hewlett-Packard очекује да ће сличним подухватима остварити уштеду од 12 
милиона долара годишње. 

Замена десктоп  рачунара са танким клијентима (thin clients) 

Према истраживању Fraunhofer института за физику из Штутгарта [16] у једној копманији 
са 300 радних станица у којој су од укупног броја рачунара 75%  десктоп рачунара замењено 

блејд серверима и танким клијентима смањена је емисија угљен-диоксида за око 148 метричких 

тона угљен-диоксида у току пет година. То је износ угљен-диоксида који би Volkswagen (Rabbit) 
емитовао ако би путовао 1.093.000 километара (27 пута обим Земље). Израчунато је да замена 

десктоп рачунара са танким клијентима смањује емисију угљен-диоксида за 54%. 

Инсталирање Direct Digital Control (DDC) 
Један од најбољих начина да се прати потрошња енергије је да се инсталира Direct Digital 

Control (DDC) систем, који корисницима помаже да идентификују критична места у  потрошњи 
енергије на различитим местима у систему, тако да се може смањити потрошња енергије у 

целом систему. Као пример може се навести уштеда енергије у школама у Мичигену где је у 

Kalamazoo Public District (www.kalamazoopublicschools.com) остварена уштеда енергије од 8%, 
односно рачунарски систем за управљање енергијом и другим енергетским побољшањима је 

уштедео школи више од 6.000 долара месечно на режије. 

Факс машине, штампаче, копир апарате, скенере заменити једном мрежном машином, 
која има све те опције 

Осим уштеде у електричној енергији, овај концепт смањује трошкове климатизације и 

потрошње папира. 

Двострано штампање и рециклирани папир 
Смањење потрошње папира је још једна битна ставка у смањењу трошкова. Процењује 

се да би уштеда у обостаном испису потрошњу папира смањила за око 35%. Наравно, да прили-

ком куповине папира предност треба дати рециклираном папиру. 
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Куповина рециклираних тонера 

Трошкови за куповину нових тонера за факс, штампаче и фотокопир апарате предста-

вља значајан трошак ако је у питању предузеће где је штампање уобичајена пракса. Квалитет 
рециклираних тонера је побољшана јер је прошло више од 20 година, од почетка њихове 

рециклаже. Massachusetts Institute of Technology (www.mit.edu) је направио рачуницу да им ко-

ришћење рециклираних тонера донети уштеду до 60%. 

3. ЗАКЉУЧАК – ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

Hewlett- Packard је представио специално издање ―Зелени ИТ за почетнике‖ [17] џепну 
књигу као увод за помоћ како бринути о својој околини. Изнете су неке једноставне и разумљи-
ве идеје о томе како да се смањи штетни утицај ИТ система на околину и како да се искористи 
снага ИТ-а.  

Компанија Fujitsu представила је моделе рачунара из њене серије proGreen, у којој се 
рачунари који испуњавају прописане услове у погледу заштите животе средине. Примера ради, 
количина олова на матичним плочама смањена је са 12 грама на један грам, а исто важи и за ос-
тале отровне супстанце које су уобичајене у рачунарима; тиме ће се нови модели уклопити у 
европске прописе о опасним супстанцама (RoHS). Осим тога, по завршетку животног века ових 
рачунара, око 98% материјала се може рециклирати. 

Samsung Electronics саопштила је да ће у наредној деценији уложити 21 милијарду дола-
ра у развој нових технологија које доприносе очувању животне средине, од соларних ћелија , 
пуњивих батерија за хибридна возила и LCD технологије (LED диоде за нове енергетски штед-
љиве уређаје) до биомедикамената и електронске опреме која се користи у медицини. 
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РЕЗИМЕ 

Циљ рада је анализа буке и пратећих професионалног ризика у погону производње дувана и њеног 

утицаја на здравствено стање експонованих радника у фабрици дувана. На радним местима у производњи ут-

врђено је присуство буке изнад дозвољених вредности (92 dB) и пратећих штетности које су изнад дозвоље-
них вредности као што су: неадекватни микроклиматски фактори (температура ваздуха 27oC, релативна 

влажност ваздуха 75%, брзина струјања ваздуха 0,36 m/s
2
) и дуванска прашина (4,89 mg/m

3
). Анализирано је 

здравствено стање 350 радника који раде у наведеном погону на радним местима која су оцењена као радна 

места са повећаним ризиком (експонована група) и 150 административних радника који не раде у условима 

присуства буке и ових професионалних штетности на радним местима која актом о процени ризика нису про-

глашена ризичним радним местима (контролна група). У експонованој групи је утврђено статистички значај-

но чешће присуство артеријске хипертензије (40,3%), оштећење слуха (46,6%), неуроза (14,3%), поремећаја 

вида (12,3%), хиперхолестеролемије (33,1%), хипертриглицеридемије(12,6%), леукоцитозе (4,8%), чира на 

дванаестопалачном цреву (4,0%), хроничног бронхитиса (21,5%), цереброваскуларног инсулта (4,0%), коро-

нарне болести (4,3%) и хипертиреозе (6,9%) у односу на контролну. Бука и пратећи професионални ризици у 

дуванској индустрији доводе до оштећења здравља експонованих радника, што налаже примену мера заштите 
на раду. 

Кључне речи: бука, ризик радног места, дуванска индустрија 

PROFESIONAL RISK AT WORKERS EXPOSED TO NOISE 

ABSTRACT 

The aim of this study is the analyse the industrial noise and the other professional risk factors in tobacco 

industry and its impact on the health state of exposed workers. Analysis of working environment at manu-

facturing showed the presence of noise above the permisible values (92 dB) and the other hazards that are bey-
ond the permissible values such as: poor microclimate factors (air temperature of 27 0C, relative humidity 75%, 

air velocity 0.36 m/s2), and tobacco dust (4.89 mg/m3). We analyzed 350 workers that were working in manu-

facturing (exposed group) and 150 administrative staff in the workplace which are not declared as high-risk 

workplaces (control group). In the exposed group was statistically significantly more frequently presented the 

presence of hypertension (40.3%), hearing impairment (46.6%), neurosis (14.3%), visual disturbances (12.3%), 

hypercholesterolemia (33.1%), hypertriglyceridemia (12.6%), leucocytosis (4.8%), duodenal ulcer (4.0%), 

chronic bronchitis (21.5%), cerebrovascular disease (4.0%), coronary heart disease (4.3%) and hyperthyroidism 

(6.9%) compared to controls. Industrial noise and the other occupational risks factors in tobacco industry are the 

contributing factors in damage the health state of exposed workers. The preventive measures must be used.  

Key words: Noise, Occupational risk, Tobacco factory 

1. УВОД 

Бука представља хаотични комплекс непријатних звукова, који делују на организам чо-

века преко чула слуха, изазивајући аудитивне и екстрааудитивне поремећаје. Индустријска или 
професионална бука настаје као последица рада машина и разних технолошких процеса на 

радном месту. Штетно дејство буке првенствено зависи од њене јачине: 
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- бука интензитета од 30 dB сматра се безопасном за здраве, мада може имати непо-

вољно дејство на осетљиве и болесне особе,  

- бука интензитета од 30 до 65 dB има дејство на психички статус изазивајући лакшу 
узнемиреност, главобоље, раздражљивост и немиран сан, 

- бука од 90 до 120 dB изазива надражај централног и вегетативног нервног система и 

оштећује орган чула слуха, 

- бука интензитета преко 120 dB поред ових ефеката има и директно оштећујуће деj-
ство на кожу, слузокоже и нервне завршетке. 

Дејство буке на људски 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. [1] 

2. ЦИЉ РАДА 

Сврха истраживања је анализа услова рада и радне средине у дуванској индустрији и 
процена професионалног ризика, услед деловања буке, као могућег стресора за организам.  

3. МЕТОДЕ РАДА 

Испитивања су обухватила мерења услова радне средине и испитивање здравственог 

стања запослених у фабрици дувана. Мерења, анализа и нормирање штетног деловања буке 

извршено је на бази пуног радног времена, а у складу са нормативима допуштених нивоа буке. 

Ниво буке мерен је импулсним фонометром. Додавањем октавних и трећинско октавних филте-
ра омогућена је октавна односно трећинско октавна анализа фреквентног састава буке у опсегу 

средњих фреквенција од 31,5 Hz до 16 Hz. Ови филтри се прикључују на фонометар и за сваку 

средишњу фреквенцију се мери и бележи интензитет буке у dB. Мерење, анализа и нормирање 
штетног деловања буке извршено је на бази пуног радног времене, а у складу са нормативима 

допуштених нивоа буке из Правилника о општим мерама и нормативима заштите на раду у 

радним просторијама Сл. лист 29/71 и ИСО препорукама. 
За мерење температуре ваздуха радне средине коришћен је „Indoor Climate Analyser―. За 

мерење релативне влажности ваздуха коришћен је психрометар по Асман-у. За мерење малих 

брзина струјања ваздуха коришћен је кататермометар по Хил-у. За мерење интензитета топлот-

ног зрачења коришћен је радиометар «Кip Zonen» са компензирајућом термоћелијом CА1 који 
енергију топлотног зрачења претвара у електричну енергију користећи фотоефекат. При анали-

зи дневне осветљености извршена су мерења интензитета дневне осветљености на радним 

местима и у радним просторијама. За добијање просечних вредности дневне осветљености и 
фактора осветљености узиман је већи број мерења. Закључак о дневној осветљености заснован 

је на фактору осветљености који представља однос између дневне осветљености у радној про-

сторији и спољашње осветљености. Мерења вештачке осветљености извршена су луксметром и 

изражавана је у луксима. Испитивање концентрације прашине у атмосфери радних просторија 
вршено је узимањем репрезентативних узорака у зони најдужег задржавања радника. Одређи-

вање гравиметријске концентрације прашине у броју милиграма по једном кубном метру испи-

тиваног ваздуха вршено је апаратом «АЕRА». Испитивање концентрација штетних гасова и 
пара у атмосфери радних просторија вршено је узимањем репрезентативних узорака на местима 

најдужег задржавања радника. У случајевима промене концентрација гасова и пара узет је већи 

број узорака ваздуха за анализу на местима и у временским размацима који су карактеристични 
за правилну процену тренутне и дневне изложености радника. Узорци за анализу атмосфере 

узимани су у апсорпциони раствор. За оцену опасности по здравље радника које може проузро-

ковати присуство токсичних гасова прашине и пара коришћене су максимално дозвољене кон-

центрације штетних материја у атмосфери радних просторија дате стандардом ЈУС ЗБО 001/71. 
Обављена је анализа здравственог стања 350 радника који раде на радним местима са по-

већаним нивоом буке у производном погону (експонована група) и 150 службеника у администра-

цији приближно исте старости и радног стажа код којих нису регистровани поменути професио-
нални ризици (контролна група). Клиничко испитивање је подразумевало узимање анамнезе, кли-

нички преглед и допунске анализе за процену кардиоваскуларног система (мерење крвног прити-
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ска, Екг, ерго тест, ехо срца), лабораторске анализе (општи преглед урина, крвна слика, уреа, креа-

тинин, гликемија, холестерол, триглицериди, ХДЛ, ЛДЛ, Т3, Т4, ТСХ), аудиометрију, спироме-

трију, ехо штитасте жлезде, преглед неуролога, офталмолога, психолога, психијатра и интернисте. 
Обављена је анализа добијених података применом тестова статистичке значајности 

(Студентов т тест и хи
2
 тест). 

4. РЕЗУЛТАТИ  

Анализа резултата добијених испитивањем радне средине указала је да у производном 

погону дуванске индустрије као професионални ризици постоје бука, неадекватно осветљење, 

хемијске штетности и неповољна комбинација микроклиматских фактора. Општи ниво буке и 
нивои на појединим фрекфенцијама прелазе максимално дозвољене вредности (табела 1).  

Табела 1. Приказ резултата мерења и анализе спектра буке у производном погону 

 
Измерени 

ниво буке у 

dB (A) 

Октавна анализа буке 

Измерени ниво буке у dB по октавама 

31.5 

Hz 

63 

Hz 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1 

KHz 

2 

KHz 

4 

KHz 

6 

KHz 

Измерени ниво буке у 

dB (A) 
92 77 80 85 89 90 89 82 78 72 

Захтев по стандарду у 

dB (A) 
85 113 102 95 89 86 83 81 79 77 

 

Вредности осветљености у погонима не задовољавају прописане стандарде (табела 2).  

Табела 2. Резултати испитивања осветљености у производном погону 

 
Просечно 

Lx 

Минималан 

Lx 
Равномерност 

Просечно 94 78 1: 1,2 

Захтев по стандарду  80 1: 3 

 

Микроклиматски параметри у производном погону су ван зоне комфора (табела 3).  

Табела 3. Приказ микроклиматских параметара у производном погону 

 

Параметри микроклиме радне средине 

Темпаратура 

ваздуха 
o
C 

Релативна влажност 

ваздуха 

% 

Брзина струјања 

ваздуха  

m/s
2
 

Просечно 27 75 0.36 

Захтев по стандарду  20-25 40-60 do 0,3 

 

Резултати мерења хемијских штетности указују да су вредности дуванске прашине из-
над дозвољених вредности (табела 4). 

Табела 4. Резултати испитивања хемијских штетности у производном погону 

Назив  

оштећивања 

Јединица 

 мере 

Измерене  

вредности 
Захтев по стандарду 

Сумпорна киселина (H2SO4) mg/ m3 0.37  do 1,0 

Водоник пероксид (H2O2) mg/ m3 0.84  do 1,5 

Прашина дувана mg/ m3 4.89  do 3,0 
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Радници експоноване групе су статистички значајно чешће патили од артеријске хипер-

тензије, оштећење слуха, неуроза, поремећаја вида, хиперхолестеролемије, хипертриглицериде-

мије, леукоцитозе, чира на дванаестопалачном цреву, хроничног бронхитиса, цереброваскулар-
ног инсулта, коронарне болести и хипертиреозе у односу на контролну (табела 5). 

Табела 5. Резултати клиничког испитивања радника експоноване и контролне групе 

Регистроване  

болести и стања 

Експонована група 

Н=350 

Контролна група 

Н=150 т п 

Број % Број % 

Артеријска хипертензија 141 40,3 37 24,7 3,34 <0,01 

Оштећење n. Cochleraris-a 163 46,6 7 4,7 9,06 <0,001 

Неурозе 50 14,3 4 2,7 3,83 <0,01 

Поремећаји вида 43 12,3 1 0,7 4,2 <0,01 

Хиперхолестеролемија 116 33,1 3 2,0 7,49 <0,001 

Хипертриглицеридемија 44 12,6 1 0,7 4,26 <0,01 

Леукоцитоза 17 4,8 1 0,7 2,3 <0,05 

Чир на дванаестопалачном цреву 14 4,0 1 0,7 2,0 <0,05 

Бронхитис 75 21,4 9 6,0 4,23 <0,01 

Цереброваскуларни инсулт 14 4,0 1 0,7 2,0 <0,05 

Коронарна болест 15 4,3 1 0,7 2,1 <0,05 

Хипертиреоза 24 6,9 1 0,7 2,9 <0,05 

5. ДИСКУСИЈА 

На основу испитивања ране средине дошло се до сазнања да су услови рада и поред ау-

томатизације процеса производње веома неповољни, да су присутни многобројни професи-
онални ризици који својим удруженим деловањем могу довести до нарушавања здравственог 

стања радника. 

Доминантну штетност представља бука која испољава неповољне ефекте на орган чула 
слуха а има и бројне екстрааудитивне ефекте као што су убрзање срчаног рада, вазоспазам, по-

већање вредности холестерола у крви, повећање крвног притиска, анксиозност, развој неурозе, 

појачан рад штитасте жлезде, интолеранција на глукозу, појава чира на желуцу и измењен са-
став крви. Хронични професионални стрес, изазван буком негативно утиче на осећања, мишље-

ње и понашање, што се манифестује порастом иритабилности, претераним пушењем и узима-

њем алкохолних пића, лошом исхраном, поремећајем спавања и негативним емоцијама као што 

су анксиозност, депресивност, напетост, нервоза. Ове бихевиоралне промене могу бити комби-
новане променама у ендокриним и имунолошким функцијама и представљати механизме ко-

јима се психички доживљен стрес на раду преводи у соматску патологију. Преко специфичног 

система звук се преноси до центра чула слуха у ЦНС-у. Неуроанатомске везе у ЦНС-у омогућа-
вају да акустички надражај не делује само на слушну област коре великог мозга већ се посред-

ством ретикуларне формације проширује на лимбички систем, центар за вид, центре појединих 

покрета, вазомоторни центар, једра кранијалних нерава, хипоталамус и центре унутрашњих ор-
гана и система. Под утицајем буке појачава се лучење катехоламина, гликокортикоида и мине-

ралокортикоида, чије заједничко деловање стимулише β1 и β2 рецепторе у масном ткиву и 

доводи до појачане липолизе и вазодилатације у овом ткиву услед чега се појачавају концентра-

ције слободних масних киселина и убрзава синтеза холестерола и триглицерида из слободних 
масних киселина. Повећањем концентрације циркулишућих катехоламина и надбубрежних сте-

роида, повећава се активност система ренин-ангиотензин-алдостерон као и повећање тоталне 

периферне резистенције, што фаворизује појаву трајне артеријске хипертензије (2,3). Бука иза-
зива спазам пилоруса, нарушава процес лучења желудачне киселине и тиме доводи до чешће 
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појаве чира на желуцу и дванаестопалачном цреву. Хемијске штетности и прашина у комбина-

цији са буком, лошим микроклиматским факторима потенцирају појаву обољења кардиовас-

куларног, ендокриног, респираторног и хематопоетског система експонованих радника (4).  

6. ЗАКЉУЧАК 

Испитивањем радне средине у производном погону дуванске индустрије утврђено је 

присуство буке и осталих пратећих штетности изнад дозвољених вредности. Регистровани ри-
зици радних места су бука, повишена температура, релативна влажност ваздуха и повишене 

концентрације хемијских штетности (дуванска прашина). У постојећим радним условима по-

стоји ризик за оштећење органа чула слуха, обољења кардиоваскуларног, гастроинтестиналног, 
респираторног, хематопоетског, ендокриног система, појаву неуроза, поремећаја метаболизма 

липида и обољења органа вида. Овакви резултати захтевају примену мера безбедности и здра-

вља на раду. 
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У ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ 
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РЕЗИМЕ 

Испитивањем је обухваћено здравствено особље Дома здравља. Злостављању на радном месту је 

изложено 50% испитаника. Најчешће жртве злостављања су биле жене (50,94%), старости од 26 до 35 го-

дина (60%). Жртве злостављања имају значајно мању подршку надређених од особља које није мобинго-

вано (² = 7,72; df = 2; C = 0,31; Cmax = 0.82). Најчешћи злостављачи су били шефови (52%) и колеге 

(23%). Злостављачи су примењивали 18 различитих врста мобизирајућих активности. Већина жртава 

(68,57 %) је пријавила злостављање, најчешће члановима уже породице док је 31,43 % мобингованих о 

томе није говорило из страха од последица. Код 82,86 % жртава злостављања су регистровани поремећа-

ји здравља, а депресија је забележена код 9,58% испитаника. Код 48,57 % особља мобинг је утицао на 

живот у смислу дистанцирања од породице, отуђености и асоцијалног понашања. Жртве злостављања су 

статистички значајно чешће имале жељу за променом радног места, него особље које није било жртва 

злостављања ((² = 14.57, df = 1, C = 0.41, Cmax = 0.71). Жртве мобинга имају негативнији став према по-

слу и осећају се емотивно исцрпљенијим на радном месту него особе које нису жртве злостављања (² = 

33.44, df = 6, C = 0.3, Cmax = 0.91). Индекс радне способности жртава мобинга је знатно нижи од индекса 

особља које није било жртва злостављања (² = 8.62, df = 3, C = 0.33, Cmax = 0.81). Злостављање на раду 

представља значајан ризик у здравству па је неопходно применити мере безбедности и здравља на раду. 

Кључне речи: злостављање на радном месту, радна способност, здравствено особље. 

MOBBING AT HEALTH CARE WORKERS 

SUMMARY 

The study involved medical staff of the Health Center. Harassment at the workplace is presented at 50% 

of health care workers. The most common victims of mobbing were female (50.94%), aged 26 to 35 years 

(60%). Victims of mobbing have significantly less managers support than staff which are not victims (² = 7.72, 

df = 2, C = 0.31, Cmax = 0.82). The most frequent abusers were heads (52%) and colleagues (23%). Abusers 

applied 18 different activities for mobbing. Most victims (68.57%) reported the abuse, often to family members 

while 31.43% of victims not talk about it for fear of the consequences. With 82.86% of victims of abuse were 

registered health disorders, and depression was observed in 9.58% of patients. With 48.57% of victims has 

affected life in the sense of separation from family, alienation and anti-social behavior. Victims of abuse are 

significantly more likely to have a desire for a change of job, but the staff was not a victim of abuse (² = 14.57, 

df = 1, C = 0.41, Cmax = 0.71). Mobbing victims have a more negative attitude towards the work and feel 

emotionally exhausted in the workplace than those who are not victims of abuse (²= 33.44, df = 6, C = 0.3, Cmax 

= 0.91). Work ability Index of victims is significantly lower than the index of staff who was not a victim of 

abuse (² = 8.62, df = 3, C = 0.33, Cmax = 0.81). Harassment at work is a significant risk to health and the need to 

implement measures of health and safety at work. 

Keywords: mobbing, working ability, health care workers.  

                                                   
1 Паневропски Универзитет АПЕИРОН Бања Лука, Република Српска 
2 Медицински факултет у Нишу Србија, Завод за здравствену заштиту радника Ниш, Србија 

mailto:risto.k@apeiron-uni.eu
mailto:drjovicajovanovic@yahoo.com


Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 87 

1. УВОД 

Злостављање на радном месту (мобинг) је специфични облик понашања, којим једна 

особа или више њих психички злоставља и понижава другу, с циљем угрожавања њеног угледа, 
части, људског достојанства и интегритета, све до њене елиминације с радног места. 

Израз мобинг потиче од енглеских речи ―to mob― што значи олош, светина, руља, одно-

сно »mobbish« што значи простачки, груб, вулгаран. Изведеница мобинг значи ―присилно, вул-
гарно, маниром олоша, некога психички докрајчити, друштвено потпуно деградирати, уни-

штити га и искључити из друштвеног живота‖ [1].  

Мобинг је далеко више од повремених конфликата или свађа. Онај ко извршава мобинг има 
свесну намеру да нашкоди раднику. Мобинг је једна од најзлонамернијих подкултура у сваком дру-

штву. То је подмукао облик психичког злостављања радника на његовом радном месту, остварује 

се подметањем, застрашивањем, узнемиравањем, понижавањем, деградацијом нечије личности и 

лансирањем најчешће лажних гласина о жигосаном појединцу. Неки злостављачи то раде свесно, с 
намером да нашкоде другоме или да га присиле да на своју иницијативу раскине уговор о раду, 

како би менаџмент предузећа или установе решио проблем вишка радника. 

2. ЦИЉ РАДА 

Циљ овог рада је да се утврди да ли и у којој мери постоји злостављање на радном ме-

сту у здравственом сектору, да утврди како мобинг утиче на психо-физичко стање запослених, 

да утврди утицај мобинга на понашање и однос запослених према раду да испита како се 
мобинг одражава на радну способност. 

3. МЕТОДОЛОГИЈА  

Испитивање је обављено у Дому здравља који запошљава 133 медицинских и 35 немеди-

цинских радника. Структуру здравственог особља ове здравствене установе је чинило 50 (37,59%) 

лекара и 83 (62,41%) медицинских сестара/техничара. Испитивану групу у овом истраживању је чи-

нило здравствено особље које је дало пристанак и попунило упитнике (30 лекара и 40 медицинских 
сестара/техничара).У прикупљању података извршено је анкетно истраживање упитником који се 

састоји из три дела: А: Упитник за мобинг на радном месту; Б: Упиник за процену синдрома изга-

рања на раду и Ц: Упитник за процену индекса радне способности. 
Ради утврђивања статистичке значајности разлика коришћен је Хи-квадрат тест и Ц-

коефицијент контингенције. 

4. РЕЗУЛТАТИ  

Ааниза структура испитиване групе показује да је највећи број испитаника припадао 

старосној доби од 36-45 година и да је живео у брачној заједници (табела 1). 

Табела 1. Структура испитиване групе 

Дом 

здравља 

Пол 
Старост 

испитаника Год. 

радног 

стажа 

Брачно стање 

M Ж 
26 -

35 

36 

-45 

46 или 

више 

Неоже

њен 

Оже

њен 

Нефор-

мална веза 

Разв

еден 

Удо-

вац 

Медицин-
ске сестре/ 

техничари 

6 34 8 19 13 19 5 31 1 1 2 

Лекари 11 19 7 11 12 15 2 25 2 1 0 

Укупно 17 53 15 30 25 17 7 56 3 2 2 

 

Највећи број испитаника је радио у сменама (графикон 1) 
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Графикон 1. Радно време испитиваног здравственог особља 

43%

53%

4%
osmočasovno

smena

dodatno

 

Анализа појаве злостављања на радном месту је показала да је 35 (50%) испитаника зло-

стављано на радном месту (графикон 2) 

Графикон 2. Број злостављаних испитаника  

50 50
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da ne

da
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Анализом структуре злостављаних особа у односу на пол радника показано је да је већи 

проценат жена био жртва злостављача (табела 2). 

Табела 2. Испитаници који су били жртве злостављања на послу у односу на пол 

Пол Укупан број испитаника Жртве мобинга број (%) 

Мушкарци 17 8 (47,06%) 

Жене 53 27 (50,94%) 

Укупно 70 35 

 

Жртве злостављања на радном месту су најчешће припадале старосној доби од 26 до 35 
година (Табела број 3). 

Табела 3. Број радника који су били жртве мобинга на послу у односу на године старости 

Године старости Укупан број испитаника Жртве мобинга број (%) 

26-35 15 9 (60,00%) 

36-45 30 13 (43,33%) 

> 45 25 13 (52,00%) 

Укупно 70 35 

 

Жртве злостављања на радном месту имају мању подршку надређених од радника који 

нису мобинговани (графикон 3) (² = 7,72; df = 2; C = 0,31; Cmax = 0.82). 

Графикон 3. Подршка надређених 
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Најчешћи злостављачи су били шефови и колеге (графикон 4)  

Графикон број 4. Најчешћи злостављачи 

 

Најчешће врсте мобизирајућих понашања су била: оптужбе за пропусте у раду или по-
кушај омаловажавања жртве, неоправдане критике, покушаји обезвређивања пред клијентима, 

пацијентима, познаницима, застрашивање дисциплинским поступцима, ширење гласина, клеве-

та, интрига, вербалне претње, постављање нереалних задатака које није могуће испунити, недо-

звољавање слободних дана и годишњих одмора и одсуства ради едукације, игнорисање, ускра-
ћивање информација, вређање, критике на стручност, понижавање.  

Већина жртава мобинга (68,57 %) је пријавила мобинг и то најчешће породици док 31,43 % 

жртава није имало храбрости да пријави злостављање плашећи се последица.  
Код већине испитаника (82,86 %) злостављање је оставило последице на здравље (Та-

бела 4). 

Табела 4. Утицај мобинга на ментално и физичко здравље запослених  

Утицај мобинга  

на ментално здравље 

Број 

% 

Утицај мобинга на физичко 

здравље 

Број 

% 

Губитак поверења 
19 

26,03 
Несаница 

17 

19,10 

Губитак самопоштовања 
6 

8,22 
Умор 

21 

23,59 

Пад мотивације 
17 

23,29 
Главобоља 

21 

23,59 

Анксиозност 
6 

8,22 
Стомачни/пробавни проблеми 

7 

7,88 

Срџба или гнев 
18 

24,66 
Мучнина/повраћање 

6 

6,74 

Депресија 
7 

9,58 
―Лупање срца‖/знојење 

17 

19,10 

 
Из графикона 5. се може видети да жртве мобинга имају већу жељу за променом радног 

места него запослени који нису били жртве мобинга. 

Графикон 5. Промена радног места 
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² = 14,57 df  = 1 C = 0,41 Cmax = 0,71 

Индекс радне способности жртава мобинга је знатно нижи од индекса радне способно-
сти особља које није било жртва злостављања ((²=8,62;df=3;C=0,33; Cmax=0,81). 

5. ДИСКУСИЈА 

Мобинг је облик усмерене производње стреса. То је облик усмереног емоционалног на-
сиља на личност жртве која разара њено емоционално окружење, најпре породицу, према мо-
делу развоја пострауматског стресног поремећаја. То злостављање се понекад не зауставља све 
док злостављана особа не напусти радно место. Мобинг се одвија између надређених и подре-
ђених, али најчешће међу сарадницима истог нивоа (1-5), што су показали и резултати овог ис-
траживања. Резулати овог истраживања су показали да је 50% здравственог особља мобингова-
но што је далеко више од резултата који се цитирају у литератури (2-13). Тако су страживања 
спроведена у САД-у наводе податак према којем је 1 од 4 радника извргнут мобингу. Истра-
живање у Великој Британији је показало да је 1 од 8 радника био малтретиран у задњих 5 годи-
на. Резултати показују и велике разлике измеду држава чланица у процентима радника извргну-
тих мобингу. У Финској је 15% радника изложено моралном малтретирању на послу, у Великој 
Британији и Холандији 14%, у Шведској 12%, у Белгији 11%, у Француској и Ирској 10%, у Да-
нској 8%,у Немачкој и Луксембургу 7%,у Аустрији 6%, у Шпанији и Грчкој 5%, у Италији и 
Португалији 4%. Из наведених је података видљиво како разлике у процентима између ев-
ропских земаља одређују и културне разлике у толеранцији на психолошка малтретирања, али 
вероватно и информисаност радника. Нa пример, у Шведској је свакодневно понашање претпо-
стављеног који задаје задатак раднику повишеним тоном и на ауторитативан начин, оцењено 
као неприхватљиво и често је класификовано као мобинг. Другачија је ситуација у медитеран-
ским земљама где по културној традицији у радним односима описано понашање остаје непри-
мећено односно бива толерисано. 

У већ споменутим истраживањима наведени су проценти злостављања по појединим де-
латностима. Најчешће се мобинг догађа у државним установама и одбрани (14%), затим у 
школству и здравству (12%), а следе ресторани (12%), транспорт и комуникација (12%), тргови-
на (9%), рударство и прерађивачка индустрија (6%), финансијско посредовање (5%), грађеви-
нарство (5%), електрична енергија (3%), пољопривреда и рибарство (3%). 

Може се претпоставити да су размере појаве злостављања на послу и шире. Наиме, не-
давно истраживање спроведено у Италији показује да је проценат радника извргнутих мобингу 
у банкарству око 18% (3-13). У првој фази мобинга, као његова могућа основа, појављује се не-
решен сукоб међу сарадницима, а последица су поремећени међуљудски односи. Изворни су-
коб се убрзо заборавља, а заостале агресивне тежње усмеравају се према одабраној особи. У 
другој фази потиснута агресија ескалира у психотерор. У вртлогу сплетки, понижења, претњи, 
психичког злостављања и мучења жртва губи своје професионално и људско достојанство. По-
чиње се осећати, а касније стварно постаје мање вредним субјектом који у својој околини губи 
углед, подршку и право гласа. У трећој фази непрекидно злостављана особа постаје ―врећом за 
ударце‖, ―дежурним кривцем‖ за све пропусте и неуспјехе колектива. Четврта фаза је каракте-
ристична по очајничкој ―борби за опстанак‖ жртве, у које се тада појављује синдром изгарања 
на послу, односно синдром хроничног умора, психосоматски или депресивни поремећај. У пе-
тој фази, углавном након вишегодишњег тероризирања, жртве оболијевају од хроничних боле-
сти и поремећаја, напуштају посао или посежу за суицидалним излазом. Резултати овог рада 
указују да велики број радника нема информацију о особи којој се може пријавити мобинг. По-
слодавцу, али и раднику је у интересу спречити конфликт кад достигне опасни интензитет, па је 
потребно увежбати особе које управљају радним процесом да препознају прве знаке мобинга, 
рано интервенишу и проводе превентивне мере. Тако се у радним организацијама може одре-
дити једна или више особа којој се може обратити за помоћ у случају мобинга. Занемаривањем 
те обавезе потиче се ширење конфликта у процесу мобинга (7).  

6. ЗАКЉУЧАК 

Резултати овог истраживања указују да је: 

- злостављању на радном месту било изложено 50% здравствених радника, при чему 
је највећи број злостављених особа био женског пола 
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- најчешће последице мобинга су били психички поремећаји, болести гастроинтести-

налног и кардиоваскуларног система 

- жртве мобинга су у статистичко већем броју случајева изразили жељу за променом 
радног места 

- злостављање на послу је најчешће било од стране шефа и колеге сличног статуса. 
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СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА  

НА РАДУ У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ 

Стево Котлаја1, Миливој Николи2 
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РЕЗИМЕ  

У раду су обрађени поступци унапређења мера безбедности и здравља на раду у привредном дру-

тву Електровојводина – Електродистрибуција Нови Сад. Уважавајући обим послова и њихову разноврсност 

као и географску распрострањеност предузећа неопходно је било применити додатне мере контроле у циљу 
повећења ефикасности надзора над применом колективних и личних заштитних средстава. Резултати при-

мењених мера су се врло брзо практично верификовали а параметри оцене ефикасности показују да су мере 

добро одабране и да њихова примена доприноси унапређењу стања безбедности и здравља на раду. 

Кључне речи: унапређење, контрола, резултати 

APPLYING OF THE HEALTH AND SAFETY  

MEASURES IN THE ELEKTROVOJVODINA 

SUMMARY 

In this paper applying of the Health and Safety measures in the company Elektrovojvodina – Elektrodi-
stribucija Novi Sad has been presented.Due to large working capacity and jobs different as well as geographical 

company cover it becomes necessary to improve the efficiency of the monitoring of the collective and personal 

protective equipment use. The results of measures applied has been verified in practice very soon and their sta-

tistic marks shows well done preparation and use which results by increased level of Health and Safety at work. 

Key words: Improving, control, results 

1. УВОД 

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина доо Нови 
Сад снабдева електричном енергијом подручје Аутономне покрајине Војводине и обезбеђује 
напајање електричном енергијом за 900.000 домаћинстава и све привредне субјекте. Да би се 
обезбедили услови испоруке електричне енергије потребно је редовно одржавање 11000 Транс-
форматорских станица и 25000 километара електричне мреже. Овако значајан број електроене-
ргетских објеката изискује свакодневни рад специјализованих екипа на терену, у свим вре-
менским условима и обављању послова и задатака са високим фактором ризика. Нажалост, по-
вреде па и несреће су неизбежне, тако да чак и врло мали проценат повреда у релативном из-
носу, по било ком параметру, даје велик апсолутни износ. 

Примена мера безбедности и здравља на раду одвија се по огранцима односно по дело-
вима предузећа чије управе су смештене по свим већим градовима у Војводини. Најчешће је 
именовано једно лице за безбедност и здравље на раду и оно није у могућности да, због поме-
нутог обима конзума, проверава све запослене довољно често. 

Резултат овакве контроле дао је релативно велик број инцидената и акцидената на раду 

због чега је менаџмент Електровојводине донео неколико практично применљивих одлука у 
циљу побољшања контроле спровођења мера безбедности и здравља на раду. 

                                                   
1 Електровојводина доо Нови Сад - Електродистрибуција Нови Сад 
2 Електровојводина доо Нови Сад 

mailto:stevo.kotlaja@ns.ev.rs
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2. ПРЕГЛЕД РАНИЈЕГ СТАЊА 

Мере безбедности и здравља на раду су у Електровојводини дефинисане Збирком упут-
става за безбедан рад на електроенергетским објектима I обједињено издање [1]. Иако врло 

обимна ова збирка упутстава није могла да обухвати све послове и радне задатке као ни све 

ситуације које се реално могу десити приликом извођења радова. 
У друштву поред поменуте Збирке постоје и сва законом предвиђена акта из области 

безбедности и здравља на раду, у потпуности се поштују сви релевантни законски прописи. По-

што је пословање друштва усклађено са захтевима стандарда ISO 9001 и интегрисаним систе-

мом ISO 14000 и 18000 OHSAS постоји и читав низ процедура и упустава који прописују посту-
пање при извођењу радова. 

На основу Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини као и стандар-

дима је предвиђено да се опрема за рад прегледа сваке године од стране правног лица са ли-
ценцом. Такође је предвиђено да се електроизолациона опрема, за личну и колективну заштиту 

на раду, прегледа у шестомесечним, годишњим и двогодишњим интервалима у зависности од 

врсте опреме. Испитивање услова радне околине врши се једном у три године у летњем и јед-

ном у три године у зимском периоду. У огранку се редовно врше прегледи опреме за рад од 
стране правног лица са лиценцом, испитивање услова радне средине и испитивања електроизо-

лационе опреме. 

 

Слика 1: Пет златних правила за обезбеђење места рада у безнапонском стању 

Обука запослених електро струке која се у организацији Управе предузећа спроводи у 

Наставном центру на Иришком Венцу врши се сваке године у пролећном и јесењем периоду. 
Запослени је похађају сваке треће године и одвија се у свему по плану и програму Центра за 

обуку привредног друштва Електровојводина. 

Ванредне специјалистичке обуке као што су обука за рад са моторном тестером, обука 
за виљушкаристе и слично се врше периодично и по потреби. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 94 

Радна одела и заштитне ципеле како за зимски тако и за летњи период се дају на ко-

ришћење запосленима у складу са Правилником о Безбедности и здрављу на раду и Актом о 

процени ризика.  
Правилником о општим мерама за заштиту на раду од опасног дејства електричне струје 

у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима [3] у члану 24. дат је 

редослед примене мера којим се обезбеђује место рада у безнапонском стању. Ове мере су на-

зване 5 златних правила јер се њиховом стриктном применом у потпуности отклања могућност 
продора напона на место рада. Ова правила су основа свих Аката друштва из области без-

бедности и здравља на раду. 

Строга примена норми прописаних у набројаним актима душтва и прописаних упустава 
и процедура у потпуности отклања могућност акцидента и омогућава заштиту у више нивоа али 

су у пракси могуће мање грешке које су проузроковане људским фактором или евентуалним 

скривеним недостацима на опреми. 

Иако је регулатива у Електровојводини доо Нови Сад као што се може видети скоро 
идеално устројена ипак долази до великог броја повреда на раду запослених. 

У даљем тексту ће се разматрати стање безбедности и здравља на раду у огранку Еле-

ктродистрибуција Нови Сад, која је највећи огрнак Електровојводине доо Нови Сад. 
На слици 2. дат је график са бројем повреда у огранку Електродистрибуцији Нови Сад у 

периоду од 2005.-2011. године. Са графика се може видети да се број повреда у просеку креће 

око 16 повреда годишње. Како огранак има око 465 запослених може се утврдити да се сваке 
године повреди око 3,5% запослених. 

 

Слика 2: Број повреда на раду у Електродистрибуцији Нови Сад у периоду од 2005.-2011. 

У току 2010. године у Електродистрибуцији Нови Сад догодило се 12 повреда на раду и 
у вези са радом. Од тог броја 3 повреде су се догодиле на путу ка послу и са посла и оне неће 

бити даље разматране јер се дешавају ван радног простора у којем је послодавац дужан да обе-

збеди безбедне и здраве услове рада. Од повреда које су се десиле на радном месту 8 је било ла-

ких а 1 је тешка повреда. Све лаке повреде су проузроковане непажњом запослених. Тежа по-
вреда је настала како непажњом запосленог тако и пропустом при обезбеђењу места рада. У 

току 2010. године служба за квалитет и заштиту у огранку је извршила 103 контроле спрово-

ђења превентивних мера Безбедности и здравља на раду, како при раду запослених на терену, 
тако и приликом инспекције објеката који служе као радни простор. Након ових контрола 

издато је 27 налога за извршење корективне мере из Безбедности и здравља на раду.  

У току 2011. године у огранку се догодило 18 повреда запослених на терену. Од тога са-

мо једна на путу од куће до посла а све остале на радном месту, и то 14 лаких, две тешке и једна 
смртна повреда на раду. У овом периоду служба за квалитет и заштиту је извршила 125 контро-

ла спровођења превентивних мера Безбедности и здравља на раду како при раду запослених на 

терену тако и приликом инспекције објеката који служе као радни простор. Након ових контро-
ла издато је 35 налога за извршење корективних мера.  

На основу важећих процедура након сваке тешке и смртне повреде као и лаке повреде 

која је настала при раду на електроенергетским објектима Директор именује комисију за утвр-
ђивање чињеничног стања које је довело до повреде запосленог. Анализом извештаја које су 

ове комисије сачине недвосмислено је утврђено да је до повреда долазило или непажњом по-
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вређених или зато што запослени нису поштовали прописане превентивне мере безбедности и 

здравља на раду и нису примењивали поменутих 5 златних правила. 

3. КОНТРОЛА ПРИМЕНА МЕРА  

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Након поражавајућих дешавања у 2011. години руководство огранка ЕД Нови Сад при-
мењује низ мера са циљем побољшања стања безбедности и здравља на раду: 

1. области безбедности и здравља на раду се придаје већи значај (лице за Безбедност и 

здравље на раду постаје стални члан колегијума директора и на састанцима изве-
штава о стању Безбедности и здравља на раду), 

2. врши се тестирање знања електромонтерског кадра из области безбедности и здра-

вља на раду, 

3. врши се допунска обука за оне који нису задовољили на тесту, 
4. покреће се иницијатива да се центар за обуку опреми полигоном за практични део 

обуке (што је и остварено) и 

5. доносе се Интерне инструкције које пооштравају казнену политику према прекршио-
цима превентивних мера безбедности и здравља на раду и појачавају контролу примене 

ових мера. 

Практично решење проблема контроле спровођења мера безбедности и здравља на раду 

у Електродистрибуцији Нови Сад је извршено интерном Инструкцијом за појачавање превен-
тивних мера безбедности и здравља на раду у Електродистрибуцији Нови Сад [2] којом се про-

писује следеће: 

Како служба за квалитет и заштиту има само једног извршиоца потребно је да се ан-
гажују сви запослени који се налазе у ланцу руковођења. У том смислу се задужују запослени 

на следећим радним местима да убудуће лично врше контроле спровођења превентивних мера 

приликом радова на терену и то у следећим интервалима: 
Директор огранка има обавезу да једном месечно са извршним директором за технички 

и пословни систем, руководиоцем сектора или Погона, лично изврши контролу места где се 

обављају радови.  

Након обиласка директор огранка је дужан да у року од 3 дана сачини Извештај.  
Извршни директори врше контроле два пута месечно.  

У циљу појачавања превентивних мера извршни директори ће два пута месечно, лично 

извршити контролу места где се обављају радови. 
Током обиласка радова потребно је проверити да ли се радови одвијају на прописан и 

безбедан начин, као и да ли запослени користе лична и колективна заштитна средства и опрему.  

Након обиласка извршни директор огранка је дужан да у року од 3 дана сачини Из-

вештај. Наведени Извештај извршни директор у року од три дана доставља директору огранка. 
У извештају посебно треба истаћи уочене неправилности, као и мере које су предузете на њи-

ховом отклањању и спречавању њиховог понављања. Уколико предузимање мера захтева одре-

ђено време, потребно је дефинисати предстојеће активности, одредити лица одговорна за њи-
хово спровођење и временски их орочити. Након истека рока потребно је да извршни директор 

лично провери да ли су мере спроведене и том информацијом допуни први следећи извештај. 

Руководиоци сектора и Погона једном недељно, имају обавезу да лично изврше контро-
лу места где се обављају радови. 

Током обиласка радова потребно је проверити да ли се радови одвијају на прописан и 

безбедан начин, као и да ли запослени користе лична и колективна заштитна средства и опрему. 
Такође су дужни да изврше преглед документације и да утврде да ли подаци из диспечерског 

радног налога (у даљем тексту ДРН-а) одговарају стању на терену, да ли је налог за рад правил-

но попуњен и да ли су дозволе за рад правилно попуњене и предата одговорним руководиоцима 
радова. 

Након обиласка руководиоци сектора и Погона су дужни да у року од 3 дана сачине 
Извештај. Наведени извештај руководиоци сектора и погона у року од три дана доставља из-

вршном директору за технички систем. У извештају посебно треба истаћи уочене неправилно-
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сти, као и мере које су предузете на њиховом отклањању и спречавању њиховог понављања. 

Уколико предузимање мера захтева одређено време, потребно је дефинисати предстојеће актив-

ности, одредити лица одговорна за њихово спровођење и временски их орочити. Након истека 
рока потребно је да руководиоци сектора и погона лично провере да ли су мере спроведене и 

том информацијом допуне први следећи извештај. 

Налогодавци 2 пута недељно, имају обавезу да лично изврше контролу места где се оба-

вљају радови. Током обиласка радова потребно је проверити да ли се радови одвијају на про-
писан и безбедан начин, као и да ли запослени користе лична и колективна заштитна средства и 

опрему. Такође је потребно да се изврши увид у примену 5 златних правила и да се изврши пре-

глед електроизолационе опреме у циљу утврђивања има ли електроизолациона опрема оверу о 
исправности којој није истекао рок. Извештаје о извршеној контроли евидентирати попуња-

вањем извештаја о извршеној контроли спровођења мера безбедности и здравља на раду код из-

вођења радова и достављати служби за квалитет и заштиту у року од 3 дана. У случају уочених 

недостатака потребно је извештај доставити одмах сутрадан како би се издао Налог за изврше-
ње корективне мере. 

Пословође, односно техничари у екипама које немају пословође, свакодневно, имају 

обавезу да лично изврше контролу места где се обављају радови у циљу контроле примене 5 
златних правила. 

Пословођа или лице које упућује екипу на извршење радова дужно је да: 

- приликом предаје налога за рад провери стање опреме за рад, 
- провери јесу ли сви запослени, одређени за рад по налогу, адекватно одевени за рад 

у складу са Збирком упутстава за безбедан рад и имају ли сви потребна лична за-

штитна средства, према Збирци упутстава за безбедан и здрав рад, 

- провери јесу ли сва колективна заштитна средства (Високонапонски индикатори 
напона, Високонапонске манипулативне мотке, електро-изолацине рукавице...) пре-

гледана од стране овлашћене установе и поседују ли оверу о исправности чији да-

тум није истекао, 
- провери да ли су сви запослени обучени из области безбедности и здравља на раду 

за послове за које је издат налог за рад, 

- провери да ли су сви запослени здравствено и физички способни за обављање по-
слова по налогу за рад и 

- не уручи налог за рад уколико сви извршиоци нису адрекватно одевени за рад или 

уколико не поседују сва потребна колективна и лична заштитна средства у испра-

вном стању. 
Уколико запослени у налогу за рад не испуњавају услове за безбедан рад, налогодавац 

до испуњења наведених услова не сме издати налог за рад. 

На сваком месечном колегијуму у оквиру излагања извештаја о раду сектора за логисти-
ку огранка лице задужено за Безбедност и здравље на раду ће поднети извештај о стању Без-

бедности и здравља на раду. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Сповођењем интерне Инструкције, сви запослени у ланцу руковођења, су почели са оби-
ласцима запослених приликом извођења радова на терену и контролом примене мера безбед-

ности и здравља на раду. Током тих обилазака осим контроле, руководиоци су имали могућност 

да се непосредно упознају са проблемима на које наилазе запослени током обављања послова. 

Такође су ови обиласци коришћени за разговор са запосленима на тему безбедности и здравља на 
раду. У овим разговорима запослени су указивали на ограничавајуће факторе који су им отежава-

ли примену мера Безбедности и здравља на раду и тако се укључивали у систем који је почео да 

функционише, јер је у овим контактима и свест запослених о овој области почела да се мења у 
позитивном смеру. Због свега наведеног и запослени су осим сазнања да увек могу бити кон-

тролисани и ригорозно кажњени у случају непримењивања мера безбедности и здравља на раду 

временом стицали праву слику о неопходности примене ових мера зарад личне сигурности. Ус-

лед тога је и број примедби из месеца у месец бивао све мањи, тако да у току септембра и окто-
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бра месеца 2012. године није било ни једне уочене неправилности приликом контроле запо-

слених. 

Примена Интерне инструкције за појачање контроле спровођења мера безбедности и 
здравља на раду дала је и један изванредан резултат.  

У току 2012. године у огранку Електродистрибуција Нови Сад није се догодила ни једна 

повреда на раду. 

Ово је резултат који никад пре није постигнут у једном огранку неког привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије у Србији. 
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НА РАДНОМ МЕСТУ ЛИФТ-МОНТЕР 
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РЕЗИМЕ 

Рад обухвата анализу испуњења постављених захтева и примене мера из области безбедног рада 

на радном месту лифт-монтера. Анализирана је практична примена прописаних мера и процедура. Еви-

дентирани су конкретни и глобални проблеми везани за присутан ризик. Рад садржи предлог мера за уна-

пређење безбедности рада, односно активности које се спроводе приликом одржавања лифтовских по-

стројења. Спровођење мера се врши да би се отклонили постојећи ризици, односно да се ниво присутног 

ризика доведе на прихватљив ниво. 
Кључне речи: безбедан рад, ризик, унапређење, одржавање 

IMPROVEMENT OF SAFE WORK 

IN LIFT INSTALATER WORKPLACE 

ABSTRACT 

The paper includes the analysis of realization of defined requirements, and application of measures from 

the safe working procedures for the lift instalater. Practical application of proscribed measures and procedures is 

analyzed. Actual and global problems realiting to existing risks are recorded. During the execution of the work, 

technical, organizational, and other measures are proposed for improving the working area for maintenance of 

the lift installations with the objective of avoiding risks, or bringing the existing level of risk to the acceptable 

level during maintenance of the lift installations. 
Keywords: safe work, risk, improvement, maintenance 

1. УВОД 

Лифтовско постројење може имати различите намене, ипак постоје две битне заједни-
чке карактеристике: имају исту намену транспорт (људи или материјала) и код свих врло је ус-
ко повезана безбедност функционисања, са одржавањем и применом мера безбедног рада. Ли-
фтови су распострањени и присутни у свим сферама живота и рада, присутни су у производним 
просторима, јавним објектима и наравно у стамбеним објектима. Корисници, правна лица, и ор-
гани управе, јесу власници лифтовског постројења. Они као власници нису упознати са својим 
обавезама, нису упознати да су они носиоци одговорности за безбедност лифтовског постро-
јења. Имају упрошћено и погрешно сагледавање функције и кострукције лифтовског постро-
јења, као и о проблематици која је везана за одржавање и омогућавању безбедног рада.  

Улогу у испуњавању услова за обезбеђивање безбедног и здравог рада имају сва лица која 
су одговорна за одређене поступке, од производње лифтовског постројња, уградње, пуштања у рад, 
па до одржавања. Одговорност у свом делу преузимају произвођач, инвеститор, инсталатер, име-
новано тело, власник и предузеће које одржава лифт. Сви наведени актери утичу на омогућавање 
успостављања безбедносног система, у току експлоатације и одржавања лифтовског постројења.  

Закон о безбедности и здрављу на раду, Правилник о безбедности лифтова, Правилник о 

безбедности машина, као и одређени стандарди (СРПС ЕН–81) представљају основне доку-

менте који регулише област безбедног рада запослених на радном месту лифт монтера.  

                                                   
1 sarak@panet.rs 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 99 

Кроз овај рад, у коме је искориштено вишегодишње искуство, аутор ће анализирати посто-

јање ризика који су присутни у пракси, на радном месту лифт монтера (сервисера). За одређене 

присутне опасности, уз помоћ корисног искуства, применом инжерских, техничко - технолошких 
дизајнерских и ергономских решења, отклонићемо опасности које постоје у радном окружењу 

односно у лифтовском постројењу. Закони и правилници регулишу примену одређене технологије, 

техничких решења, дизајна, других мера, које се користе код израде, инсталације, употребе и одр-

жавања лифтовског система, са циљем да обезбеде квалитетно испуњење основне функције 
машине, али истовремено да стандарди и безбедност буду интегрисани кроз испуњење захтева који 

садрже. Прописи су адекватно обухватили одређене делове овог комплесног питања, ипак у пракси 

још увек постоје реални ризици које можемо неутралисати или контролисати.  

2. РИЗИК – УПРАВЉАЊЕ 

Ризици који су присутни на радном месту лифт монтера зависе од много фактора, један 

од фактора који утиче јесте и сам избор начина одржавања лифтовског постројења.  
У свакодневној пракси наилазимо на следеће начине одржавања лифтовског постројења 

- превентивно одржавање: редовно или планско (инвестиционо) 

- корективно одржавање, само у случају када лифт није у радном стању и 
- комбиновано које укључује превентивно и корективно одржавање 

Током експлоатације и одржавања ЛП-а евидентира се присуство различитих врста ри-

зика који угрожавају кориснике запослена лица који одржавају лифтовско постројење.  
Могуће повреде - последице смо груписали по врсти опасности: 

1. механичке опасности могу бити: 

a. падови и преломи у возном окну 

b. повреде у лифт кућици од покретних делова (пригњечења, удари) и 
c. повреде услед деловања ротационих делова погона и контролора брзине (одсе-

цање, кидање, пригњечење) 

2. ризик од удара електричном енергијом 
3. опасност од пада са висине  

4. могућност пада објекта на запослено лице  

5. опасност од избијања пожара 

6. штетност од испарења. 
Уочавања свих потенцијалних ризика је од највеће важности. Уколико се деси случај да 

ризик не буде уочен, без предузетих мера, у случају акцидента последице могу бити фаталне а 

штета максимална! 
Применом процедуре процеса испитивања и идентификације ризика, контролишемо фа-

кторе и анализирамо њихов утицај на могуће присуство ризика. 

Фактори опасности се односе на области: 
- технологије - начин рада 

- ручне и механичке функције 

- квалитета – делови и опрема 

- типови машина које су у саставу ЛП 
- општи утицаји средине (осветљење, висина и др.). 

Управљање ризиком је важна и сложена активност, због тога се она спроводи по посеб-

ној процедури која урeђује редослед поступака.  
Организација активности контроле ризика се састоји од поступака: 

НЕУТРАЛИСАЊЕ 

↓ 

ЗАМЕНА 

↓ 

ИНЖЕЊЕРСКА КОНТРОЛА 

↓ 

АДМИНИСТРАЦИЈА 
↓ 

ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 
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3. ОДГОВОРНОСТ 

Одговорност свих лица која учествују у активносима од производње лифтовског по-

стројња, уградње, пуштања у рад, до одржавања. је од максималне важности за успостављање 
система безбедности приликом рада и одржавања лифтовског постројења. Систем безбедности 

зависи од одговорног спровођења мера, испуњења захтева и услова које садрже прописи и 

прописане процедуре.  
Одговорност за спровођење мера из области безбедности и здравља на раду, преузимају: 

- произвођач одговара за сигурност приликом експлоатације лифта како за функцију 

превоза корисника али и за део безбедног рада приликом одржавања. Даје гаранцију 
за безбедност производа, са конструктором дели одговорност о квалитету материја-

ла и опреме, и о поштовању законских и техничких прописа проликом израде де-

лова и опреме 

- инсталатер је дужан да поштујући прописе угради делове опреме на прописан начин 
и у склду са прописаним процедурам добијеним од произвођача 

- именовано тело контролише усаглашеност лифта са прописима и даје дозволу за 

пуштање у рад 
- инвеститор у складу са пројектима спроводи набавку лифтовског постројења, анга-

жује инсталатера и изабрано лице, и одговоран је за све мере из области безбедног и 

здравог рада, које ова лица морају да спроводе кроз своје активности 
- сервисер спроводи мере безбедности у складу са својим актом о процени ризика и 

правилником о безбедности и здравља на раду, заједно са власником спроводи друге 

мере које су карактеристичне за сваки објекат - лифтовско постројење 

- власници станова и заједничког простора су дужни да: 
- контролишу и евидентирају све проблеме и примедбе на квалитет превоза 

ЛП-ом 

- не приступају делу ЛП-а где им је недозвољен приступ без надзора запосленог 
лица, да неби угрозили своју безбедност и безбедност постројења 

- дужни су да воде рачуна: дали се поштују законски и други технички прописи, 

протоколи везани за општу безбедност 

- контролишу дали се редовно одржавање спроводи 
- приликом радова на ЛП-у, контролишу дали је радни простор прописно и пра-

вилно обезбеди 

- заједно са сервисером праве: „Инвестициони план одржавања―. 
Одговорност пједених лица немају очекиване резултате, уколико свако од њих делује изо-

ловано. Организовање, односно синхронизовање деловања наведених лица је неопходно и врши се 

уз помоћ менаџмента ризика.  
Менаџмента ризика везан је за три поља деловања: 

- кроз сарадању са конструктором; 

- везан је за процедуру инсталације опреме и 

- управља системом безбедности у току експлоатације и одржавања 
Цео процес – од производње до експлоатације карактеришу два дела, ако посматрамо 

везе активности и одговорности.  

Први део процеса карактеришу активности: производња, инсталација и стављање лифта 
у стање рада.  

Носилац организације посла је инвеститор који је у вези са произвођачем, инсталате-

ром, и именованим телом које верификује усаглашеност лифтовског постојења, након чега се 
пушта у рад.  

Слика 1. приказује везу лица у првом делу циклуса. 

Други део процеса се односи на саму експлатацију лифтовског постројења.  

Носилац организације посла је власник који је у вези са инвеститором, сервисером, имено-
ваним телом које издаје сертификат о безбедности лифтовског постројења, и инспектором.  

Слика 2. приказује везу лица у другом делу циклуса. 
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Слика 1.: Дијаграм организационe схемe, стављање у рад лифтовског постројења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2: Дијаграм организационе схема одговорности,  

лица приликом експлоатације и одржавања лифтовског постројења 

Одговорност свих лица, приликом спровођења активности везаних за лифтовско постро-

јење, су у директној вези са обезбеђивањем мера из области безбедности здравља на раду.  

Прописи и процедуре у себи интегришу захтеве који омогућавају предуслове безбедности 
рада лифтовског постројења, истовремен и безбедног одржавања. 

Проблем се појављује у пракси као последица тога што власник лифта није упознат са 

својим прописаним обавезама, па тако да му је непозната и одговорност коју мора да преузме 
око безбедности и одржавања лифтовског постојења.  

Систем одговорности је конципиран тако да је одговорност власника темељ целог си-

стема безбедности.  

Законодавац (или систем) није детаљно размотрио и предвидео ко треба да власника 
или савет станара (у зградама) обавести о њиховој обавези, и ко такође треба да предузме друге 

мере уколико они своју обавезу не поштују и одговорност игноришу.  

Ако изостане активност (учешће) власника, онда је систем безбедности на раду, кад је у 
питању радно место лифт монтера је угрожен у великој мери. 
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4. РИЗИЦИ И МЕРЕ 

Током експлоатације и одржавања лифтовског постројења, евидентира се присуство ра-

зличитих врста ризика који угрожавају кориснике лифта и запослена лица, који одржавају по-
стројење. Уколико се поштују прописи и процедуре, онда је присуство ризика знатно умањено, 

али не и у потпуности елиминисано. Коришћењем комбинованих метода одржавања, односно 

применом превентивно-инвестиционих метода одржавања, такође се знатно умањује присуство 
ризика у сваком облику. 

Прописане мере се позивају на стандарде, као што су стандарди „СРПС ЕН-81―, они се 

конкретно односе на безбедносне мере. Поред примене прописаних мера, и даље су присутни 
ризици на радном месту лифт монтера. 

Ризици који су присутни и поред примене прописаних мера јесу: 

- пад са лифт кабине 

- укљештење на лифт кабини 
- пригњечење на лифт кабини 

- удар електричне енергије 

- пад предмета на запослено лице 
- пад приликом прилаза лифт кућици. 
Ризик 1. - пад са лифт кабине је могућ кад је возно окно знатно већих димензија од ди-

мензија кабине (слика 3).  
Запослени се због потреба посла возе на кабини лифта а кроз лифтовско окно. Постоји 

могућност пада јер у 95% случајева не постоји заштитна ограда, када постоји тада није аде-
кватна, не отклања ризик у потпуности. 

Предложена мера је: поштовати пропис који постоји чл. 67 „Правилник о заштити на 
раду при извођењу грађевинских радова―. Ако се процени да треба, допунити „Правилник о 
безбедности лифтова―. 

   

Слика 3. Простор између плафона лифт-кабине и лифтовског окна 

Ризик 2. - укљештење на плафону лифт кабине приликом вожње кроз лифтвовско окно. 

Предложена мера је: постављање механичке препреке (ограда). Предвидити правилни-
ком одговарајућу меру. 

Ризик 3. - пригњечење изнад или испод лифт кабине. 
Предложена мера је: стриктно поштовати „Правилник о безбедности лифтова― у делу 

где је прописано да активности одржавања изводе најмање два лица, исправно пројектовано 
лифтовско окно, уградња одбојника по прописима у дну окна, предвидети инсталирање сензора 
који након евидентирања присутних особа у окну, блокирају рад лифта, при чему је могуће 
активирати кретање кабине само помоћу управљачког уређаја на крову кабине (слика 4). 

Ризик 4. - удар електричне енергије је присутан у случају ванредног присуства течности 
(воде) у окну или у лифт кућици, и због незаштићених делова опреме под напоном. Дешава се 
да услед пуцања цеви у згради или услед продора атмосферских вода из окружења зграде дође 
до скупљања воде у окну, у коме постоји инсталација електричне енергије са прикључницама. 
У лифтовској кућици долази до присуства воде услед прокишњавања крова. 

Предложена мера је: инсталирање сензора за присуство воде који активирају аутоматско 
искључивање електричне енергије, исправност крова, постојање одвода за воду у дну лифтов-
ског окна. Делови под напоном се морају заштити кућиштима или баријером који су од не-
проводног материјала. 
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Слика 4. Управљачки уређај на крову кабине 

   

Слике 5. и 6. Управљачки уређај под напоном 60, 110 и 380 V     

 

Слика 7. Лифтовско окно у које је ушла вода 

Ризик 5. - пад предмета на запослене (у окну). 

Предложена мера је: лифт је у контролисаном исправном и уредном стању, коришћење 
личне заштитне опреме (шлем). 

Ризик 6. - пад приликом прилаза лифт кућици, поготово у случају кад је прилаз са кро-

ва. Предложена мера је: поштовање мера које се односе на рад на висини – обезбеђивање за-
штитном оградом.  

        

 Слика 8. Незаштићен прилаз        Слика 9. Тежак прилаз кућици  

       кућици са крова       са исправном заштитом (на пењалици) 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Простор у коме се налази лифтовско постројње, јесте радни простор за запослено лице 

на радном месту лифт – монтер (сервисер). Прописима и мерама, постојање ризика у великој 
мери је неутралисано, поготов ако разматрамо ризик приликом његове основне функције, а то 

је транспорт корисника. Када разматрамо ризик приликом одржавања лифта, ризик је присутан, 

примери су наведени у раду, као и решења за отклањање ризика или довођење ризика на при-
хватљив ниво.  

Након пуштања лифта у радно стање, на постојање ризика може утицати власник, сер-

висер, инспекција или техничка контрола. Власници нису довољно информисани, у пракси су 
потпуно неодговорни по питању својих обавеза. Отворено питање: како ће надлежна управа 

интервенисати да власници преузму одговорност у делу одржавања лифтовског постројења, као 

и у области безбедности рада и одржавања. Могуће је да се лифтови уопште не одржавају, и 

утом случају не постоји никаква гаранција за безбедност, а о управљању системом безбедности 
и здравља на раду нема ни речи. 

Мора се одредити лице – инспекција, која ће бити надлежна да контролише улогу влас-

ника и сервисера. Да би се утврдило: да ли се поштују прописи везани за безбедност и здравље 
на раду, и да ли су власник и сервисер понашају одговорно, кад је у питању рад и одржавање 

лифтовског постројења. 

Сервисер је одговоран да спроводи мере безбедности и здравља на раду, у пракси се ње-
гова одговорност своди на документацију: акт о процени ризика, правилник о безбедности и 

здрављу на раду, и на личну заштитну опрему. 

Сервисер није у могућности да спроведе безбедне мере на самом радном, односно у 

сваком простору лифтовског постројења, из најмење два разлога: 
I - власник не сарађује по питању инвестирања спровођења мера 

II - сервисер је ангажован на одржавању конкретног лифта једнократно или у краћем 

временском периоду 
Проблеми су евидентирани, органи управе су одговорни да регулишу област кроз про-

писе и мере, али и да контролишу спровођење преко одређених лица, потребна је ангажованост 

у делу где је уочен проблем. Мора се одредити лице – инспекција која ће бити надлежна да 

контролише улогу власника у смислу преузимања одговорности од стране власника. 
У нашој држави постоји и ради преко 10.000 лифтовских постројења, које свакодневно 

користи преко 500.000 особа, због широке примене јасна је потреба за константним унапређење 

безбедног рада лифтовских постројења, али подједнако важно је стално унапређивати безбед-
ност у спровођењу активности одржавања лифтовског постројења. 

Наш задатак је да: рад 1.000 лифт монтера (сервисера) у нашој држави буде безбедан. 
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ПЕРСПЕКТИВА KOPШЋEЊA БИОДИЗЕЛА У ЦPHOJ ГОРИ 

Нада Ђ. Марстијеповић1, Данило Б. Николић2 

e-mail:marstijepovicn@gmail.com 

РЕЗИМЕ 

Развој и унапређење производње биодизела је од великог значаја за многе аспекте, нарочито за 

екологију. Загађење животне средине је све веће због огромних количина штетних гасова који се емитују 

у атмосфери. То су највећим диjелом издувни гасови возила који за покретање својих мотора користе 
нафту и њене деривате. 

Када би половина погона за покретање мотора користила биодизел и штетни ефекти по животну 

средину били би много мањи. Наиме, квалитет ваздуха би био бољи, смањио би се ефекат стаклене 

баште, успорило би се глобално загриjевање и сприjечило ширење озонских рупа. 

Кључне риjечи: екологија, биодизел, отпадно уље, ефекат стаклене баште. 

PERSPECTIVE OF USE OF BIODIESEL IN MONTENEGRO 

SUMMARY 

Development and promotion of biodiesel production is of great importance for many aspects, especially 

for ecology. Environmental pollution is increasing due to the huge amount of greenhouse gases emitted into the 

atmosphere. These are major emissions from vehicle to start its engine using oil and its derivatives. 

If half of the unit used to start the engine and biodiesel adverse effects on the environment would be 

much smaller. Specifically, the air quality would be better, would reduce greenhouse gas emissions, would slow 

down global warming and prevent the spread of ozone holes. 

Keywords: ecology, bio-diesel, waste oil, the greenhouse effect. 

1. УВОД 

Нафте неће бити довољно послиjе 2030. године, јер је евидентан недостатак ресурса 

усљед чега ће, како предвиђају свиjетски стручњаци њена циjена и даље расти. Вођењем овим 

чињеницама, развијене земље, већ годинама су окренуте производњи биогорива, међу којима је 
најреспрострањенији биодизел, као један од алтернативних енергената добијених из уља сунц-

окрета, уљане репице, соје итд. Основна предност употребе биодизела, као обновљивог горива 

је значајно смањење CО2. 

2. ФИЗИКО-ХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БИОДИЗЕЛА 

Биодизел (метилестар масних кисjелина) је алтернативно гориво сличних физичкохемиј-

ских карактеристика као дизел гориво. Погодан је за замjену фосилног дизела у моторима пољо-
привредних машина, камиона, аутобуса и аутомобила без икакве (или минималне) преправке 

мотора и опреме мотора. Биодизел је неотрован, биоразградив, у поређењу са конвенционалним 

дизелом при сагориjевању у моторима значајно је нижа емисија штетних једињења. Најчешће се 
добија трансестерификацијoм триглицерида биљних уља или животињских масти, метанолом у 

присуству алкалног или кисjелог катализатора. На тржишту течних горива у неким земљама 

продаје се у чистом облику (B100), или помиjешан са минералним дизел горивом у било ком од-

носу (B5, B20,...). На основу изниjетог, биодизел се може дефинисати као алтернативно, 

                                                   
1 Министарство унутрашњих послова Црне Горе 
2 Факултет за поморство у Котору, Црна Гора 
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еколошко гориво из обновљивих извора, погодно за замиjену фосилног дизела у моторима са 

унутрашњим сагориjевањем. 

Стандардом Европске уније ЕN 14214 дате су карактеристике горива дефинисаног овим 
Стандардом, њиме се описује квалитет биодизела као и методе којима се утврђују поједини пара-

метри квалитета. Стандардом су обухваћене све релевантне физичко-хемијске карактеристике. 

Треба нагласити да искуства из предходног периода указују на изузетан значај обезбијеђења 

квалитета биодизела ради остварења поузданости и дугорочности коришћења. 
Енергетски аспект биодизела се може сублимирати у двиjе чињенице: а) биодизел је 

обновљив извор енергије, б) коришћењем биодизела смањује се потреба за фосилним дизелом 

чиме се чувају резерве фосилних горива и умањује ризик од недовољног снадбиjевања. 
Биодизел је дефинисан Европским стандардом ЕN 14214 из 2003. године. Од 2005. сма-

тра се да су у биодизелу произведеном према ЕN 14214 током развоја деведесетих година XX 

вијека превазиђене све проблематичне појаве коришћења биодизела претходних генерација 

стандарда. Зато је биодизел према ЕN 14214 поуздано, квалитетно гориво за дизел моторе, про-
изведено из обновљивих сировина, које се без ограничења може користити чисто или у мjеша-

вини свакога односа са минералним дизелом у свим савременим дизел моторима, у складу са 

препорукама произвођача, а чији продукти сагориjевања не утичу на повећање ефекта стаклене 
баште у атмосфери. 

Искуство других земаља показује да се нископроцентне мjешавине биодизела и мине-

ралног дизела (B2-B5) могу веома брзо увести на тржиште, много брже него чисти биодизел, 
наравно, под условом да су дистрибутери горива и нафтне компаније спремни да сарађују. Ва-

жно је да дистрибутерима буду јасни захтиjеви под којима морају да дистрибуирају горива, али 

и да буду стимулисани да у своју понуду уведу и биодизел. То се може радити преко увођења  

обавеза (квота) продаје одређених количина биодизела и/или давања пореских олакшица на 
промет биодизела. У Немачкој је било потребно скоро 10 година да би преко продаје чистог 

биодизела удио биодизела у укупној потрошњи дизел горива достигао 1%. 

Са производњом и примjеном биодизел горива у Европи и у св и jету далеко се одмакло. 
Усвајањем Eвропског стандарда за биодизел (ЕN 14214) 2003. године, његова својства пра-

ктично су изједначена са својствима минералног дизел горива. 

Примjену биодизела изричито дозвољавају скоро сви произвођачи савремених дизел 
мотора у аутомобилима, аутобусима, тракторима и комбајнима, па се биодизел све више ко-

ристи. У Европској унији је опредијељење за производњу биодизел горива конкретизовано кроз 

Директиву 2003/30/ЕЦ. Директивом је предвиђено да удио биогорива расте по стопи од 0,75%, 

почев од 2005, а да до 2010. године 5,75% конвенционалних горива буде замиjењено алтернати-
вним горивима. 

С обзиром да је основна тенденција да се квалитет биодизел горива што више приближи 

квалитету класичног дизел горива, поређене особина ова два горива, приjе свега, релативне гу-
стине, вискозности, цетанског броја, као и количине издувних гасова који настају када био-

дизел и D2 гориво сагориjевају у дизел моторима, морају бити по стандарду. 

Дизел гориво по хемијском саставу је смjеша угљоводоника са релативно ниском 

тачком запаљивости (у границама 38-54 
O
C) у односу на биодизел. При дестилацији нафте 

дизел гориво се дестилише на температурама између 200 и 300 
O
C. Густина дизела је 0,82-0,84 

kg/dm
3
. Важно својство дизела је цетански број који се може повећати додатком амил-нитрата. 

Осим из нафте, дизел се може добити и крекинг процесима, из катрана каменог угља, 
хидрирањем неких производа добијених из угља и на друге начине. 

Према Правилнику о квалитету биодизел горива, биодизел горива се састоје из метил-

естара виших масних кисjелина, жуте су боје и уљаног мириса, не садрже механичке нечистоће, 
а на собној температури су лако покретљиве и прозрачне течности. 

У поређењу са конвенционалним дизелом, биодизел гориво карактерише већи садржај 

кисеоника (11%) и мања количина угљеника (77%), док је удио водоника приближно исти. Због 

повећаног садржаја кисеоника топлотна моћ биодизела у односу на дизел фосилног пориjекла 
је нижа (37 МЈ/kg у односу на 43 МЈ/kg), а сагориjевање горива је побољшано. Вискозност 

биодизел горива је већа него дизел горива али вишеструко умањена у односу на вискозност уља 

из којих је произведено. Транспорт и складиштење биодизел горива су безбиједнији него дизел 
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горива, с обзиром да је тачка паљења биодизела преко 120 
O
C, док је она за дизел фосилног по-

рекла 55 
O
C. 

3. ЗНАЧАЈ БИОДИЗЕЛА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Еколошки значај биодизела сагледа се у томе што количине емисије штетних материја 

постају све већи проблем индустријски развијених земаља. Познато је да су мотори са унутра-

шњим сагориjевањем велики загађивачи ваздуха. На њих отпада, према различитим ауторима, 
68-85 вол% укупног загађења ваздуха. Издувни гасови аутомобила садрже око 200 различитих 

материја, од којих се као посебно токсичне могу издвојити следеће: CО2, CО, NОx, CH, Pb и 

њихова једињења, акролеина, формалдехид и остали алдехиди, ароматски угљоводоници (бен-
зен, толуен, ксилен), те полициклични угљоводоници. 

Резултати истраживања састава продуката сагориjевања биодизел горива се значајно 

разликују у зависности од врсте испитиваног метилестра, врсте конструкције мотора и услова 

при раду мотора, врсте примиjењених метода испитивања и других параметара. 
Издувна емисија из дизел мотора је комплексна мjешавина органских и неорганских 

једињења у гасовитом, течном и чврстом стању. Органска или угљоводонична једињења су са-

стављена од непрекидне градације једињења која садрже угљеник. Ту спадају врсте једињења 
као што су алдехиди, алкани и алкени (прави и разгранати ланци) и ароматска једињења (један 

прстен и са више језгара). Органска једињења потичу првенствено од несагоријелог горива и 

уља за подмазивање. 
У неорганске врсте спадају сумпор, кисеоник, угљеник и једињења као што су сулфати СО4, 

угљен моноксид CО и оксиди азота NОx. Нека од ових једињења могу потицати и из горива. 

Емисија у гасовитом стању се састоји од једињења као што су оксиди азота NОx, угљен 

моноксид CО и сумпор диоксид СО2. Емисија у чврстом стању се састоји првенствено од малих 
облих угљеникових честица, која се називају чађ. Емисија у течном стању је састављена од ор-

ганских или угљоводоничних једињења и сулфата (SО4 - првенствено H2SО4). Неки угљово-

доници могу бити адсорбовани на чврсте честице а нека могу бити и у гасовитом стању. Чести-

це материје (particulate matter, PМ) су усљед тога комплексна мjешавина органских и неор-
ганских једињења у чврстом и течном стању. Укупна емисија честица материје PМ се састоји 

од агломерата чађи, угљоводоника адсорбованих у чађи, SОF, и SО4. 

Емисије NОx и PМ из дизел мотора као и додатна емисија SОx код великих бродских 

мотора чине највећи проблем у све већој популарности дизел мотора, док емисија несаго-
ријелих угљоводоника HC и CО не представљају значајан проблем. 

Анализом може се констатовати да се сагориjевањем биодизела добија значајно мања 

количина угљенмоноксида (CО) него при сагориjевању минералног дизела, што се објашњава 

већим садржајем кисеоника у биодизелу. 

Угљенмоноксид је отрован гас, лако се адсорбују на хемоглобину крви, те блокира ње-

гове активне центре и тако онемогућава везивање кисеоника у крви. 

Коришћењем биодизела умjесто минералног дизела смањује се емисија угљоводоника. 

Угљоводоници доприносе формирању локалног смога и озона. При коришћењу биодизела 
умjесто минералног дизела у моторима СУС смањује се и емисија чврстих честица. За разлику 

од минералног дизела сумпор и његова једињења се у биодизелу налазе само у траговима. При-

мjена биодизела у погледу угљендиоксида (CО2) је неутрална, што значи да се при сагориjе-

вању биодизела ослобађа иста количина CО2 колико је биљка апсорбовала за вриjеме фото-
синтезе. Међутим, у производном ланцу биодизела користи се и минерални дизел, у фази про-

изводње и транспорта биљке - сировине за биодизел. Због тога смањење емисије угљендиок-

сида није потпуно, већ свега 78,3%. 
Замjеном фосилног дизела са биодизелом знатно се смањује емисија полицикличних 

ароматичних угљоводоника који се сматрају узрочницима канцерогених обољења. По истра-

живањима ЕПА чак за 90% у поређењу са фосилним дизелом. 
Биодизел је биоразградив. Студије су показале да се биодизел разгради за 98% прото-

ком за 21 дан, док ће се минерални дизел разградити само за 50% у истом периоду. Тиме се 

смањује опасност од загађивања земљишта као и површинских и подземних вода. Управо ова 
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особина биодизела оправдава његову ширу употребу. Употребом чистог биодизела умjесто ми-

нералног дизела спречава се емисија 2,8 kg CО2 еквивалента по килограму биодизела. 
Црна Гора има потребу за повећаним коришћењем обновљивих извора енергије, што је 

у сагласности са праксом развијених земаља и њиховом тежњом ка смањењу емисије штетних 
материја и подстицању одрживог развоја. 

Поред директних ефеката, економских (смањење енергетске зависности и трговинског дис-
баланса), еколошких (употребом биогорива, као моторних горива, емитује се мање гасова који 
изазивају ефекат стаклене баште и мање загађујућих материја), повећање одрживости у транс-
портном сектору (биогорива су обновљив извор енергије), повећаном употребом биогорива у транс-
портном сектору би се ангажовао домаћи инвестициони капитал и подстакла домаћа производња. 

4. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ СИРОВИНЕ  

ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОДИЗЕЛА У ЦРНОЈ ГОРИ 

Циљ овог истраживања, базиран је на могућности производње течних биогорива из об-
новљивих извора који су на располагању у Црној Гори, и њихове примjене као погонског мо-
торног горива. 

За потребе истраживања испитује се употреба биогорива у поморству, за погон бродова 
поморске привреде (трајекти, рибарице, јахте и др) и бродова Морнарице Војске Црне Горе. С 
обзиром да је погонски агрегат на овим пловилима дизел мотор, то ће се за истраживања узети 
биодизел као репресент течних биогорива. 

Термин биодизел односи се на течно, обновљиво гориво, за чију производњу се као ос-
новна сировина користе уља из сjемена уљаних култура (уљана репица, сунцокрет, соја, палма, 
рицинус, кикирики или друге уљарице, животињска маст или рециклирано јестиво уље из 
ресторана и домаћинстава) тзв. биодизел II генерације. 

Биодизел или метил-естар је хемијско једињење које настаје у процесима трансестери-
фикације уља, односно хемијском реакцијом виших незасићених масних кисjелина и алкохола у 
присуству катализатора. Када се у хемијској реакцији као алкохол користи метанол (углавном) 
онда се такав биодизел означава са ФАМЕ. Биодизел се не може користити као погонско гори-
во у чистом облику у постојећим дизел моторима, већ у смjеши са дизел горивом до одређеног 
процента, а да при том преправке на систему довода горива до мотора нису неопходне. 

Истражују се могућности производње биодизела од отпадног јестивог уља и то: сунцо-
кретовог, палминог и маслоновог (мурга), и тако утврђује квалитет добијених уља и квалитет 
произведеног биодизела. 

Такође, утврдиће се максимални удио биодизела у смjеши са дизел горивом (са ниско-
сумпорним дизелом - испод 10 мг/кг, који се налази на црногорском тржишту и кога користе 
наведена пловила) који не би изазвао проблеме у систему довода горива, а при томе омогућавао 
оптимални процес сагориjевања. 

Истражује се стабилност смјеше биодизел/дизел гориво. 
Затим, истражују се бенефити коришћења биогорива ―домаће производње― као погон-

ског горива у поморству, уз смањење емисија угљен диоксида и загађивача приjе свега честица 
материје, ПМ, и оксида азота, NОx. 

С обзиром да се чисти биодизел (100%, B100) не може користити за погон ових дизел 
мотора (без претходних измиjена на систему довода горива) због своје нагризајуће природе, па 
ће се за сврху истраживања направити више различитих смјеша биодизел / дизел гориво, које ће 
варирати од 5% (B5) до 30% (B30) удиjела биодизела у дизел гориву. Испитивања ће се обавити 
и при раду дизел мотора са чистим дизел горивом (B0) како би резултати били упоредиви. 

Значи, биодизел је прво алтернативно гориво чије су карактеристике дефинисане одго-
варајућим стандардом ЕN 14214 који је усвојио Европски комитет за стандардизацију (CEN) и 
који важи у земљама чланицама ЕУ. Он прописује карактеристике метил-естра масних ки-
сjелина (ФАМЕ) који се могу користити за дизел моторе и процедуре њиховог одређивања. 

Акценат је дат на био-отпаду који служит за производњу биодизела (отпадна јестива 
уља: сунцокретово, палмино и маслиново). 

Производња биодизела ће се понављати све док се у лабораторији не покаже да задово-
љава потребан квалитет, а према стандарду ЕN 14214. 

Када се утврди жељени квалитет, урадит ће се производња биодизела у количини неоп-
ходној за истраживања. 
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Произведени биодизел, у тачно одређеној смjеши са дизел горивом, примjениће се као 
погонско гориво бродова Морнарице Војске Црне Горе, рибарских бродова, других мањих пло-
вила. У ту сврху ће се испитати више различитих смјеша биодизел/дизел које ће варирати од B0 
до B30 тј 0% до 30% удjела биодизела у дизел гориву. 

Према тренутно важећем стандарду квалитета дизел горива ЕN 590, дозвољено је мjе-
шати биодизел до 7%. Гориво које користе бродови код нас је само оно које задовољава стан-
дард ЕN 590, тј. нискосумпорно гориво. 

С обзиром да је риjеч о моторима старије генерације који се налазе на овим пловилима, 
а који су претходно користили D2 гориво (док га је било на тржишту), покушат ће се ићи са 
испитивањем смjеша до B30. Испитивања ће се обавити при раду са чистим дизел горивом, B0, 
и раду са смјешама, B5-B30, како би резултати били упоредиви. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Нафте неће бити довољно послиjе 2030.године, јер је евидентан недостатак ресурса 
усљед чега ће, како предвиђају светски стручњаци њена циjена и даље расти. Вођењем овим 
чињеницама, развијене земље, већ годинама су окренуте производњи биогорива, међу којима је 
најреспрострањенији биодизел, као један од алтернативних енергената добијених из уља 
сунцоктера, уљане репице, соје. Основна предност употребе биодизела, као обновљивог горива 
је значајно смањење CО2. 

Ово истраживање, у Црној Гори које је међу првима, значајно ће унапредити сазнања о 
физикохемијском процесу сагориjевања и моделирању процеса емисије издувних гасова, као и 
производња биодизела и прављење смjеше биодизел-дизел такође и створити предуслове за 
постављање и развој нових технологија за добијање различитих хемикалија и алтернативних 
горива из отпадног јестивог уља. 
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РЕЗИМЕ 

Запослени у здравственим установама приликом обављања својих радних активности изложени су и 

биолошким агенсима који могу штетно деловати на њихово здравље. УВ гермицидне лампе имају фотохемиј-

ски ефекат на микроорганизме који се огледа у оштећењу самог језгра ћелије што онемогућава деобу ћелије а 
самим тим и њено уништавање. Рад представља приказ предности коришћења УВ лампе затвореног типа. 

Коришћење УВ лампе затвореног типа, за дезинфекцију ваздуха у просторијама здравствених установа, пред-

ставља превентивну меру којом се отклања или смањује ризик по здравље запослених од настанка поремећаја 

или обољења услед излагања биолошким штетностима на радном месту. 

Кључне речи: Ризик, биолошки агенс, УВ зрачење, превентивне мере, микробиолошко испитивање 

APPLICATION OF UV LAMPS IN REDUSING  

THE RISK GAINST BIOLOGICAL AGENTS 

SUMMARY 

Employees in health care in the performance of their work activities are exposed to biological agents that 

may adversely affect their health. UV germicidal lamps have a photochemical effect on micro-organisms that can be 

seen as damage to the cell nucleus which prevents cell division and thereby destroying. The paper presents the 

advantages of using UV lamps closed. The use of UV lamps closed for disinfection of indoor air health institutions, is 

a preventive measure that eliminates or reduces the risk to the health of the onset of the disorder or disease due to 

exposure to biological hazards in the workplace. 

Keywords: Risk, biological agent, UV radiation, preventive measures, microbiological testing  

1. УВОД 

Приликом обављања својих радних активности запослени у здравственим установама 

изложени су и биолошким агенсима који могу штетно деловати на њихово здравље. Спрово-

ђење колективних и појединачних превентивних мера регулисано је Законом о безбедности и 
здрављу на раду и Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

биолошким штетностима које је донело Министарство рада и социјалне политике. 

Стерилизација и дезинфекција ваздуха у просторијама Медицинских установа је пре-

вентивна мера којом се отклања или смањује ризик од настанка поремећаја или обољења услед 
излагања биолошким штетностима на радном месту. 

Бактерицидни ефекат ултравиолетног зрачења позната је, а развој лампи (цеви за праж-

њење) са живом ниског притисака, које емитују електромагнетно зрачење таласне дужине 254 
nm, представља користан алат за дезинфекцију ваздуха, површина течности и чврстих предме-

та. Бактерицидно дејство ове радијације користи се, за дезинфекцију ваздуха у биолошким ла-

бораторијама, операционим салама, одељењима интензивне неге, просторијама за малу и недо-
нешену децу и слично. 

                                                   
1 дипл. инг. ЗНР, Шеф одсека за БЗНР, Клинички центар Србије, Пастерова бр. 2, 11000 Београд 
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1.1.  УВ зрачење 

Ултраљубичасто зрачење спада у део електромагнетног спектра који се налази између ви-

дљиве светлости и Х-зрачења и заузима узан фрквентни опсег 7.5 pHz - 30 pHz, или таласне дужине 
400 - 100 nm. Највећи и једини природни извор УВ зрачења је Сунце, остали извори су вештачки 

(електрични лук, специјалне лампе за дезинфекцију и делимично квантни генератори (ласери). 

Опсег УВ зрачења на основу биолошких ефеката подељен је на три дела : 

- УВ-А таласне дужине 400 nm -315 nm 
- УВ-Б таласне дужине 315 nm -280 nm 

- УВ-Ц таласне дужине 280 nm -100 nm 

УВ-Ц област са таласним дужинама 280 nm -180 nm карактеристична је по свом бакте-
рицидном, гермицидном и вироцидном дејству. Излагањем микроорганизама краткоталасном 

(УВ-Ц) зрачењу остварује се фотохемијски ефекат који се огледа у променама (оштећењу) са-

мог језгра ћелије, што онемогућава њену деобу а самим тим и њено умножавање. То практично 

значи уништавање (убијање) или инактивизацију микроорганизма. Најефикаснији гермицидни 
ефекат има УВ зрачење таласне дужине 253,7 nm. При овој таласној дужини се не ослобађа 

озон (О3) из околног ваздуха који је иначе штетан, па се стога данас искључиво ова таласна 

дужина примењује при УВ стерилизацији и дезинфекцији. 

1.2  Биолошке штетности-микроорганизми 

Микроорганизми, бактерије, гљивице, вируси (захтевају живе ћелије за репродукцију) и 

протозе, могу проузроковати инфекцију, алергију или токсични ефекат у људском организму. 
УВ гермицидне лампе имају фотохемијски ефекат на микроорганизме. који се огледа у проме-

нама (оштећењу) самог језгра ћелије што онемогућава деобу ћелије а самим тим и њено умно-

жавање односно уништавање или инактивизацију микроорганизама. 

2. ЦИЉ РАДА 

Циљ рада је приказ предности коришћења УВ лампе затвореног типа, за дезинфекцију 
ваздуха у здравственим установама, а тиме и отклањање или смањење ризика по здравље запо-

слених. Процена ефикасности ове лампе извршена је на основу резултата микробиолошког 

мерења (одређивање броја бактерија и плесни у ваздуху просторије пре и после рада уређаја) 
иако ова лампа може бити укључена све време док запослени обављају свој посао.  

3. МЕТОД РАДА И РЕЗУЛТАТИ 

УВ гермицидне лампе отвореног типа су уређаји различитих конструкција, облика и 

инсталисане снаге, намењене за дезинфекцију ваздуха и површина предмета у затвореним про-
сторима. Принцип њиховог рада заснива се на чињеници да су микроорганизми веома неотпор-

ни на УВ зрачење таласне дужине 253,4 nm тако да се на овај начин дезинфекција изводити без 

употребе хемијских средстава. Док раде лампе не смеју бити присутни људи (у лабораторијама 

и животиње) због нежељених ефеката (опекотине, упала ока и др). 

3.1.  УВ лампа затвореног типа 

УВ лампа затвореног типа конструисана је тако да се може користити док запослени обав-

љају своје радне активности (без негативних ефеката по њих). Наиме, укључивањем ове лампе за-
твореног типа, укључује се нискошумни вентилатор који припада уређају-лампи; принудним стру-

јањем ваздуха из просторије преко уграђеног извора УВ зрачења, дезинфикован вазду се поновно 

враћа у просторију. У зависности од намене, као величине просторије ваздух се у њој може дезин-
фиковати до различитх нивоа. Уређај поседује улазни филтер који има функцију заштите од чести-

ца прашине и осталих механичких нечистоћа из просторије која се пречишћава.  

Заштита од УВ зрачења изведена је нарочитом конструкцијом уређаја тако да се несметано 

може боравити у просторији док УВ лампа затвореног типа ради. Једна УВ лампа затвореног типа 
погодна је за просторију запремине 100-150 m

3
, висине до 3 m, у зависности од произвођача.  

Ове лампе могу се монтирати на зиду, покретном сталку или на плафону у зависности од 

потребе. 
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3.2.  Приказ микробиолошких испитивања УВ лампе „GAMI light“ 

Микробиолошко испитивање УВ лампе „GAMI light―, извршено 2009.године у лабора-

торији Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут―у Београду. Ово испитивање 
урађено је методом седиментације са експозицијом Петри плоче од 15 минута у затвореној про-

сторији. Да би се видео ефекат деловања одређиван је број бактерија и плесни у ваздуху про-

сторије, без радa и са радом УВ лампе „GAMI light―. Број бактерија и плесни у просторији од-

ређен је помоћу крвног и сабуро агара постављених на три места на 1 m од пoда просторије.  
Добијени резултати приказани су у табели број 1. 

Табела број 1.Реултати микробиолошког испитивања 

 

МЕСТО 1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 

Број 

бактерија 

Плесни у 

m² 
Број 

бактерија 

Плесни у 

m² 
Број 

бактерија 

Плесни у 

m² 

Без УВ лампе 314,52 209,68 366,94 104,84 471,78 104,84 

Рад УВ лампе 52,42 < 52,42 52,42 < 52,42 104,84 < 52,42 

% 16,67 < 25,00 14,28 50,00 22,22 50,00 

 
Микробиолошко испитивање УВ лампе „GAMI light― извршено је 2011. године у Лабо-

раторији за екотоксиколошка испитивања у Новом Саду; урађено је по методу СРПС ЕН ИСО 

14698-1:2010 и СРПС ЕН ИСО 14698-2:2010.  

Анализе параметара узетим узоркивачем МАС 100 Аирсампер у просторији шока Б Ур-
гентне хирургије КЦС пре дејства и након два сата дејства УВ лампе „GAMI light―, показала су 

резултате приказане у табели број 2. 

Табела број 2. Реултати микробиолошког испитивања 

Врста микроорганизма 
Метода 

испитивања 
Узоркивач 

Ваздух пре 
дејства УВ 

лампе 

Ваздух после 
дејства УВ 

лампе 2 сата 
% 

Квасци и плесни  

(подлога-Сабаурауд 

Малтозни агар) 

СРПС ЕН ИСО 
14698-1:2010 

СРПС ЕН ИСО 

14698-2:2010 

МАС 100 

Аирсампер 

88 cfu/m³ 23 cfu/m³ 26,10 

Аеробне мезофилне 
бактерије (подлога  

PCA агар) 

266 cfu/m³ 182 cfu/m³ 68,40 

Аеробне мезофилне 
бактерије(подлога 

Крвни агар) 

328 cfu/m³ 252 cfu/m³ 76,80 

Staphiloccocus sp. 

(подлога Баирд  

Паркер агар) 

406 cfu/m³ 130 cfu/m³ 32,00 

Enterobacteriaceae 

(подлога ВРБГагар) 
0 cfu/m³ 0 cfu/m³ 0,00 

 
Урађена микробилошка испитивања пре дејства и после дејства УВ лампе „GAMI light― 

показала су да се број микроорганизама у првом испитивању смањио у просеку 6-7 пута, а у 
другом испитивању у просеку 3 пута. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Из приказаних резултата може се закључити да су предности коришћења УВ лампа за-

твореног типа следеће: 
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- може се користити док људи и животиње бораве у затвореном простору без негатив-

них ефеката по њих, 

- без допунске примене хемијских средстава, 
- еколошки најприхватљивије, 

- једноставно одржавање, 

- једноставна инсталација, 

- једноставан и прихватљив дизајн, 
- повољна цена опреме и 

- ниска цена експлоатације (мали потрошачи електричне енергије, ниска цена потро-

шних делова). 
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MOGUĆNOSTI PRIMJENE FOTOLUMINISCENTNOG NAČINA 

OZNAČAVANJA EVAKUACISKIH PUTOVA 

Mustapić Nenad1, Darko Haĉko2 

jovan.vucinic@vuka.hr 

SAŢETAK 

U radu se obraĊuje mogućnost upotrebe fotoluminiscentnog naĉina oznaĉavanja evakuacijskih puteva, te je 

objašnjena njihova prednost spram uobiĉajenog oznaĉavanja. UtvrĊen je veliki potencijal primjene fotoluminiscentnim 

sustavom oznaka za oznaĉavanje evakuacijskih puteva, posebice za odreĊeni tip objekata. 
Ključne riječi: sigurnosna rasvjeta, susatv fotoluminiscentnog oznaĉavanja evakuacijskih puteva 

POSSIBILITIES OF UTILISATION PHOTOLUMINISCENT 

EMERGENCY ESCAPE RUTE MARKING SYSTEM 

ABSTRACT 

In this article possibilities of utulisation Low location lighting (LLL) photoluminescent emergency escape 

route marking system, and their advantages against classic systems are explained. Great potential of practical ap-

plication photoluminescent emergency escape route marking system is identify, especially for certain type of facilitys. 

Keywords: Emergency lighting system, Low location lighting (LLL) emergency wayfinding system 

1. UVOD 

Izvanredni opasni dogaĊaji koji mogu nastupiti te ugroziti osobe i imovinu su razliĉiti po na-

stanku, trajanju, intenzitetu i posljedicama. Pretpostavlja se mogućnost nastanka narednih opasnih do-
gaĊaja: poţar, eksplozija, potres, poplava i teroristiĉki ĉin. 

Evakuacija je opasnim dogaĊajem uvjetovano, organizirano, u pravilu samostalno kretanje 

ugroţenih osoba k sigurnim mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih putova i izlaza. Evakuaci-
ja i spašavanje se provode prije, tijekom ili nakon nastanka dogaĊaja kojim su ugroţeni ţivoti i 

zdravlje prisutnih osoba, odnosno koji štete materijalnim dobrima.  

Evakuacijski putovi iz graĊevina su posebno projektirani i izvedeni putovi koji vode od bilo 

koje toĉke do vanjskog sigurnog ili sigurnog prostora u graĊevini, ĉiji parametri (širina, visina, va-
trootpornost, oznaĉavanje, nuţna rasvjeta) omogućavaju da osobe zateĉene u poţaru mogu sigurno 

(samostalno ili uz pomoć spasilaca) napustiti graĊevinu. Evakuacijski putovi i izlazi moraju svojom 

duţinom i propusnom moći osiguravati napuštanje ugroţenih prostora u vremenu kraćem od vremena 
nastanka kritiĉnih uvjeta za ţivot i zdravlje poţarom ugroţenih osoba. Glede povećanja sigurnosti, sa 

svakog mjesta unutar objekta, svaka osoba treba u pravilu imati mogućnost izbora kretanja k suprotno 

smještenim izlazima. Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uoĉljivi neprekidno 
tijekom korištenja objekta. Obiljeţavanje evakuacijskih putova i izlaza obavlja se propisanim znako-

vima postavljenim na najuoĉljivijim mjestima. Uobiĉajeno je za tu svrhu koristiti sigurnosni sustav 

rasvjete. Za osvijetljivanje znakova treba se osigurati neprekinuto napajanje elektriĉnom strujom.  

Sigurnosna rasvjeta je specifiĉan tip umjetne rasvjete koja osigurava osvjetljenje putova eva-
kuacije u sluĉajevima izvanrednog dogaĊaja, ili omogućava odgovarajuću vidljivost u prostorima 

posebne namjene, kada zbog nastalih okolnosti napajanje elektriĉnom energijom nije moguće provesti. 

                                                   
1 Dr.sc. Veleuĉilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmajera 9, Karlovac, Hrvatska 
2 Poglavarstvo grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, Hrvatska 
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U sigurnosnu rasvjetu moţemo ubrojiti i svu onu rasvjetu koja se automatski ukljuĉuje prilikom ne-

stanka elektriĉne energije. 

Prema namjeni sigurnosnu rasvjetu moţemo podijeliti na dvije osnovne grupe, na nuţnu (po-
moćnu) rasvjetu i na protupaniĉnu rasvjetu. U prostore gdje se istovremeno nalazi veći broj osoba (ki-

no i koncertne dvorane, kazališta i sl.) postavljaju se orijentacijske svjetiljke male jakosti (s dvo-

strukim napajanjem elektriĉne energije), koje oznaĉavaju smjer kretanja i smjerokaz izlaza iz prostora 

i one se na odreĊen se naĉin mogu ubrojiti u sigurnosnu rasvjetu. 
Sigurnosne svijetiljke na evakuacijskom putu moraju imati oznake, takozvane piktograme, u 

skladu sa odgovarajućim propisima i normama. Sigurnosne svijetiljke s piktogramima moraju biti u 

krugu trajnog spoja. Rade se u dvije boje, u zelenoj, koja mora pokrivati minimalno 50% oznake i 
bijeloj boji, u omjeru veliĉinine 2:1. Izgled i tekst piktograma je definiran te se nesmije promijeniti. 

2. FOTOLUMINISCENTNO OZNAČAVANJE KAO ALTERNATIVA 

UOBIČAJENOM OZNAČAVANJU EVAKUACISKIH PUTOVA 

Fotoluminiscentni sustav oznaĉavanja evakuacijskih puteva sastoji se od niza signalizaciskih 

elemenata koji se mogu ugraditi u obliku znakova, te su naneseni na odgovarajuć trake ili tkaninu. 
Posebitost fotoluminiscentnih materijala je da oni sadrţi pigmente koji imaju kapacitet za pohranu 

odreĊene koliĉine energije svijetla preuzete od normalne rasvjete, te kad je potrebno da vraćaju tu 

energiju kao koristan izvor svijetla. Fotoluminiscentni materijali sadrţe cinkov sulfid kao aktivnu sup-

stancu. Ovakvi visokoenergetski izvori pretvaraju se u niţi energetski izvor svjetla, koji se moţe više 
puta puniti ponovnom izlaganja svjetlu. Ti niskoenergetski izvor svjetlosti su ţućkasto-zelene boje, 

koje najlakše uoĉava ljudsko oko u potpunom mraku.  

Tijekom vremena fotoluminiscentni materijal će smanjivati veliĉinu emitirane svijetlosti, ali 
će i dalje ostati vidljivi oku koje je prilagoĊeno na tamu. Ispitivanja su pokazala da emitirano svjetlo 

od fotoluminiscentnog materijala moţe biti još uvijek vidljivo (na tamu) prilagoĊenom oku do 40 sati 

[1]. U prihvaćenim kriterijima za karakterizaciju fotoluminiscentnih materijala vrijeme doljnja granica 
jaĉine osvjetljenja kreće se do 0,3 mcd/m

2
, jer je to vrijednost 100 puta jaĉe od praga granice tame 

prilagoĊenog ljudskog oka.  

Postoji nekoliko razliĉitih metoda ispitivanja ĉiji rezultati se koriste za karakterizaciju fotolu-

minescent materijala. Sve metode se temelje na sljedećim naĉelima: 
a)  aktiviranje materijala vrši se sa standardnim izvorom svjetla odreĊenog svjetlosnog toka, 

izlaza i energije zraĉenja odreĊenog tipa i snage,  

b) zaustavljanje aktivacije nakon odreĊenog vremena, 
c) mjerenje zapoĉinje nakon odreĊenog vremenskog intervala od zaustavljanja aktivacije, te 

traje do razine svjetla emitiranog svjetlosnog toka koje se odreĊuje pomoću fotometrijske 

tehnike i/ili u usporedbi sa standardnim mjernim uzorcima. 

Kod svih metoda ispitivanja pobuĊuju se fotoluminescentni materijal pomoću snaţnih izvora 
svjetla snage od 100 do 150W, pomoću volframovih ili xenonovih svijetiljki od 1000 luksa u trajanju 

od jedne do pet minuta prije poĉetka testiranja.  

U Europi se najĉešće koristi test metoda ispitivanja prema njemaĉkoj normami DIN 67510 [6]. 
Ovaj standard propisuje poĉetak mjerenje vrijednosti osvijetljenosti 60 minuta od kraja uzbude, te 

semjeri vrijeme potrebno da vrijednost dostigne 0,3 mcd/m
2
. Na temelju ovog standarda u Velikoj 

Britaniji je razvijen sustav klasifikacije [5] za fotoluminescentne proizvoda.  

2.1.  Naĉin postavljanja fotoluminiscentnih oznaka na evakuaciskim putovima 

Praktiĉnim ispitivanjima je utvrĊeno da se tijekom poţara u zatvorenim prostorima dim kreĉe 

prema stropu, te postupno ispunjava samu prostoriju i okolne prostorije, ali da se do 50 cm iznad poda 

nalazi zona s malom koncentracijom dima. U takvim uvijetima uobiĉajena sigurnosna rasvjeta, koja se 
montira na većim visinama, moţe izgubiti svoju uĉinkovitost. Na slici 1. prikazan je primjer promjene 

vidljivost u hodniku nakon 3 minute poţara u susjednoj prostoriji. 

Stoga je osnovna ideja da se većina oznaka na evakuacijskim putevima s fotoluminiscentnim 
sustavom oznaĉavanja locira u blizini poda prostorija i hodnika, ĉime se osigurava njihova vidljivost i 

u uvjetima kada je prisutan dim. Oznake treba postavljati dovoljno iznad poda da ostanu vidljive i 

kada je pod poplavljen odreĊenom koliĉinom vode.  
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Slika 1. Prikaz vidljivost u hodniku nakon 3 minute poţara u susjednoj prostoriji. 

Prema DIN normi [6] širina vodećih traka za oznaĉavanje evakuacijskih puteva pomoću foto-

luminiscentnog sustava oznaĉavanja mora biti najmanje 5 cm. Svjetlost koju emitira traka od fotolumi-

niscentnog materijala nakon 10 minuta ne smije biti manja od 80 mcd/m
2
, a nakon 60 minuta ne smije 

iznositi manje od 12 mcd/m
2
. 

Rubovi gazišta stepeništa, rukohvati stepeništa i rampe duţ ĉitavog evakuacijskog puta moraju 

biti oznaĉeni trakom od fotoluminiscentnog materijala širine od najmanje 1 cm. Oznake za evakua-

cijske puteve moraju biti postavljeni svakih 10 m, te kod svake promjene kretanja (gore-dolje stepeni-
cama, lijevo–desno, itd.). Za evakuacijske puteve u velikim halama, odnosno industrijskim pogonima, 

predviĊene su trake za podne linije voĊenja. Sva vrata koja se nalaze na evakuacijskom putu oznaĉena 

su trakama od fotoluminiscentnog materijala po ĉitavom rubu. Lokacije ruĉnih vatrogasnih aparata se 

takoĊer oznaĉavaju ploĉama od fotoluminiscentnog materijala.  
Na slikama 2.a i 2.b dan je primjer oznaĉavanja evakuacijskih puteva fotoluminiscentnim su-

stavom oznaĉavanja. 

 

Slika 2.a. Primjeri oznaĉavanja evakuacijskih puteva fotoluminiscentnim sustavom oznaĉavanja. 

Podne linije voĊenja 

Podne oznake 

Oznaĉavanje rubova stepeništa 

Profili za oznaĉavanje rubova stepenica 

Oznaĉavanje podnoţja vrata 

Oznaĉavanje uglova 

Ploĉa za oznaĉavanje aparata za gašenje Oznaĉavanje kvake 

Oznaĉavanje konture vrata 

Oznake za evakuacijske puteve 
Protupoţarne oznake 

Oznaĉavanje rukohvata 
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Slika 2.b. Primjeri oznaĉavanja evakuacijskih puteva fotoluminiscentnim sustavom oznaĉavanja. 

Na slici 3. gore lijevo prikazano je stubište s rasvjetom od 245 luksa, dok slika u gornjem des-
nom kutu prikazuje isto stubište s rasvjetom od 57 luksa. Slika u donjem lijevom kutu prikazuje to stu-

bište oznaĉeno fotoluminiscentnim sustavom oznaka pri rasvjeti od 74 luksa, a slika u donjem desnom 

kutu prikazuje stubište oznaĉeno fotoluminiscentnim sustavom u uvijetima bez ikakvog drugog izvora 

svjetlosti. Oznaĉavanje fotoluminiscentnim sustavom oznaka je izvedeno u skladu sa PSPA normom [5]. 

 

Slika 3.  

Oznaĉavanje podnoţja vrata 

Oznaĉavanje rukohvata 

Ploĉa za oznaĉavanje aparata za gašenje 

Podne linije voĊenja 

Podne oznake 

Profili za oznaĉavanje rubova stepenica 

Oznaĉavanje rubova stepeništa 

Oznake za evakuacijske puteve 
Protupoţarne oznake 

Oznaĉavanje kvake 

Oznaĉavanje uglova 

Oznaĉavanje konture vrata 
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Na slici 3 gore lijevo prikazuje stubište s rasvjetom od 245 luksa, dok slika u gornjem desnom 

kutu prikazuje stubište s rasvjetom od 57 luksa. Slika u donjem lijevom kutu prikazuje isto stubište 

oznaĉeno fotoluminiscentnim sustavom oznaka pri rasvjeti od 74 luksa, a slika u donjem desnom kutu 
prikazuje stubište oznaĉeno fotoluminiscentnim sustavom u uvijetima bez ikakvog drugog izvora svje-

tla. Oznaĉavanje fotoluminiscentnim sustavom oznaka prema PSPA normi [5]. 

Objekti gdje posebno dolaze do izraţaja prednosti oznaĉavanja evakuacijskih puteva oznaka-

ma od fotoluminiscentnog materijala su:  
a) zgrade više od 3 kata, sa stubištima bez dnevne rasvijete (slika 3.), 

b) zgrade za smještaj ljudi sa niskom mobilnošĉu, prikovanih za krevet i fiziĉki hendikepira-

nim osobama, 
c) stanice i prilazi podzemne ţeljeznice te garaţe, 

d) velike bolnice, hoteli, kino dvorane, 

e) industrijski pogoni, 

f)  energetska postrojenja 
g) putniĉki i trgovaĉki brodovi, te tankeri. 

Unatoĉ oĉiglednim prednostima oznaĉavanja evakuacijskih puteva fotoluminiscentnim susta-

vom oznaka, posebice za industrijske pogone i za energetska postrojenja, trenutno ni u jednoj zemlji 
ne postoje zakonske obaveze za njihovu obaveznu ugradnju, osim za putniĉke brodove, koje se izvodi 

po odreĊenom standardu na primjer DIN 81238 [10].  

Svojstva emitiranja svjetlosti fotoluminiscentnih materijala nisu stalna, već gube s vremenom 
tu sposobnost, pa je potrebna zamjena oznaka nakon odreĊenog vrenena. Zbog toga je nuţno u propi-

sanim vremenskim intervalima vršiti provjere stanja fotoluminiscentnih oznaka kalabriranom opre-

mom prema normama ISO 15370 [8] i IMO A 753 [9], kako je to prikazano na slici 4.  

 

Slika 4. Prikaz mjerena provjere nuţne rasvjete na brodu kalabriranom opremom  

prema normama ISO 15370 [8] i IMO A 753 [9].   

Na slici 5. dan je primjer postavljanja fotoluminiscentnog sustava oznaĉavanja evakuacijskih 

puteva u tehnološkim ili energetskim postrojenjima, gdje se jasno vidi superiornost upotrebe takvog 
sustava oznaĉavanja naspram ostalih (uobiĉajenih) sustava. 

3. ZAKLJUČAK 

Analizirajući postojeće stanje, moguće je da je da propisi u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno 

je situacija i nekim drugim zeljama, ne definiraju u dovoljnoj mjeri podruĉje sigurnosne rasvjete te se 

prilikom projektiranja koriste strane norme.  

Iz tih razloga ne postoji ujednaĉenost u projektiranju i izvoĊenju sigurnosne rasvjete, pa iz-
vedena stanja u nekim prilikama ne odgovaraju potrebama za sigurnošću. 
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Slika 5. Primjer upotrebe fotoluminiscentnog sustava oznaĉavanja evakuacijskih puteva u tehnološkim ili 

energetskim postrojenjima (gornja slika prikazuje postrojenje pri normalnoj rasvijeti, dok doljnja  

slika prikazuje izgled istog postrojenja bez ikakvog vanjskog izvora svijetlost). 

Na temelju iskustvenih metoda, primjenom postojećih propisa te odgovarajućih u svijetu pro-
pisanih pravila, u radu su date smjernice za projektiranje i kontrolu sigurnosne rasvjete. UtvrĊen je ve-

liki potencijal primjene fotoluminiscentnim sustavom oznaka za oznaĉavanje evakuacijskih puteva, 

posebice za odreĊeni tip objekata. Takav sustav oznaĉavanja, pravilno instaliran moţe riješiti nedo-
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statke koje ima tradicionalni sustav oznaĉavanja evakuaciskih putova i pristupom nuţnoj rasvjeti po-

vezane s nestankom struje ili nastanka dima.  

Stanari ponašanje, njihova brzina kretanja i njihov subjektivni ocjenu materijala svi su u podu-
darnosti zakljuĉiti da PLM znakovi i PLM sigurnost wayguidance sustavi mogu biti vrijedan dodatak 

poboljšanja sigurnosti putnika poţara u uredskim zgradama. 

Postavljanje fotoluminiscentnog sustava oznaĉavanja evakuacijskih puteva, kako se je isplativ 

dodatak, ili ĉak predstavlja potencijal za zamjenu tradicionalne sigurnosne elektriĉne rasvjete, a bu-
dući da ne troše energiju te ne zahtijeva oţiĉenje, treba minimalno odrţavanje i potpuno je pouzdana  

pod uvjetom da se instalira u mjestima gdje osigurana puna rasvjeta objekata. 
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REZIME 

Prilikom veštaĉenja radne sposobnosti na zahtev suda potrebno sagledati veliki broj bioloških, funkcionalnih, 

psiho-senzornih i psiho-socijalnih osobina jedinke ĉija se radna sposobnost veštaĉi. Takodje je potrebno traţiti, i do-

biti, detaljne i jasne informacije o uslovima rada. Najbolje bi bilo da se ti podaci sakupe na licu mesta i/ili iz Akta o 

proceni rizika.  

U postupku ocenjivanja lekar veštak treba da poštuje opšta naĉela veštaĉenja, koja podrazumevaju odgovara-

juću i opšteprihvaćenu metodologiju pri sastavljanju nalaza, na osnovu kojeg će, po svom najboljem znanju i iskustvu, 

saĉiniti svoje mišljenje. 

Radi što većeg pribliţavanja stavova prilikom veštaĉenja, odnosno ocenjivanja radne sposobnosti, potrebna je 

liĉna, emotivna i profesionalna zrelost i integritet veštaka, što se postiţe i izgradjuje njegovom stalnom edukacijom.  

U cilju izrade metode ili "alata" pomoću kojeg bi se vršila kvantifikacije umanjenja radne sposobnosti, potre-

bno bi bilo razmotriti korišćenje neke od skala koje postoje kod nas i u svetu. One se, medjutim, ne bi mogle direktno 

koristiti za ocenu i procenu umanjenja radne sposobnosti. U tu svrhu bi, interdisciplinarnim pristupom, trebalo razviti 

ekspertne sisteme, koji bi, nakon odgovarajućeg perioda testiranja, prilagodjavanja i medjusobnog uporedjivanja, bili 

primenjeni u svrhu nepristrasnog ocenjivanja i vrednovanja svih ĉinilaca koji se, kako to doktrina medicina rada 

nalaţe, moraju uzeti u obzir prilikom ocenjivanja radne sposobnosti, odnosno stepena njenog umanjenja.  

Ključne reči: sudsko-medicinsko, veštaĉenje, radna sposobnost. 

COMPLEXITY OF FORENZIC EXPERTISE  

OF DECREASED WORK ABILITY 

ABSTRACT 

During forensic expertise of work ability upon the court request it is necessary to evaluate numerous biolo-

gical, functional, psycho-sensorial and psycho-social characteristics of the person whose work ability is to be 

estimated. It is also necessary to require and obtain detailed and clear information on work conditions. The best effect 

would be if these data are collected on the spot and/or from the Risk assesment act. 

In the estimation process health expert should follow general principles of expertise that include certain and 

generally accepted methodology in structure of findings on which basis he could create his own opinion, in accordance 

with his best knowledge and experience. 

Aiming to improve and integrate attitudes during expertise and estimation of work ability it is necessary to 

have personal, emotional and professional maturity and reliability of health expert which is achieved and developed 

throughout continual education. 

In order to create methods or "tools" to be able to quantify decreased work ability it is necessary to analyze 

use of some scales known in our country and abroad. However, they couldn't be directly applied in evaluation and 

estimation of decreased work ability. Introducing interdisciplinary approach for that sake and followed by multi-

disciplinary cooperation an expert systems should be developed. After certain period of testing, adaptation and mutual 

assessment, these systems should be applied for the benefit of objective evaluation and estimation of all factors that 

should be valued during evaluation of work ability i.e. its decreased level, along with occupational medicine principle. 

Key words: forenzic, expertisis, work ability 
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U sadašnjem društvenom trenutku, sve ĉešće, vode se brojni sudski sporovi u kojima oboleli 

i/ili povredjeni traţe odštetu za umanjenu radnu, vozaĉku ili bilo koju drugu sposobnost, za priĉinjenu 

materijalnu i nematerijalnu štetu usled bolesti i/ili povrede, koja je mogla da se spreĉi ili bar odloţi, 
akcijom poslodavca, drţave ili nekog trećeg.  

Ukoliko je u sudskim sporovima potrebno ocenjivanje neĉije radne sposobnosti ono se najĉešće 

naziva "veštaĉenjem preostale radne sposobnosti" ili "veštaĉenjem umanjenja radne sposobnosti".  

Sudsko-medicinsko veštaĉenje se najĉešće obavlja u sluĉaju kada osiguranik nije zadovoljan 
odlukom lekara-pojedinca ili lekarske komisije povodom ocenjivanja privremene radne nesposobnosti, 

ocenom profesionalne (specifiĉne) ili opšte radne sposobnosti tokom preventivnih pregleda, odlukom 

o nastupanju, odnosno, nenastupanju ili stepenu invalidnosti, visinom telesnog oštećenja, nakon po-
vreda na radu ili u saobraćaju, prilikom premeštanja na drugo radno mesto, prilikom nepravednog ili 

"nepravednog" otpuštanja sa posla, veštaĉenja uticaja uslova radne sredine na pojavu oštećenja or-

ganizma i stepena tog oštećenja, u braĉnim sporovima radi odreĊivanja visine alimentacije, prilikom 

konkursa za dobijanje stana itd.  
Medicinski struĉnjaci koji se bave sudsko-medicinskim veštaĉenjem umanjenja radne sposob-

nosti naĉelno se slaţu da bi ocena ove kategorije umanjenja trebalo da budu opisne, iz razloga izrazite 

raznolikosti ĉinilac koji se prilikom ovakvih veštaĉenja uzimaju u obzir i ocenjuju.  
Ovakvo izraţavanje, medjutim, nije prihvatljivo u praksi, jer, i sud, i pravni zastupnici stranaka 

u sporu, po pravilu, traţe neku numeriĉku vrednost, odnosno, procenat umanjenja radne sposobnosti, 

koja vrednost, u tom sluĉaju postaje kamen temeljac u finansijskim, ili bilo kojim drugim, kalkula-
cijama prilikom nadoknade štete.  

Greške u nalazu, proceni, struĉnom mišljenju koje se tom prilikom lako mogu uĉiniti znaĉajno 

utiĉu na sve direktne i indirektne uĉesnike u sudskom sporu. 

Iz tih razloga, sudsko-medicinski veštaci koji se bave ovom vrstom ocenjivanja radne spo-
sobnosti, već duţe vreme naglašavaju potrebu, i tragaju, za metodologijom koja će moći sa, kakvom – 

takvom, apsolutnom ili relativnom, brojĉanom preciznošću da iskaţe rezultate procesa ocene radne 

sposobnosti, odnosno da kvantifikuje preostalu radnu sposobnost, ili, još bolje, da iskaţe koliko je ra-
dna sposobnost umanjena u odnosu na prethodno postojeću.  

Traga se za neĉim sliĉnim onome što, kako – tako, postoji u procesu ocene nesposobnosti za vojnu 
sluţbu (Lista procenata vojnog invaliditeta), i u procesu ocene gubitka opšte radne sposobnosti (Tabela 
procenata trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posledice nesrećnog sluĉaja (nezgode)) 
osiguravajućih društava, ili nešto što bi liĉilo na Listu telesnog oštećenja Invalidsko-penzionog fonda. 
Takva metodologija, ili "alat", za ocenu radne sposobnosti koju bi trebalo saĉiniti, morala bi, medjutim, 
suštinski da se razlikuje od prethodnih, jer bi, za razliku od nabrojanih, morala ukljuĉivati mogućnost 
funkcionalne promenljivosti i prilagodjivosti ogromnom broju mogućih kombinacija svih onih faktora koji 
odredjuju stepen radne sposobnosti pojedinca za rad na nekom radnom mestu, u nekom zanimanju. 

U procesu ocenjivanja, ili veštaĉenja, radne sposobnosti veliki problem predstavlja nepostojanje 
saglasnosti i preciznog odgovora na pitanje šta je to "puna radna sposobnost" ili "100% sposoban" za rad 
na nekom radnom mestu, u nekom zanimanju, i šta se sve u to ukljuĉuje. Date su mnoge definicije takve 
sposobnosti, ali upravo to obilje definicija tokom proteklog vremena nagoveštavaju da one i nisu bile baš 
precizne, i nisu bile jednodušno prihvaćene od strane struĉnjaka [1]. Osim toga, kako razjasniti, oceniti, 
dilemu, da li bi umanjenje radne sposobnosti od npr 20% za neki posao bilo toliko veliko umanjenje da 
radnik na tom radnom mestu ne bi mogao da ispuni sve zahteve radnog mesta na kome se nalazi, 
prilikom normalnog, uobiĉajenog rada, uz "uobiĉajen radni napor", a onih 20% nesposobnosti, ili uma-
njenja, bi se eventualno iskazalo u nekoj radnoj operaciji, koja se moţe smatrati neuobiĉajenom, ali oĉe-
kivanom za taj posao - koja se dogadja nedefinisano ĉestom ili retkom prilikom. Pri tome ostaje pitanje 
da li je to isto kod mladjeg radnika, kao kod starijeg ili kod starijeg bez iskustva ili onog mladjeg sa 
odredjenim iskustvom, ili kod nekog sa bilo kojom iskazanom ili neiskazanom varijacijom uslova rada, 
godina ţivota, iskustva, motivacije za rad, pol itd, jer neoboriva je ĉinjenica da gotovo ne postoji osoba 
sposobna za svaki posao, kao i osoba nesposobna za bilo koji posao.  

U pokušaju davanja doprinosa razrešavanju iznetih nedoumica i eventualnom iznalaţenju 
nekog "alata" koji će doprineti preciznijem davanju traţenog mišljenja o "kvantitetu" preostale radne 
sposobnosti, obzirom na veliku sloţenost ocene radne sposobnosti, korisno je, ukratko, istaći osobine i 
uloge uĉesnika u procesu sudsko medicinskog veštaĉenja koji znaĉajno mogu da utiĉu i oblikuju kona-
ĉnu ocenu veštaka.  
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U procesu ocenjivanja/veštaĉenja radne sposobnosti kljuĉnu ulogu imaju dva subjekta: osoba 
(radnik, pacijent ili tuţitelj odnosno tuţeni) ĉija se radna sposobnost veštaĉi, i osoba, ili osobe (tim ve-
štaka), koje veštaĉe radnu sposobnost prethodnog subjekta.  

Pre svega, postoje velike razlike u ponašanju i interesima osobe kada je ona pacijent koji traţi 
lekarsku pomoć i osobe kada postane subjekt ĉija se radna sposobnost veštaĉi. 

Pacijent, obzirom da traţi pomoć struĉnjaka, je zainteresovan da pruţi detaljne podatke, iskren 
je i aktivan saradnik, tako da se, samo na osnovu njegovih navoda ĉesto mogu doneti, i donose se, da-
lekoseţni dijagnostiĉki zakljuĉci i ĉak sprovodi terapija.  

Kada osoba postane subjekat ĉija se radna sposobnost veštaĉi, njegovo ponašanje se moţe, i 
najĉešće se, iz korena menja. Ona najĉešće u budućem nalazu i donetoj oceni o svojoj radnoj sposob-
nosti vidi instrument za realizaciju svojih ciljeva postavljenih tuţbom. Ova promena uloge je veoma 
znaĉajna za pravilno shvatanje poloţaja i prirode rada lekara veštaka, odnosno ocenjivaĉa [2]. 

Drugi vaţan subjekat u sudskom postupku ocene radne sposobnosti je veštak, odnosno, oce-
njivaĉ radne sposobnosti. To moţe biti zdravstvena ustanova sa timom odgovarajućih lekara, npr sud-
skomedicinski odbor, ili lekar-pojedinac sa odgovarajućom specijalizacijom, u ovom sluĉaju specijali-
zacijom iz oblasti medicine rada.  

U našoj sudskoj praksi, daleko najĉešće, sud odredjuje veštaka-pojedinca medicinske struke u skla-
du sa sudu potrebnim informacijama - zadatkom veštaĉenja i veštakovom uţom specijalnošću. Najĉešće, 
mada naţalost ne uvek, za potrebe veštaĉenja radne sposobnosti odredjuje se specijalista medicine rada. 

Obzirom da je ova vrsta veštaĉenje jedna vrsta interdisciplinarne delatnosti, spona izmeĊu 
medicine i prava, prilikom sudsko-medicinskog veštaĉenja specijalista medicine rada, pored znanja iz 
oblasti kliniĉke medicine i fiziologije rada, posebno apsolutnih i relativnih kontraindikacija za rad na 
pojedinim radnim mestima, higijene rada, ergonomije, kineziologije i drugih oblasti koje će mu 
omogućiti da bude medicinski analitiĉar profesionalnog rada, treba da poseduje i znanja iz oblasti 
prava, tehnike i tehnologije, kao i da, što je moguće bolje, bude upoznat sa praktiĉnim naĉinima i vr-
stama rada pojedinih zanimanja. 

Veoma vaţan preduslov za validno veštaĉenje ocene radne sposobnosti na zahtev suda je pot-
puna nezavisnost i nepristrasnost veštaka. Njegovo mišljenje mora biti doneto iskljuĉivo na osnovu 
temeljnog ispitivanja raspoloţive medicinske dokumentacije, dopunjeno fizikalnim nalazom pri 
detaljnom neposrednom pregledu (ukoliko je neposredni pregled moguć i neophodan), a nalaz mora 
formalno da sadrţi sve predviĊene elemente na osnovu kojih je mišljenje doneto i mora sadrţati lo-
giĉno objašnjenje tog mišljenja [3]. 

Odgovornost veštaka postoji ako je veštak bio nesavestan, nestruĉan, pristrasan i ako je svoje 
mišljenje dao po nagovoru, nareĊenju ili pod pretnjom, ili je davanjem tog mišljenja stekao protiv-
pravnu imovinsku korist, takodje je duţan da odbije veštaĉenje ako postoji mogućnost da veštaĉenje 
ne bude validno [3]. 

Ovim preduslovima bavi se, doduše veoma saţeto, i Kodeks profesionalne etike Lekarske ko-
more Srbije, u ĉlanovima 38. i 39. 

Uz prethodno razmatranje korisno je razjasniti pojam radne sposobnosti, kao i definicije sa-
mog postupka ocene radne sposobnosti. 

Radna sposobnost se moţe definisati i kao sposobnost ĉoveka da, koristeći svoje fiziĉke, sen-
zorne i psihiĉke potencijale, obavlja posao koji se moţe vrednovati na trţištu rada. Radna sposobnost 
moţe biti: fiziĉka, psihiĉka/mentalna i senzorna, ili opšta i profesionalna [4]. 

Rigo (Rigaud) daje kombinovanu definiciju radne sposobnosti i postupka ocene te sposobnosti 
navodeći da "radna sposobnost predstavlja stanje u kome je radnik fiziĉki, fiziološki i psihološki 
/mentalno sposoban da izvršava zadatke svoga posla prema zahtevanim standardima bezbednosti, 
prisutnosti na radu, kvalitetu i efikasnosti rada i ponašanja. Idividualna sposobnost radnika za rad 
moţe biti privremeno ili trajno, delimiĉno ili potpuno narušena medicinskim, psihološko/mental-
nim/bihevioralnim ili fiziĉkim stanjima ili liĉnim problemima"[5]. 

Definicija postupka zvanog "ocena radne sposobnosti" takodje se menjala tokom vremena. Ta-
ko postoji ona iz 1984. godine, data od strane Harbera (Harber) i saradnika, koji kaţu da je to "odre-
djivanje podudarnosti radnikovih sposobnosti i zahteva posla". Izmedju ostalih treba pomenuti onu iz 
1986. godine [6], Kouvelovu (Cowellov), koja kaţe da je to "objektivna procena fiziĉkog i mentalnog 
zdravlja zaposlenog u odnosu na zahteve i uslove rada odredjenog posla, da bi se obezbedilo da radnik 
ne moţe da dovede sebe ili druge u opasnost" [7]. 1994. Neterkot (Nethercott) proširuje definiciju 
ocene radne sposobnosti i kaţe da je to "odreĊivanje kada radnik ima bolest koja moţe da ga uĉini 
nesposobnim da, sa prihvatljivim prilagodjavanjima, izvrši bitne radne aktivnosti, a da pri tome radnik 
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ili neko drugi ne bude doveden u objektivni rizik od povrede ili bolesti" [8]. Nasuprot njemu iste 
godine Dţons (Johns) i saradnici predlaţu veoma jezgrovitu definiciju istiĉući da je ocena radne 
sposobnosti "uporedjivanje radnikovih mogućnosti sa bitnim radnim aktivnostima posla koji obavlja 
[9]. 2000. godine Koks (Cox) i saradnici su predloţili [10], a Merkel (Merkel) i saradnici prihvatili, 
definiciju da ocena radne sposobnosti predstavlja "uverenje da je pojedinac sposoban da uspešno izvr-
šava svoje radne zadatke, bez da ugroţava svoje i tudje zdravlje i bezbednost" [11]). Ovaj pregled de-
finicija ocene radne sposobnosti moţe se zakljuĉiti definicijama Kašime (Kashima) koji istiĉe da je 
ocena radne sposobnosti "procena da li radnik ima odgovarajuće nivo potrebne fiziĉke spretnosti, sna-
ge i srĉano-plućne sposobnosti za bezbedno obavljanje bitnih zadataka njegovog ili njenog posla" [12], 
i onom datoj u knjizi "Ocenjivanje radne sposobnosti" gde se kaţe da je "ocenjivanje radne spo-
sobnosti postupak kojim se procenjuje uskladjenost bioloških karakteristika organizma sa zahtevima 
radnog mesta i obrnuto, zavisno od toga dali se traţi odgovarajuće radno mesto za radnika ili se traţi 
odgovarajući radnik za radno mesto" [4].  

Veštaĉenje preostale radne sposobnosti, odnosno, umanjenja radne sposobnosti, za potrebe sud-
skog postupka dodatno oteţavaju i veoma razliĉiti zahtevi suda, odnosno, zadaci veštaĉenja, koji se pred 
veštaka postavljaju. Nekada je to zahtev suda da se veštak izjasni da li je osoba sposobna da se bavi 
poslovima svog zanimanja za koje je školovanjem obuĉena. Zadatak moţe biti i da se veštak opredeli o 
preostaloj radnoj sposobnosti nekvalifikovanog radnika. Pitanje suda ĉesto je da li je subjekat sposoban 
da radi na svom poslu u odredjenom preduzeću, na ponudjenom poslu, koji se obavlja u nekim 
odredjenim uslovima rada, itd. 

Sve ove ĉinjenice, razliĉitosti i varijacije veoma oteţavaju postavljeni zadatak veštaku - da na 
najkvalitetniji, ili najadekvatniji naĉin, razumljiv sudu i strankama u sporu, dâ odgovor na postavljen 
zadatak veštaĉenja. Da to, ako je moguće, kvantitativno izrazi, po mogućstvu u procentima, i da na 
kraju, na raspravi, obrazloţi zašto je, a vrlo ĉesto i na koji naĉin je, došao do "struĉnog mišljenja" ve-
štaka, koji je u pisanom ili usmenom nalazu predao sudu [13]. 

Radna sposobnost se vrlo lako moţe, OPISNO, stepenovati na širokoj skali od potencijalne do 
aktuelne, od latentne do manifestne, od integralne, intaktne do izmenjene, ali to nisu skale koje se od 
veštaka zahtevaju. Od njih se, kako je već reĉeno, "zahteva preciznost", jasno definisan stepen (brojĉa-
na vrednost, procenat) umanjenja radne sposobnosti, ili stepena preostale radne sposobnost, koji će biti 
korišćen dalje u sudskom sporu kao nesporna ĉinjenica. 

Veliĉinu izazova, odnosno problema, moţe da prikaţe i ĉinjenica, da se do sada, osim opis-
nom ocenom, nijedan autor nije usudio da "objektivno" izraĉuna, prikaţe i objasni šta to treba da znaĉi 
potpuna, neumanjena, "stopostotna", radna sposobnost za neki posao. Bilo je doduše pokušaja pomoću 
raznih indeksa (npr Work Abiliti Indexa kao najpoznatijeg) [14] ili upitnika koji su postavljali razna 
kvantitativna i kvalitativna pitanja o radnoj sposobnosti (npr Work Limitation Questionnaire) [15,16], 
ali su se oni preteţno zasnivali na upitnicima popunjavanim od strane radnika, a ocenjivanje (bodo-
vanje) zdravstvenog stanja i uslova rada je najĉešće realizovano davanjem ocena na osnovu, recimo, 
broja (ne i vrste i teţine) dijagnostikovanih bolesti i procena da li je rad "fiziĉki" i/ili "mentalno" više 
ili manje zahtevniji, dodeljujući im, u skladu sa tim, odredjene indeksne poene [14-16].  

Uvidjajući sloţenost ovog problema Konsol Sera (Consol Serra) i grupa autora je u radu pod 
nazivom "Kriterijumi i metode korišćene za procenu radne sposobnosti: sistematizovani pregled" 
(Criteria and methods used for the assessment of fitness for work: a systematic review), istraţivala 
kriterijume i metode ocene radne sposobnosti objavljene u dostupnoj literaturi [17]. 

Autori su, pomoću odgovarajućih kljuĉnih reĉi u skladu sa naslovom pomenutog rada, izvršili 
pretragu elektronske baze podataka PubMed, traţeći nauĉne radove, odnosno, studije, objavljene na 
engleskom ili španskom jeziku u periodu od 40 godina (maj 1966-maj 2005. godine).  

Pronadjeno je 110 referenci koje su odgovarale traţenim kljuĉnim reĉima.  
Samo 39 ĉlanaka su sadrţavali opise i/ili analize metoda za ocenu radne sposobnosti u sluţba-

ma medicine rada.  
Većina radova (njih 16) su bili pregledni ĉlanci, koji su prikazivali samo neka gledišta vezana 

za proces ocene sposobnosti za rad.  
Dvanaest ĉlanaka odnosilo se na ocenu sposobnosti za rad za odreĊene profesionalne grupe, 

uglavnom posebno izloţene grupe ili grupe sa posebnim rizicima (vojnici, lekari, radnici koji rade sa 
opasnim otpadom, osoblja aviokompanija i radnici u industriji mesa).  

U 11 radova je opisana metoda za procenu sposobnosti za rad osoba sa odreĊenim bolestima i 

zdravstvenim stanjima (npr. psihijatrijska, kardiovaskularna, respiratorna oboljenja, koštano mišićna 

oštećenja, koţnih bolesti i sl).  
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Prema podacima prikupljenim iz pomenutih 39 radova postoji šest kategorija aktivnosti koje 
su, prema autorima, neizostavni deo metodologije za ocenu sposobnosti za rad: definisanje pojma spo-
sobnosti za rad; kriterijumi koji se koriste za procenu sposobnosti za rad; "alati" koji se koriste u pro-
cesu ocene; naĉini donošenja odluka o radnoj sposobnosti; ishod, odnosno, rezultat procene i odredji-
vanje okolnosti za koje je potrebna procena sposobnosti za rad. 

Pojam sposobnosti za rad, kako su ga razumeli pojedini autori, izloţen je u prethodnom tekstu. 
Prilikom sagledavanja kriterijuma prema kojima je odredjivana radna sposobnost autori su 

pokušali da sagledaju glavne kriterijume koje su pojedini lekari specijalisti medicine rada najĉešće 
uzimali u obzir prilikom ocenjivanja.  

Najĉešće korišćeni kriterijumi za ocenu radne sposobnosti sistematizovani su u pet kategorija: 
nivo rizika za zdravlje i bezbednost (pominje se u 34 rada); odreĊivanje telesnih sposobnosti (u 31 ra-
du), posebno fiziĉke, mada su i psihološke sposobnosti radnika odredjivane u 11 radova; etiĉka raz-
matranja (u 29 radova); pravni zahtevi (u 29 radova), te ekonomski kriterijumi (u 19 radova). 

Najveći broj radova poteklih iz SAD veliki su znaĉaj/uticaj, na krajnju ocenu radne sposobno-
sti, dali/opredelili etiĉkim, pravnim i ekonomskim kriterijumima, obzirom na ameriĉki Act o osobama 
sa invaliditetom (ADA) iz 1992 [18]. godine kojim se zabranjuje diskriminacija u zapošljavanju osoba 
sa invaliditetom i koja je pokrenula proces izmena u kriterijumima za procenu sposobnosti za rad. 

Autor Konsol Sera sa saradnicima takodje su analizirali "alate" za ocenjivanje radne spo-
sobnosti. Oni su naveli da su dijagnostiĉki testovi bili kljuĉni u 30 radova, i to prevashodno osnovni 
testovi, mada su u nekim karakteristiĉnim sluĉajevima ukljuĉivani i sloţeniji testovi. Kliniĉki pregled i 
anamneza/intervju su bili kljuĉni u 23 rada, radna anamneza u 13 radova, zdravstveni upitnici u 12 
radova i druge vrste upitnika, kao što je to Index Radne Sposobnosti (Work Ability Index – WAI) ili 
neki drugi standardizovani upitnik u 6 radova. Osim ovoga korištene su i druge metode, pa je ĉak i 
Poligraf ("detektor laţi") bio korišten u prošlosti, za ocenjivanje radne sposobnosti [17].  

Ovakvi rezultati su oĉigledno ukazali da procena zdravstvenog stanja, sama za sebe, nije dovoljna 
za validnu ocenu radne sposobnosti. Veoma je vaţno poznavanje zahteva pojedinog posla koje lekar oce-
njivaĉ ima, odnosno, mora da ima prilikom procenjivanja radne sposobnosti. Većina radova (ĉak 27) se sla-
ţe da su detaljne i jasne informacije o uslovima rada, kao što su radni zadaci, organizacija rada, izloţenost 
opasnostima i štetnostima, dodatni i veoma vaţni ĉinioci koji opisuju zahteve pojedinog posla, te ih takodje 
ĉine izuzetno vaţnim ĉiniocima pri procjenjivanju sposobnosti za rad.  

Stoga nabrojane informacije najbolje je sakupiti na licu mesta, gde se odvijaju radne aktivnosti 
za koje se vrši procena neĉije radne sposobnosti, ili iz dobro uraĊenog akta o proceni rizika koji će 
sadrţavati sve Pravilnikom [19] propisane delove. 

Tokom veštaĉenja ĉesto nije moguće potrebne podatke o radnom mestu i radnim aktivnostima 
radnika sakupiti na licu mesta. Tada ostaje mogućnost korišćenja izraĊenog akta o proceni rizika. U 
takvom sluĉaju veoma je vaţno da akt sadrţi kvalitetan opis tehnološkog procesa, sa navedenim vrsta-
ma delatnosti koja se obavlja i naĉine na koji se one obavljaju. TakoĊe je potreban detaljno opisan ra-
dni proces kroz navoĊenje svih aktivnosti zaposlenog u vezi sa obavljanjem odreĊenih poslova. 
Prilikom snimanja organizacije rada koje se vrši kroz uvid u akt poslodavca kojim se ureĊuje njegovo 
unutrašnje ureĊenje, odnosno organizacija i sistematizacija radnih mesta za obavljanje poslova iz svoje 
delatnosti, stiĉe se uvid u organizacionu šemu privrednug subjekta, a time i u poloţaj radnika koji se 
veštaĉi. Neobiĉno vaţno je utvrditi objektivno (faktiĉno) stanje organizacije rada i to navesti u aktu. 
Za veštaĉenje radne sposobnosti, moţda, najvaţniji deo akta o proceni rizika je deo u kome se vrši 
prepoznavanje i utvrĊivanje opasnosti i štetnosti u radnoj okolini radnika, a koje se vrši na osnovu po-
dataka prikupljenih iz dokumentacije kojom raspolaţe poslodavac, posmatranjem i praćenjem procesa 
rada, pribavljanjem potrebnih informacija od zaposlenih i informacija iz drugih, relevantnih, izvora. 

Procenjeni nivoi rizika za pojedine prepoznate štetnosti i opasnosti, sami po sebi, su takoĊe vaţan 
podatak tokom veštaĉenja radne sposobnosti, jer ukazuju na najvaţniji ili najvaţnije štetnosti i opasnosti 
koje se pojavljuju u radnoj okolini radnika ĉija radna sposobnost se veštaĉi. Iz tog razloga, na svaki naĉin, 
potrebno je izbeći primenu nedovoljno poznatih ili neproverenih metoda procene ili, još gore, improviza-
ciju procene rizika, koje moţe da uzrokuje veoma ozbiljne greške u mnogim segmentima procene rizika, te 
se, iz tog razloga veoma ĉesto, kao prvo, istiĉe pitanje kvaliteta uraĊene procene rizika.  

Vaţnost sagledavanja radnih zadataka na pojedinim poslovima, te sagledavanje procenjenog 
nivoa rizika na ocenjivanje radne sposobnosti, posebno je naglašeno i u 10, odnosno, 15, od posma-
tranih 39 radova, respektivno. Autori su, meĊutim, istakli da su ovi podaci ĉesto manjkavi i uopšteni, 
kao i ĉinjenicu da se do njih najĉešće dolazilo na osnovu izjava samih radnika, i da su zbog toga bili 
"obojeni" njihovim liĉnim vidjenjima, što je dodatno umanjivalo vrednost takvih podataka.  
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U dvanaest izveštaja (od 39 anliziranih) istiĉe se potreba za racionalizacijom u procesu ocene 
radne sposobnosti odnosno racionalno korišćenje "alata" za ocjenjivanje, vodeći raĉuna o ceni pojedi-
nih testova i dobijenim rezultatim, predlaţući da se potrebne informacije dobijaju prevashodno sagle-
davajući rizici na pojedinim radnim mestima, iz radne anamneze i iz samo osnovnih, najednostavnijih, 
funkcionalno laboratorijskih testova [17]. 

Prema nekim autorima ocenu radne sposobnosti na samom poĉetku treba sagledati sa dve 
strane i to da li se radna sposobnost ocenjuje iz razloga da se vidi da li su za rad potrebni posebni 
zdravstveni uslovi kao zaštita od nastanka ili pogoršanja bolesti ("da li sme da radi na tim poslovima") 
ili da se sagledaju potrebe za postojanjem posebnih funkcionalnih uslova "da li radnik moţe da radi na 
tim poslovima" ili te dve stvari treba sagledati jedno za drugim – ako se utvrdi da radnik sme da radi 
na tim poslovima da li i moţe da radi na njima i obrnuto. Svakako ne treba zaboraviti ocenjivanje 
posebnih sposobnosti i osobina koje od radnika zahtevaju poslovi na ponekim radnim mestima. 

Kašima (Kashima) i saradnici istiĉu da bi metodološki najbolji pristup oceni radne sposobnosti 
bio metod procene funkcionalnih sposobnosti radnika koji bi ukljuĉivali odredjivanje vidne i slušne 
sposobnosti, fiziĉke snage, ravnoteţe, psihiĉkih sposobnosti i drugo. Predlaţu ĉak da se u laboratorij-
skim uslovima simuliraju uslovi rada i da se u takvim uslovima proceni neĉija radna sposobnost. [12] 

Aitomeki (Aittomäki) i saradnici predlaţu da se prilikom ocenjivanja radne sposobnosti oba-
vezno uzme u obzir socijalni status ispitivane osobe jer, prema njihovom istraţivanju, od dve osobe sa 
sliĉnim oštećenjem organizma, koje rade na istim poslovima, osobe slabijeg socijalnog statusa imaju i 
niţu radnu sposobnost [20]. 

U analiziranim radovima ocene radne sposobnosti su najĉešće davane kao "sposoban za po-
sao", "nije sposoban za posao" i " sposoban za posao uz ograniĉenja [17]. Pul (Poole) je predvideo i 
kategoriju "sposoban za posao, ali sa povećanom mogućnošću za bolovanje" [21]. U radu Nurminena 
(Nurminen) i saradnika ocene radne sposobnosti za rad na odredjenim poslovima davana je još jed-
nostavnim opisnijim ocenama: "Izvanredna"; "dobra", "prihvatljiva" i "loša", a zatim se oĉekivana du-
ţina rada na pojedinim radnim mestima izraĉunavana veoma komplikovanim matematiĉkim formu-
lama (polinomskim formulama) [22]. 

Konsol Sera i saradnici nisu pronašli ni u jednom sluĉaju da je ocena radne sposobnosti radje-
na na zahtev suda, kao ni da je ocena radne sposobnosti vršena nekom metodom koja je u sebe uklju-
ĉivala numeriĉku kvantifikaciju parametara uzimanih u obzir prilikom ocene radne sposobnosti [17].  

UMESTO ZAKLJUĈKA 

Iz prethodno iznetih podataka jasno proizilazi da je prilikom ocene radne sposobnosti uopšte, 
pa i prilikom veštaĉenja radne sposobnosti na zahtev suda, potrebno sagledati veliki broj bioloških, 
funkcionalnih, psiho-senzornih i psiho-socijalnih osobina jedinke ĉija se radna sposobnost veštaĉi, kao i 
da se prilikom veštaĉenja potrebno traţiti i dobiti detaljne i jasne informacije o uslovima rada, kao što 
su radni zadaci, organizacija rada, izloţenost opasnostima i štetnostima, dodatni i veoma vaţni ĉinioci 
o zahtevima pojedinog posla. Najbolje bi bilo da se ti podaci sakupe na licu mesta. Iz ovih razloga 
ovakvo ocenjivanje je veoma osetljivo polje rada 

U postupku ocenjivanja lekar veštak treba da poštuje opšta naĉela veštaĉenja, koja podrazu-
mevaju odgovarajuću i opšteprihvaćenu metodologiju pri sastavljanju nalaza na osnovu kojeg će ne-
pristrasno, po svom najboljem znanju i iskustvu, saĉiniti mišljenje. 

U cilju što većeg pribliţavanja stavova prilikom veštaĉenja, odnosno ocenjivanja radne spo-
sobnosti potrebna je liĉna, emotivna i profesionalna zrelost i integritet, kao i za sve odgovorne poslove 
u medicinskoj i pravnoj struci. Potrebno je uĉenje od starijih lekara, kolega veštaka, od pravnika iz 
profesionalnih kontakata, uĉenje na organizovanim interdisciplinskim seminarima i konsultacijama, na 
raznim drugim formalnim i neformalnim razgovorima i svakako iz dostupne literature. 

U cilju izrade metode ili "alata" pomoću kojeg bi se vršila kvantifikacije umanjenja radne 
sposobnosti, potrebno bi bilo razmotriti korišćenje neke od skala koje postoje kod nas i u svetu, i koje 
bi se, u pojedinim momentima, kao najprihvatljivije, mogle koristiti za procenu anatomskih i funkcio-
nalnih gubitaka i oštećenja. One se, medjutim, ne bi mogle direktno koristiti za ocenu i procenu uma-
njenja radne sposobnosti, jer ocenjuju samo teţinu, ili intenzitet, anatomskog ili funkcionalnog oš-
tećenja tela, ne uzimajući u obzir druge momente, pre svega psiho-ĉulne i psiho-socijalne i one vezane 
za uslove radnog mesta. U tu svrhu bi, interdisciplinarnim pristupom, uz saradnju lekara, pravnika, 
matematiĉara i struĉnjaka iz oblasti informatike, trebalo razviti ekspertne sisteme, koji bi nakon 
odgovarajućeg perioda testiranja, prilagodjavanja i medjusobnog uporedjivanja bili primenjeni u svrhu 
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nepristrasnog ocenjivanja i vrednovanja svih ĉinilaca koji se, kako to doktrina medicina rada nalaţe, 
moraju uzeti u obzir prilikom ocenjivanja radne sposobnosti, odnosno stepena njenog umanjenja, za 
bilo koje potrebe pa i u procesu sudsko-medicinskog veštaĉenja.  
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ТЕРЕНСКА ИСПИТИВАЊА  

ВИСОКОНАПОНСКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ  

Бранислав Сантрач1 

santrac@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ 

У висококонапонским трафо станицама приликом поправки и редовног одржавања користи се за-

штитна опрема. Та опрема подлеже редовним периодичним испитивањима. Због природе снабдевања елек-

тричном енергијом, пожељно је да се та опрема испитује на лицу места, тј. у самим трафо станицама. 
У раду се описују проблеми везани за теренска испитивања и решења која су примењена. 

Кључне речи: електроенергетски систем, испитивања, висококонапонске трафо станице 

FIELD TESTING OF HIGH VOLTAGE PROTECTIVE EQUIPMENT  

ABSTRACT 

Electric power system contains high voltage transformers. They are subject to faults. To repair or maintain, 

such systems protective equipment is needed. That equipment is periodically tested in order to check its functionality. 

It is suitable to do these examinations on the spot, regarding the nature of the electric power system. 
The paper describes this kind of examinations, and problems attached to it. 

Key words: electric power system, examinations, high voltage transformers 

1. УВОД 

У Србији се заштити здравља запослених посвећује све већа пажња. Сведоци смо уво-
ђења низа нових правилника, а у циљу подизања нивоа заштите здравља запослених. Циљ ових 
промена је да се наши прописи временом изједначе са оним у Европској унији.  

Једна од области привреде у којој се заштити од повреда посвећује велика пажња је 
област електропривреде. Први тип опасности на који помислимо, када се спомене електропри-
вреда, су повреде од електричне струје. Међутим, оне нису једине. Заправо опсег опасности у 
електропривреди је врло широк, oд физичких, психолошких па до електричних.  

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је установа која школује ви-
ше профила студената заштите. Школа у свом склопу, такође, има и разне лабораторије које 
служе за обуку студената. Те лабораторије служе и за продају услуге испитивања по захтевима 
трећих лица. Једна од тих лабораторија је и Лабораторија за испитивање високонапонске за-
штитне опреме. Oнa је акредитована за испитивања у Лабораторији и на терену.  

Та, теренска, испитивања имају низ карактеристика које их издвајају од осталих испити-
вања која се врше у Школи. О овом типу испитивања ће бити речи у овом раду. 

2. ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ  

ВИСОКОНАПОНСКЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду се састоји од више целина. 
Осим образовне улоге, која се одвија на више образовних програма, школа врши и практична 
испитивања и мерења, у школи и на терену. У та испитивања спадају и испитивања електроизо-
лационе заштитне опреме која се обављају у Институту. 

                                                   
1 Др, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Школска 1 
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Лабораторија се налази на адреси ул. Јована Суботића бр. 11 у Новом Саду. Основана је 
2010. Године, а акредитована код Акредитационог тела Србије 2010. године под бројем АТС 
01-319. Од тада је акредитације редовно обнављана сваке године, редовно. 

Ради акредитације Лабораторија је морала да задовољи стандард СРПС 17025 и стан-
дарде припадајуће сваком типу испитивања за који је добијена акредитација.  

У питању су испитивања: 
- изолационих мотки 
- индикатора напона 
- клешта за осигураче 
- електроизолационих рукавица 
- електроизолационе обуће 
- трасформаторског уља 
- електроизолационих клупица и 
- електроизолационих простирки. 
У раду је приказан опсег акредитације са припадајућим стандардом за сваки тип испи-

тивања. 
- Заштитна електроизолациона простирка, Испитивање изолационих својстава, SRPS 

Z.B1.304: 2002 
- Заштитна електроизолациона обућа, Испитивање диелектричне чврстоће, SRPS Z. 

B1.303: 2001 
- Заштитне електроизолационе рукавице, Испитивање диелектричне чврстоће, SRPS 

IEC 903: 1994 
- Изолационе манипулативне мотке и мотке за уземљење, Испитивање диелектричне 

чврстоће, SRPS IEC 855: 1996 
- Детектори (индикатори) напона, Испитивање прага реаговања/индикације, SRPS 

IEC 1243-1: 1995 
- Изолационе клупице, Испитивање диелектричне чврстоће, SRPS IEC 855: 1996 
- Изолациона клешта, Испитивање диелектричне чврстоће, SRPS IEC 855: 1996 
- Трансформаторско уље, Испитивање диелектричне чврстоће трафо уља на/напона 

електро пробоја, SRPS N.A5.014: 1996 
Опрема која се налази у Лабораторији дефинисана је стандардима. На сликама од 1 до је 

5 је приказан изглед мерне опреме [1]. 

 

Слика 1. Уређај за испитивање трафо уља и  

заштитне електроизплационе опреме OEST 35М 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 130 

 

Слика 2. Посуда за испитивање трансформаторског уља OT156 

 

Слика 3. Колица за испитивање електроизолационих простирки KIEP 

 

Слика 4. Сталак са сетом за испитивање SET 110  

 

Слика 5. Када за испитивање заштитне  

електроизолационе обуће и рукавица KOR 
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Произвођач опреме је Елрај доо из Ниша. Иста опреме која се налази у Лабораторији је 
предвиђена за рад на терену.  

Лабораторија је у стању да изађе на терен, на место где се опрема налази, и испита је на 
лицу места. Поставља се питање, зашто је битно да се опрема испита на локацији на којој се 
налази? 

Опрема која се испитује се користи се приликом редовног одржавања, али и за хитне 
интервенције у случају кварова. Објекти, тј. трафо станице, у којима се опрема налази су уда-
љени једни од других, чак до 100 km. У питању су трафо станице напонског нивоа 400, 220 и 
110 кV. Ако је опрема негде на испитивању, а догоди се квар, било би врло непрактичко чекати 
док се организује транспорт, транспортује итд. Ако знамо да је цесто цела општина прикључена 
на поједине трафо станице, последице су очигледне. 

3. ОПРЕМА 

Опрема која се испитује налази се по трафо станицама, распоређеним по Србији. Део 
опреме се налазе код мобилних екипа које врше теренске попревке далековода. У жаргону на-
званих „далеководџије―. Те екипе иду дуж далековода и врше поправке, репарације, ремонте 
итд. на слици је приказан један могући изглед преносне трафо станице са разводним пољем. На 
следећој слици је поглед из једно разводно поље и изглед једног далековода.  

 

Слика 6. Трафо станица са разводним пољем 

 

Слика 7. Изглед једног далековода [2] 
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Приликом одржавања и интервенција у самим трафо станицама се користи следећа оп-

рема: чизме, рукавице, клешта, идикатори и мотке. Сваки од ових типова опреме има своје пре-

цизно дефинисане карактеристике које су.  
 

3.1.  Изолационе рукавице 

Израда изолационих рукавица за електричаре и њихове карактеристике морају одгова-

рати захтевима Српског стандарда SRPS IEC 903,а који се темељи на претходном SRPS Z.B1. 
020. Овај стандард прописује техничке услове за рукавице од изолационог материјала за рад 

под напоном. Овај стандард се примењује на изолационе рукавице и изолационе рукавице са 

смањеним бројем прстију. Разматра се 6 класа рукавица кое се разликују према електричним 
карактеристикама и означене су као: класа 00, класа 0, класа 1, класа 2, класа 3 и класа 4. 
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Слика 8. Изглед електроизолационих рукавица  

Електрична испитивања наизменичним напоном морају се изводити на температури од 

23 ± 2 °C. За типска испитивања и испитивања узорака рукавице морају бити кондицониране за 
апсорпцију влаге потапањем у воду. 

После кондицонирања, ако је неопходно, рукавице се морају попунити обичном водом и 

заронити у каду са водом до одговарајуће дубине. 
 

3.2.  Заштитне електроизолационе чизме 
Израда електроизолационе обуће и њихове карктеристике морају одговарати захтевима 

Српског стандарда SRPS Z.B1 303 из 2001 године који је настао ревизијом стандарда SRPS 
Z.B1 303 из 1972 године. Овај стандард утврђује захтеве за квалитет и методе испитивања 
заштитне електроизолационе гумене обуће. Електроизолациома обућа према овим стандардима 
израђена је од електроизолационе гуме чији је квалитет утврђен овим стандардом. 

Електрична испитивања врше се на сваком комаду обуће. Обућа се испитује 24 часа 
после вулканизације. Контролна испитивања обуће врше се 24 часа по пријему у лабораторију. 

Испитивање електроизолационе обуће се врши наизменичним напоном фреквенције 50 
Hz, синусоидног облика. Однос максималне и етокливне вредности мора бити у границама 2 ± 
5 %. Називна снага уређаја не сме бити мања од 0,5 kVA (препоручује се уређај од 2 kVA), а 
напон кратког споја не сме бити већи од 5 % од називног напона.  

Мерење струје одвода врши се милиамперметром на страни високог напона, на узем-

љеној страни високонапонског уређаја. При испитивању обућа се потопи у водоводску воду 

температуре 20 ± 5 °С тако да вода допире до нивоа од 5 cm испод најниже тачке горње ивице 

заштитне чизме. У обућу се сипају металне куглице пречника највише 1 cm. Вода и куглице су 
електроде, од којих су куглице прикључене на високонапонску страну уређаја а водена елек-

трода на уземљену страну уређаја. Обућа мора буда потопљена један сат пре него што се 
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почне са испитивањем. Испитивање се врши на тај начин што се примарни напон доведе на 

50 % од испитног напона, па се тек онда укључи високонапонски уређај. Повећање напона 

од 50 % испитног напона до пуног испитног напона врши се по 1 kV у секунди. Пуни испи-
тни напон одржава се 2 мин, а струја одвода се мери у току задњих 15 s. После истека 2 мин 

напон се смањи до нуле и онда искључи. Сваки комад обуће који није издржао напонско 

испитивање или код којег је струја одвода већа од утврђене мора се уништити.  
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Слика 9. Изглед електроизолационе чизме [3] 

3.3.  Индикатори напона 
Израда индикатора напона за рад под напоном капацитивног типа за наизменични напон 

изнад 1 kV и њихове карактеристике морају одговарати захтевима Српског стандарда SRPS IEC 

1243-1. Овај стандард утврђује захтеве за квалитет и методе испитивања индикатора напона.  
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Слика 10. Изглед индикатора напона 

Цеви, шипке и други делови који су део мотке дужине између 60 mm и 200 mm морају 

бити испитани по целој својој дужини. За веће дужине морају бити направљени узорци дужине 

200 mm. Крајеви узорака не смеју бити затворени за испитивање. Трака од приближно 0,5 mm 
дебљине и 10 mm ширине мора бити састругана по целој дужини осе сваког узорка. Узорак се 

мора држати 96 сати у води отпорности 100  при температури од 40 °C ± 2 °C. На крају овог 
периода сва вода се мора обрисати.  

3.4.  Манипулативне мотке 

Израда манипулативних мотки изнад 1 kV и њихове карактеристике морају одговарати 
захтевима Српског стандарда SRPS IEC 855 1996 и Техничких карактеристика и упута за 

испитивање заштитних средстава за постројења називних напона од 10 до 400 kV.  

Електроизолациона манипулативна мотка је справа која се примењује ручно, а према 
намени може да служи за послуживање, испитивање и заштиту особља код рада на постројењу 

које је под напоном или се сумња да је под напоном.  
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Слика 11. Електроизолациона манипулативна мотка 

У употреби се налазе два типа електроизолационих манипулативних мотки:  
- електроизолационе манипулативне мотке за примену у унутрашњим просторијама и 

на отвореном без падавина и 

- електроизолоционе манипулатвне мотке за примену у унутрашњим просоријама и 
на отвореном простору у свим временским приликама. 

 

3.5.  Клешта за осигураче 
Израђена су по SRPS IЕC 855: 1996. Испитивање је слично изолационим моткама, па се 

неће дуже задржаватиоко њиховог испитивања. 

 

Слика 12. Електроизолациона клешта за осигураче 

4. ИСПИТИВАЊА 

Теренска испитивања које обавља Лабораторија се врше за ЈП Електромрежу Србије. 

Цео електроенергетски систем Србије се може поделити, теоријски, на три дела: производњу ел 
енергије, пренос ел. енергије и дистрибуцију (потрошњу).  

„Средњи― део електроенергетског система служи за пренос електричне енегрије од, 

рецимо, хидроцентрале, до потрошача. Преносни систем се састоји од далековода и трафо ста-

ница. Далеководи су направљени од металних стубова са проводницима који имају напонски 
ниво од 400, 229 и 110 кV. У Србији је цео преносни систем у власништву једног јавног пре-

дузећа, ЈП Електромрежа Србије (ЕМС). Седиште ЕМС-а је у Београду. Подељено је у 5 делова 

(погона).  
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Слика 13. Шема једног електроенергерског система 

На слици 14 је приказана шема регионалне поделе, а на слици 15 је шематски приказ 

преносне мреже [4]. 

5. ИЗАЗОВИ И РИЗИЦИ 

Поменута испитивања носе са собом разне проблеме. Могу се поделити на организаци-
оне и физичке проблеме. Организациони изазови: сви радници лабораторије имају своје радне 
распореде у Школи, поред рада у Лабораторији. То значи да Лабораторија нема запосленог који 
ради само у лабораторији.  

Теренски рад подразумева по неколико дана одсуствовања из Школе са редовних оба-
веза, што неминовно доводи до додатних напрезања запослених. Да би се спречиле, евентуалне, 
лоше последице по радни и наставни процес школе, потребно је пажљиво унапред планирати и 
координирати теренске активности, и то у два правца. Ти правци су: према Школи и према 
ЕМС-у.  

Обично је потребно 2-3 итерације да се усагласи и организује једно теренско испити-
вање. И то под условом да се почне бар 15-так дана раније. Срећна околност је што се знају 
тачни датуми истека важности испитивања, па се на основу тога може умногоме повећати 
предикција активности.  

У овој групи проблема постоје још неки, мањи, проблеми, али о њима неће бити даље 
речи.  
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Слика 14. Подела ЕМС-а 

 

Слика 15. Шематски приказ преносне мреже 
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Друга врста изазова су физички изазови. Овде се говори о врло опасним високонапон-

ским (VN) испитивањима са напонима до 35 kV [5]. Затим, само место где се опрема испитује је 

пуно опасности. Трафо станице су објекти у које је забрањен улаз неупућеним лицима, а само 
кретање унутар објекта је ограничено, са подручјима у које је забрањен приступ. Због ових 

разлога сама испитивања су повезана са, чак, могућим смртним повредама од високог напона.  

Затим, ЕМС има погоне по целој Србији. Само путовање до тих објеката је врло вре-

менски дугачко са свим опасностима која уз то иду.  
Посебан проблем су локације трафо станица (ТС). Због свог напонског нивоа, оне су че-

сто дислоциране ван насељених места. Такве, дислоциране, трафо станице имају адресу која је 

„описна―. Нпр. адреса је ―ТС Шабац, насеље Јеленча, бб―. А насеље Јеленча је расуто на око 30 
км

2
. Код таквих адреса се пре пута, изврши сателитско лоцирање објекта, ако је могуће. Помоћу 

сајтова Google Earth-а или ГеоСрбија. Nа слици 16. је приказан баш та трафо станица преко 

Google Earth-а. 

 

Слика 16. Један приказ трафо станице из сателита [6]. 

Понекад није могуће наћи ТС на мапи. Тада се прибегава распитивању код локалног 

становништва. Међутим, и то је се показало као мањкаво. Понекад мештани дају тачна упут-

ства, а понекад пошаљу екипу по 10-так километара у погрешном правцу. 
И на крају, још једна, последња метода за одређивање ТС је визуелно праћење високо-

напонских далековода. Али то се користи само као помоћна мера.  

Посебан проблем је што су ТС од 110 kV поседнуте (имају посаду) само пре подне. Та-
квих је око 80 % ТС-а у ЕМС-у. Ако екипа за испитивање дође по подне (што је често случај) 

ТС је закључана. То, опет, тражи да се обезбеди присуство посаде ван радног времена. То 

подразумева прековремени рад посаде, што је посебан проблем. 
Проблем издржљивости опреме током транспорта је следећи проблем. Пошто су у пи-

тању теренска испитивања са пуно путовања, опрема се пуно „труцка― током одласка на ло-

кације. Посебно су осетљиви инструменти који генеришу напон и мере параметре опреме, 

ОЕСТ 35А и ОЕСТ 35 М.  
Током експлоатеције је утврђено да је ОЕСТ 35А (А-за аутоматски) посебно осетљив на 

услове транспорта. То је напреднија верзија инструмента ОЕСТ 35М. Показало се да је је ОЕСТ 

35А погодан само за рад у Лабраторији. Nаиме, после сваког транспорта није радио, на терену 
где се испитује опрема. Инструмент ОЕСТ 35М са друге стране, се никад није покварио у три 

године употребе.  

6. ЗАКЉУЧАК 

Висока техничка школа струковних студија у Hовом Саду врши и теренска испитивања 
електроизолационе опреме. Та испитивања су карактеристична и са собом носе низ изазова.  

Могу се поделити на организационе и физичке. Само добром организацијом, планирањем 

до у детаља сваког изласка на терен може се постићи жељени ефекат. А то је, добро обављен 
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посао, урађен на време. Nаравно све то мора да се одвија уз максимално поштовање свих сигур-

носних мера. У супротном, последице могу бити фаталне. 

До сада је Висока техничка школа струковних студија у Hовом Саду успешно обаљала на-
ведене послове без икаквих повреда на раду. 
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РЕЗИМЕ 

Безбедност сваког пословног система подразумева прилагођеност и усклађеност с реалним ризицима. 

Обзиром да не постоји "0 - нулти ризик", неопходно је у свим подручјима пословања, спроводити квалитетну 

идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те након тога одредити мере за смањивање ризика тј. дово-
ђење у стање прихватљивог ризика. Циљ овог рада је да се прикажу међународни стандарди за управљање 

ризицима: ISO Guide 73:2009; ISO 31000:2009; ISO 31010:2009 i BS 31100:2011. У питању су генерички 

стандарди чија је примена могућа у готово свим подручјима људског деловања. Ови стандарди нису пред-

виђени за сертификацију од независних тела, већ садрже смернице и методологију за практичну примену. 

Кључне речи: безбедност, ризик, стандард, управљање 

GENERIC STANDARDS FOR RISK MANAGEMENT 

ABSTRACT 

Safety of every business system must be adapted and matched to real risks. It has long been known that there 

is no "O" - zero risk, therefore, it is necessary, in all areas of business, to implement high-quality identification, 

analysis and evaluation of risks, and then to specify measures to minimize the risk i.e. achieving the state of acceptable 

risk. The aim of this paper is to present standards for risk management: ISO Guide 73:2009, ISO 31000:2009, ISO 

31010:2009 and BS 31100:2011. Listed standards are generic, which means that their use is enabled in almost all areas 

of human activity and are not intended for certification by independent bodies, but contain guidelines and methodo-

logies for practical application. 
Keywords: safety, risk, standard, management 

1. УВОД 

За све пословне организације које егзистирају у условима турбулентног окружења бога-

тог ризицима, од суштинског је значаја да схвате којим су ризицима изложене и на који начин 
ти ризици утичу на остваривање њихових циљева. Организације најпре морају разумети ризике, 

како спољашње, тако и унутрашње, да би могле њима правилно управљати.  

Оквир за управљање ризиком који дефинише ISO 31000 помаже организацијама да ефи-
касно управљају својим ризицима кроз примену процеса управљања ризиком на различитим 

нивоима и у специфичним контекстима организације. ISO 31010 је смерница подржана стандар-

дом ISO 31000 која пружа технике и упутства о вршењу процене ризика и помаже при одлучи-
вању о томе како да се изабере најбољи приступ код спровођења процене ризика, док ВS 31100 

даје практичне и специфичне препоруке за кључне принципе ефикасног управљања ризицима 

помоћу реалних студијa случаја. 
Преузимајући проактиван приступ ризику и управљању ризиком, организације преузи-

мају контролу над неочекиваним догађајима који могу да изазову финансијске губитке, прекид 

нормалног пословања, нарушавање репутације и/или конкурентност.  

                                                   
1 Рад је урађен у оквиру пројекта број 42006 који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије 
2 Хрватски завод за заштиту здравља и сигурност на раду, Загреб, Хрватска 
3 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Србија 
4 Висока школа за сигурност, Загреб, Хрватска 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 140 

1.1.  ISO Guide 73:2009 

ISO Guide 73:2009 Vocabulary (Водич 73:2009 Речник) даје дефиниције општих појмова 

у вези са управљањем ризиком. Има за циљ да подстиче узајамна и доследна схватања кохере-
нтног приступа и описа активности које се односе на управљање ризицима, као и коришћење 

јединствене термионологије управљања ризиком у пословним процесима и оквирима који се 

баве управљањем ризицима (слика 1). 

 

Слика 1. Међусобни однос терминологије ризика и управљања ризиком  

(Извор: John Shortreed, Institute for Risk Research University of Waterloo)  

Према овом водичу, ризик је ефекат неизвесности нa циљевe. Уз ову дефиницију, ради 
њеног појашњавања, дато је и пет напомена. 

Напомена 1. Eфекат је одступање од очекиваног - позитивно и/или негативно. 

Напомена 2. Циљеви могу имати различите аспекте (као што су финансијски, здравље 
и безбедност, заштита животне средине) и могу се применити на различитим нивоима (на стра-

тешком, организационом, производном и процесном). 

Напомена 3. Ризик се често карактерише у односу на потенцијалне догађаје и последи-
це, или на њихову комбинацију. 

Напомена 4. Ризик се често изражава као комбинација последица неког догађаја (ук-

ључујући промене околности) и придружене вероватноће догађаја. 

Напомена 5. Неизвесност је стање, чак и делимичног недостатка информација, разуме-
вања и знања у вези са догађајем, његовом последицом или вероватноћом.  

Ова дефиниција превазилази домен „догађаја― и „ствари које се дешавају― и далеко је 

од распрострањеног схватања ризика као „опасности― или „ствари које крену наопако― [1].  

 
1.2.  ISO 31000:2009 
Стандард ISO 31000 је резултат најбоље праксе у подручју управљања ризицима, који је 

промовисан новембра 2009. године. Заснован је на аустралијско-новозеландском стандарду 
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AS/NZ 4360:2004 Standard for Risk Management (Стандард за управљање ризиком). Из овог 
стандарда је преузет и захтев да управљање ризиком, као функција, треба да буде уграђена у 
друге активности менаџмента, а не да се третира као одвојена, самостална активност. 

ISO 31000 осигурава генеричке смернице за дизајн, имплементацију и одржавање про-
цеса управљања ризицима у целој организацији. Може се применити у свим организацијама, 
независно од њихове величине, начина пословања, гране привреде и слично, и обухвата све 
типове ризика којима је организација изложена. Процењује се да ће ISO 31000 бити највиши 
глобални стандард и да ће заменити све националне стандарде за управљање ризиком. 

Основу стандарда ИСО 31000 чине прецизно дефинисани: Принципи управљања ризи-
ком, Оквир за управљање ризиком и Процес управљања ризиком, а за организације које на-
меравају да унапреде свој систем управљања ризиком, важни су и Атрибути добре праксе који 
се наводе у стандарду као средство за мерење и евалуацију онога што тренутно чине [1]. 

 
1.3.  Принципи управљања ризиком 
Ефективно управљање ризиком подразумева примену следећих принципа [2;3]: 

1) Управљање ризиком ствара вредност.  
Управљање ризиком доприноси остваривању циљева и њиховом унапређивању, на при-

мер, ефикасности операција, заштите околине, финансијског учинка, корпоративног руковође-
ња, безбедности и здравља на раду, квалитета производа, сагласности са правним и регула-
торним захтевима, друштвеног прихватања и репутације.  

2) Управљање ризиком је саставни део организационих процеса.  
Управљање ризиком је део одговорности менаџмента и саставни део организационих 

процеса, као и свих пројеката и процеса управљања променама. Управљање ризиком није 
самостална делатност одвојена од основних активности и процеса организације.  

3) Управљање ризиком је део доношења одлука.  
Управљање ризиком помаже доносиоцима одлука да доносе одлуке засноване на инфор-

мацијама. Управљање ризиком може да помогне у постављању приоритета акција и разли-
ковању алтернативних праваца деловања. Коначно, управљање ризиком може да помогне 
доносиоцима одлука при одлучивању о томе да ли је ризик прихватљив или није, као и да ли ће 
третман ризика бити адекватан и ефикасан. 

4) Управљање ризиком се експлицитно бави неизвесностима.  
Управљање ризиком се бави оним аспектима доношења одлука које карактерише неиз-

весност, као и природом и начинима решавања неизвесности.  

5) Управљање ризиком је систематично, структурисано и благовремено.  
Систематски, благовремен и структуриран приступ управљању ризицима доприноси 

ефикасности и конзистентности, упоредивости и поузданости резултата. 

6) Управљање ризиком се заснива на најбољим доступним информацијама.  
Инпути за процес управљања ризиком су засновани на изворима информација као што 

су искуство, повратне информације, посматрање, прогнозе и експертне оцене. Међутим, доно-
сиоци одлука треба да буду информисани и треба да узму у обзир ограничења која се тичу ко-
ришћених података и модела, као и могућности неслагања експерата. 

7) Управљање ризиком је прилагођено организацији.  
Управљање ризиком је усклађенао са спољашњим и унутрашњим контекстом органи-

зације и профилом ризика. 

8) Управљање ризиком узима у обзир људски фактор.  
Управљање ризиком мора да уочи и препозна могућности, перцепције и намере људи 

изван и унутар организације, који би могли олакшати или отежати остваривање циљева орга-
низације.  

9) Управљање ризиком је транспарентно и отворено за сугестије.  
Одговарајуће и правовремено укључивање битних заинтересованих страна и, посебно, 

доносилаца одлука са свих нивоа организације, осигурава релевантност и ажурност процеса 

управљања ризиком. Укљученост, такође, омогућава заинтересованим странама да буду на пра-
ви начин заступљене и да њихова мишљења буду узета у обзир приликом одређивања критери-

јума ризика.  
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10) Управљање ризиком је динамично, итеративно и реагује на промене.  
Наступањем интерних и екстерних догађаја, контекст и сазнања се мењају, приступа се 

контроли и ревизији, неки ризици се појачавају и избијају у први план, док се други умањују. 
Организација мора да обезбеди процес процене ризика, који ће бити у стању да континуирано 

прати и одговара на промене.  

11) Управљање ризицима омогућава континуирано побољшање и унапређење 

организације.  

Организације треба да развију стратегије унапређивања зрелости својих процеса управ-

љања ризиком, паралелно са свим другим аспектима организације. 

 

1.4.  Оквир за управљање ризиком 

Оквир за управљање ризиком који дефинише ISO 31000 помаже организацијама да ефи-
касно управљају својим ризицима кроз примену процеса управљања ризиком на различитим 

нивоима и у специфичним контекстима организације. Оквир треба да обезбеди да информације 

о ризику, изведене из ових процеса, буду адекватно саопштене и искоришћене као основа за 
доношење одлука и одговорности на свим релевантним организационим нивоима.  

Оквир за управљање ризиком није формиран са циљем да опише систем управљања, већ 

да помогне организацијама да интегришу управљање ризиком у свој систем управљања. Дакле, 

организације треба да прилагоде елементе оквира својим специфичним потребама. Оквир 
подразумева петљу која укључује:  

- дизајн оквира за управљање ризиком,  

- имплементацију управљања ризиком,  
- надзор и преглед оквира и  

- стално побољшање оквира. 

што директно упућује на PDCA круг за управљање пословним процесима (Слика 2).  

 

Слика 2. Оквир за управљање ризиком према ISO 31000 

1.5.  Процес управљања ризиком 

Процес управљања ризиком садржи следеће фазе [4]: 

- Комуникација и консултовање: Комуникација и консултација са интерним и 
екстерним улагачима – заинтересираним странама, како је примерено (технолошки), 

на сваком степену процеса управљања ризиком и разматрање процеса као целине. 

- Утврђивање контекста: Утврђивање екстерног, интерног и контекста управљања 
ризиком у којем ће се одвијати остатак процеса. Треба утврдити критеријуме према 

којима ће се процењивати ризик и дефинисати структура анализе. 
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- Идентификовање ризика: Идентификовање где, када, зашто и како би догађаји 

могли спречити, умањити, одложити или повећати постизање циљева. 

- Анализа ризика: Идентификација и процена постојећих контрола. Одређивање по-
следица и вероватноће а затим нивоа ризика. Ова анализа треба да размотри под-

ручје потенцијалних последица и њихову појаву. 

- Вредновање ризика: Поређење процењених нивоа ризика са претходно утврђеним 

критеријумима и разматрање равнотеже између потенцијалних користи и неповољ-
них резултата. То омогућује доношење одлука о обиму и природи третмана ризика и 

о приоритетима. 

- Третман ризика: Израда и примена специфичних трошковно-ефикасних стратегија 
и акционих планова за повећање потенцијалних користи и смањење потенцијалних 

трошкова. 

- Мониторинг и преглед/извештавање: Неопходно је пратити ефикасност свих ко-

рака процеса управљања ризиком. То је важно за стално побољшавање. Потребно је 
пратити ризике и доприносе мера третмана ризика, како би се осигурало да промена 

услова не мења приоритете. 

Однос између принципа, оквира и процеса управљања ризиком приказан је на слици 3. 

 

Слика 3. Фазе процеса управљања ризиком према ISO 31000 

1.6.  ISO 31010:2009 

Стандард ISO 31010:2009 Risk menagement – Risk assessment techniques (Управљање ри-
зиком – Технике процене ризика) пружа технике и упутства о вршењу процене ризика (табела 

1). ISO 31010 није намењен за сертификацију или регулаторну употребу, већ наводи процес 

процене ризика, концепт основне процене ризика и технике за спровођење процене ризика. 

Дизајниран је да буде интегрисан са другим аспектима програма управљања ризиком. Обезбе-
ђује специфичне смернице за избор одговарајуће технике за процену ризика у зависности од 

пословних потреба, укључујући и успостављање приоритета, избор методологије, правилно 

идентификовање ризика и задовољење специфичних регулаторних захтева. 

 
1.7.  BS 31100:2011 

Стандард BS 31100, који је усвојен јуна 2011. године, пружа савете и смернице о раз-

воју, имплементацији и одржавању ефикасног система управљања ризиком, и у потпуности је 

усаглашен са стандардом ISO 31000. Може се применити на било коју организацију.  
BS 31100 даје практичне и специфичне препоруке о томе како да се поставе кључни 

принципи ефикасног управљања ризицима у организацији помоћу реалних студија случаја. 

Информације и упутства у BS 31100 ће бити од користи за: 
- проактивно управљање ризицима у специфичним областима или активностима; 
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- надгледање управљања ризиком у организацији; 

- пружање уверења о управљању ризицима организације и 

- извештавање заинтересованих страна. 
Примена овог стандарда повећава вероватноћу да ће организација бити успешна због 

примењених процеса управљања ризицима. 

 

Табела 1. Алати и технике за процену ризика према ISO 31010 

2. ЗАКЉУЧАК 

У свим гранама људске делатности присутни су ризици различите природе и карактера. 

Резултати који се очекују у процесу научног и друштвеног развоја у непосредној су вези са про-
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гнозирањем, превенцијом, смањивањем последица ризичних догађаја, заправо у непосредној су 

вези са управљањем ризицима.. Основу управљања ризиком чини предузимање мера усмерених 

на елиминисање узрока настанка и/или минимизацију ефеката ризичних догађаја, као и мера за 
обезбеђење минималних губитака и отклањање последица уколико дође до реализације ризи-

чних догађаја [6]. Успешно решавање питања управљања ризиком могуће је уколико се познају 

феномени којима се управља и методе управљања С тим у вези, неопходна су јасна одређења, 

истозначна терминологија и разумљива схватања ризика. Доношењем генеричких стандарда 
добили смо низ алата примењивих у свим делатностима како би ризике идентификовали, ева-

луирали, утицали на њих различитим мерама и на крају управљали истима.  

Генерички стандарди као стандарди који садрже смернице и методологију за практичну 
примену представљају својеврстан изазов за све оне који покушавају установити ''националне 

стандарде'' у овој области. Оквир за управљање ризиком који дефинише ISO 31000 помаже орга-

низацијама да ефикасно управљају својим ризицима кроз примену процеса управљања ризиком на 

различитим нивоима и у специфичним контекстима организације. ISO 31010 пружа технике и 
упутства о вршењу процене ризика и помаже при одлучивању о томе како да се изабере најбољи 

приступ код спровођења процене ризика. ВS 31100 даје практичне и специфичне препоруке за 

кључне принципе ефикасног управљања ризицима помоћу реалних студијa случаја. 
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ABSTRACT 

Identifying the risks of catastrophic events and developing strategies to reduce these risks has become 

one of the key tasks of the United Nations. For the identification and assessment of the risks previously men-

tioned, it is necessary to identify the most vulnerable population groups and a spatio-temporal exposure of that 

population to the hazardous events. Different social groups react in different ways in emergency situations. The 

elderly, children and people with disabilities require special attention during the accident, when it is necessary to 

react urgently. Persons with different impairments will most likely be left behind in the cases of emergencies. On 

the basis of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Republic of Serbia is obliged to 

ensure the unobstructed and equal enjoyment of the right to protection in cases of risks to persons with dis-

abilities. Creation of a spatial database will display the concentration points of the most vulnerable population 

groups in Novi Sad, and it will contribute to the identification of sensitive spots in Novi Sad. This paper presents 

the use of spatio-temporal approach with the aim to develop Disaster Risk Management strategies for the 

territory of Novi Sad. 

Key words: persons with disabilities, disaster risk management, geoinformation technologies, spatio-te-

mporal analysis 

ГЕОПРОСТОРНА АНАЛИЗА ИЗЛОЖЕНОСТИ РИЗИКУ  

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У УСЛОВИМА 

КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА 

РЕЗИМЕ 

Идентификовање ризика од настанка катастрофалних појава и развијање стратегија које ће ума-

њити наведене ризике постао је један од кључних задатака Уједињених Нација. Како би се наведени ри-

зици идентификовали и проценили, неопходно је идентификовати рањиву популацију и њихову простор-

но-временску изложеност ризику од остварења хазардних догађаја. Различите друштвене групе на разли-

чите начине реагују у ванредним ситуацијама. Старије особе, деца и особе са инвалидитетом захтевају 

посебну пажњу током акцидента, када је неопходно хитно одреаговати на новонасталу ситуацију. Анали-

за распрострањености и потреба особа са инвалидитетом пре, током и након остварења катастрофалног 

догађаја доприноси креирању модела спашавања најугроженијих друштвених група током акцидентног 

догађаја. На основу Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, Република Србија је у обавези да 

осигура несметано и равноправно уживање права на Заштиту у ситуацијама ризика особама са инвали-

дитетом. Формирање просторне базе података приказа тачака концентрације особа са инвалидитетом на 
територији Новог Сада доприноси просторно-временској идентификацији рањивости у Новом Саду. У 

раду је описана употреба просторно-временског приступа, са циљем формирања стратегије управљања 

ризицима од катастрофалних догађаја на територији Новог Сада. 

Кључне речи: особе са инвалдитетом, управљање ризицима од катастрофалних догађаја, геоин-

формационе технологије, просторно-временска анализа 

                                                   
1 Факултет техничких наука, Нови Сад 
2 Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину, Зрењанин 
3 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Новог Сада 
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1. DISASTER RISK MANAGEMENT  

Disaster can be defined as a serious disruption of the functioning of society, causing widespread 
human, material or environmental losses, which exceed the ability of affected society to cope using only 
its own resources [1].  

A hazard is an extreme geophysical event that is capable of causing a disaster. A disaster by 
itself is an impact of a hazard on a community or area.  

The fundamental determinants of hazards are location, timing, magnitude and frequency. Many 
hazardous phenomena are recurrent in time and predictable in terms of location but they are something 
we can do little about. The risks they pose, however, can be minimized by initially preparing a suitable 
risk assessment, and then following the procedures laid down in that assessment [1]. 

Hazard is always prevalent, but the hazard becomes a disaster only when the frequency or like-
lihood of a hazard and the vulnerability of the community increases the risk of being severely affected [2]. 

United Nation International Strategy for Disaster Reduction defines vulnerability as a human 
condition or process resulting from physical, social, economic and environmental factors, which deter-
mine the likelihood and scale of damage from the impact of a given hazard [3].  

Vulnerability concept consists of two opposing forces: on one hand, the processes that cause 
vulnerability that can be observed; on the other hand, the physical exposure to hazards (earthquakes, 
storms, floods, etc.) [1]. 

Exposure represents people, property, systems, or functions at risk of loss exposed to hazards [4].  
According to EM-DAT (Emergency Events Database), the disasters that had the biggest number 

of affected people in Serbia, for the period from 1992 to 2012 are extreme temperatures, floods and 
earthquakes with number of affected people between 27 030 and 70 678.  

Vojvodina has the highest risk of floods and extreme temperatures. Some parts have the risk of 

the earthquakes [5]. 

Disaster risk has to be implemented according to a certain rules and the field of Disaster Risk 
Management is a key component in management of these events [6]. 

Disaster Risk Management includes sum total of all activities, programs and measures which can 

be taken up before, during and after a disaster with the purpose to avoid a disaster, reduce its impact or 

recover from its losses.  
The three key stages of activities that are taken up within disaster risk management are [2]: 

1. Before a disaster (pre-disaster). Pre-disaster activities those which are taken to reduce 

human and property losses caused by a potential hazard. 
2. During a disaster (disaster occurrence). These include initiatives taken to ensure that the 

needs and provisions of victims are met and suffering is minimized. Activities taken under 

this stage are called emergency response activities. 

3. After a disaster (post-disaster). So called response and recovery activities. These include 
initiatives taken in response to a disaster with a purpose to achieve early recovery and 

rehabilitation of affected communities, immediately after a disaster strikes. 
It has to be noted that in the phase during the disaster, different social groups have different needs 

during and after a disaster strike. Some social groups have less social power and worse economic and 
financial conditions to anticipate, survive and recover from the damage caused by disasters. The population 
of the elderly, people with disabilities and children are particularly vulnerable part of the population. 

During the accident the effective management of vulnerable population is essential. In Serbia, the 
strategy for evacuation of people with disabilities is still in the initial development, as well as the necessity 
of gathering the information about the centers where they reside and perform activities on a daily basis. 

It is necessary to implement actions for people with disabilities into the disaster risk management 
plans. Thus, it is essential to gather as much information about the places of assembly and activities of 
target groups and bring the data into a certain relation in order to make the proper decisions. 

2. LEGISLATION CONCERNING  
THE PERSONS WITH DISABILITIES  

For each socio-demographic group of society who has specific needs in relation to the stan-
dard norms of social needs, the special attention in case of emergencies and accidental situations is 

needed. In order to avoid situations with fatalities and serious injuries, it is necessary to standardize 
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and regulate an environment of these groups, as well as the behavior of the relevant and responsible 

institutions and individuals toward the group of citizens with disabilities.  

People with disabilities are recognized as a priority demographic group in UN and EU com-
munities. General assembly of UN has developed a Convention on the Rights of Persons with Disabili-

ties (12/17/07) [7]. European Union has developed an action plan Equal opportunities for people with 

disabilities: a European action plan (2004 – 2010) [8], which is followed by European Accessibility 

Act in 2012. These documents are European community‘s actions to ensure the equal rights for 
vulnerable demographic groups [9]. 

Serbian state as a signatory to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(12/17/07) [7] and on the basis of the Law on Ratification of the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (42/2009) is obligated to respect the rights of people with disabilities that are pre-

scribed within these documents both in normal and in emergency situations [10].  

According to the Law on Prevention of Discrimination against Persons with Disabilities 

(33/2006) the respect and equalization of the rights of persons with disabilities is guaranteed in all 
situations in which they can find themselves [11].  

Therefore it is necessary to regulate space and environment in which people with special 

needs are daily according to their actual needs, in order to be accessible and easy to use, both in the 
normal and emergency conditions. In accordance with the Law on Prevention of Discrimination 

against Persons with Disabilities (33/2006) [11], local governments are obliged to take measures in 

order that the physical environment, building, transport and public spaces are accessible to persons 
with disabilities in any given situation. In conjunction with the Law of emergencies (111/2009 and 

92/2011), which regulates disaster risk management actions, system of protection and rescue of 

people, material and cultural resources and the environment in case of natural disasters, technological 

accidents, terrorist attacks, war and other major disasters it is necessary to match the real needs of 
people with disabilities in emergency situations [12]. 

Legislation on respect for the rights of persons with disabilities, behavior of persons and 

institutions responsible, and the accessibility of the environment in the Republic of Serbia exists and is 
compatible with findings and regulations of UN suggestions, it is necessary to determine are these 

documents and regulations respected and obeyed. 

In accordance with the legislative framework, local government is obligated to provide a safe 
and accessible environment for people with special needs, in order to satisfy their rights to evacuate in 

case of emergency. They must meet the spatial and technical requirements for evacuation of citizens 

with disabilities.  

At locations where citizens with disabilities are gathered in larger groups on every day bases 
(centers, clubs, workshops, schools, etc.) is necessary to ensure high technical and technological stan-

dards of care and protection as well as additional personal assistance professionals trained in a case of 

emergency (e.g. police, fireman). 

3. PERSONS WITH DISABILITIES IN CATASTROPHIC EVENTS  

In accordance with the norms of civilized world and legislative, it is necessary to devote 
special attention to people with disabilities in emergency situations even before they occur. 

Based on the research achievements of temporal series of catastrophic events in Novi Sad, we 
have identified possibilities of a fire, flood, drought and high temperatures, terrorist attacks, techno-
logical (chemical) accidents, low temperatures and large amounts of snow and ice, as well as multi-
hazard situations in the future. Characteristic hazard event happened in February 2012 when the State 
proclaimed ‗state of emergency‘ due to the very low temperatures and high snow levels throughout the 
country. Difficulty in removing snow from the main roads disrupted the normal flow of traffic. In this 
situation, movement and activities of housebound people in wheelchairs is additionally limited. It 
should also be noted, the prolonged effect of emotional vulnerability and fear that occurs in every 
person during any emergency, which is emphasized for persons with disabilities. 

During a process of planning disaster risk management strategy related to people with disabili-
ties, it is of most importance to keep in mind the different types and subtypes of disabilities. In accor-
dance with this fact, different solutions should be produced for warning and evacuation of vulnerable 
demographic groups. According to Fair Housing Act Design Manual [13] there are five general cate-
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gories of disabilities: mobility impairments, visual impairments, hearing impairments, speech im-
pairments, cognitive impairments [14]. In addition to inability categories, there are different levels of 
disabilities, which also affect the functionality of people in a catastrophic event. Also, one person may 
have multiple disabilities, while another may have a disability with fluctuative symptoms [14]. 
Evacuation planning for people with multiple disabilities is essentially the same process as for those 
with individual disabilities, although it will require more steps to complete and develop more options 
or alternatives [14]. Therefore, it is necessary to identify the class of characteristic inability of the 
dominant influence on the evacuation process in the case of a catastrophic event. 

Specified categories of disability can be further diversified into subcategories. Mobility im-

pairments can be manifested as a failure of the legs, arms, or deficiencies of certain body parts instead 

of which are used artificial parts or braces. Also, there are persons that have to move with a cane or 
other assistive device. People with visual impairments may be partially (e.g. can distinguish light and 

dark, color, close-readable labels) or completely blind. Hearing impairments may manifest as a com-

plete disabling hearing where people rely on sign language as the only means of communication. 

People with hearing impairments whose sense of hearing is not fully disabled can receive sound 
information using hearing aids and lip-reading. 

Cognitive impairments can be caused by a wide range of conditions, including but not limited 

to developmental disabilities, multiple sclerosis, depression, alcoholism, Alzheimer‘s disease, Parkin-
son disease, traumatic brain injury, chronic fatigue syndrome, stroke, and some psychiatric conditions, 

but all result in some decreased or impaired level in the ability to process or understand the infor-

mation received by the senses [14]. Developmental disabilities can be autism, Down‘s syndrome, or it 

can be a combination of a few types or subtypes of disability (combination of mental and/or psychical 
disability). 

While planning for every situation that may occur in every type of an emergency is impos-

sible, being as prepared as possible is important [14]. Therefore phase before the occurrence of a 
catastrophic event should become a priority for disaster risk management where equal attention should 

be paid to population with disabilities as well as to nondisabled citizens. In addition, a universal design 

approach to meeting the needs of people with disabilities before and after a disaster will benefit many 
people without disabilities, such as the very young or the aged [15]. 

For the implementation of actions for people with disabilities to the Disaster Risk Management 

strategies it is necessary, among other things, to acquire information about locations and places of me-

etings and activities of target group, and to bring this information into appropriate context. It is necessary 
to integrate heterogeneous data and to provide their interoperability. 

4. USE OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES  

FOR PLANNING DISASTER RISK MANAGEMENT  

STRATEGIES REGARDING DISABLED PERSONS 

For the purposes of planning Disaster Risk Management strategies and creation of the rescue 
and evacuation model for people with increased vulnerability in Novi Sad, it is necessary to identify 
the centers of gathering, as well as to gather information about their periodic activities. Regarding the 
population with disabilities, attention should be paid to collecting data about places of their gathering. 
It is necessary to identify the temporal distribution of gathering during a work day (and perhaps during 
the weekend) as well as the types of activities they perform, the type and level of disability, their age, 
data about nondisabled employed persons in the gathering centers of persons with disabilities (activity, 
gender, age). It is necessary to determine the existence of appropriate infrastructure for evacuation in 
case of catastrophic events, the existence of specific evacuation plans (e.g. special vehicle at the site or 
ambulance vehicle intended for people with disabilities in emergency situations, fire trucks near the 
center of gathering people with disabilities).  

With the aim of identifying the most vulnerable concentration points on the territory of Novi 

Sad we have acquired data about the locations of the meeting the population with disabilities on a 

daily basis. In order to bring the acquired data into a form suitable for the disaster risk assessment, we 
used geoinformation technologies for integrating data by bringing them into the spatial relations and 

by joining them attribute data about the type of activity that takes place in these facilities. For the 

realization of the described case Quantum GIS was used (Figure 1). 
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Figure 1. Geospatial display of concentration points of people  

with disabilities with an attribute table (Quantum GIS) 

The obtained display allows manipulation of spatial data and associated attribute data with the 

aim of exposure analysis of people with disabilities in the case of catastrophic events. That analysis 
enables making decisions in the case when time for reaction is limited.By using geoinformation tech-

nology and bringing the data into the spatial and interoperable relation in presented case we have 

contributed to the identification of the risk of hazard realization in Novi Sad, which is the initial step 
in creating a disaster risk management strategy. 

5. CONCLUSION AND FUTURE WORKS 

Future research should focus on the spatiotemporal analysis of the exposure of persons with 
disabilities in the case of hazardous events realization. The collection of data about the temporal 

distribution of target population and association of attribute data with spatial display, leads us to the 

field of temporal 4D Geo Information Systems. Organization of temporal database is a challenge in 
dealing with geo information technologies and may require expansion of the technology. 

In the field of the planning disaster risk management strategies, research should be lead in the 

direction of combining of described geospatial layer with similar layers. We could overlaid the layers 
of: health centers, kindergartens and schools, nursing homes and homes for the elderly, the layer of 

main traffic arteries with associated data about traffic frequency in Novi Sad, with the above identified 

locations of people with disabilities. On the basis of combined geospatial layers, the most vulnerable 

concentration points in the city could be identified. Special attention should be paid to these concentra-
tion points during the planning of disaster risk management strategies with emphasis on how to 

effectively organize the provision of first aid and rescue for most vulnerable population in emergency 

situations.  
Geospatial analysis of exposure of people with disabilities to risks of catastrophic events, 

contributes to the creation of a comprehensive disaster risk management strategy, which may include 

other members of vulnerable populations (elderly, children) as well as all citizens of Novi Sad. The 
publication of described geospatial display raises the visibility of the population that is marginalized, 

so planning of response to the catastrophic events related to people with disabilities can become high 

priority, which also contributes to the implementation of the reviewed legislation.  
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From the previous considerations it can be concluded that it is necessary to analyze how disa-

bled people react in case of emergencies as well as to involve them in the process of creating disaster 

risk management strategy. Proactive actions and inclusion of people with disabilities in the functioning 
of the community contributes in breaking down prejudices and encouraging communication at all 

levels of social organization. Exchange of information in appropriate and interoperable form is a way 

to connect different stakeholders (non-government organizations, the general public, experts in the 

field of DRM and members of the government sector) in order to create a safe society where the risks 
are reduced to a minimum level. 
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УТИЦАЈ ЕРГОНОМСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА  

РАДНОГ МЕСТА ВОЗАЧА ГРАДСКОГ АУТОБУСА  
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РЕЗИМЕ 

Безбедност возача, а самим тим и путника у градским аутобусима, у великој мери зависи од ерго-

номских аспеката при пројектовању унутрашњег простора овог типа превозног средства. Разматрајући 

радно место возача градског аутобуса са аспекта ергономског пројектовања као и могућност смањења 
ризика при управљању градским аутобусом, у раду су обрађени подаци из експлоатације, при чему је да-

та препорука у погледу обавезне употребе сигурносног појаса.  

Кључне речи: Ергономија/унутрашњи дизајн градског аутобуса/безбедност/менаџмент ризиком 

INFLUENCE OF DESIGN ERGONOMIC DRIVER'S SEAT  

OF A CITY BUS ON RISK MANAGEMENT 

ABSTRACT 

The safety of drivers and passengers, and thus the city's buses, to a large extent depends on the ergo-

nomic aspects in the design of the interior of this type of vehicle. Considering the position of a city bus driver in 

terms of ergonomic design and the ability to reduce risk in the management of a city bus, the paper deals with 

data from service, with the recommendation regarding the mandatory use of seat belts. 

Keywords: Ergonomics/interior city bus design/safety/risk management 

1. УВОД 

Велики број људи у градовима широм света свакодневно користи аутобус за градски 

превоз. Међутим, огромна већина путника није свесна ризика који је повезан са коришћењем овог 
транспортног средства.  

Због неадекватног ергономског пројектовања радног места, безбедност возача, а самим тим 

и путника у градским аутобусима често је угрожена.  

 

1.2.  Ситуација у свету 
У табели 1, приказан је преглед смртних случајева и случајева са повредама путника у 

возилима као што су градски аутобуси, међуградски аутобуси, тролејбуси и трамваји, за период 

2002. и 2003. Приказани подаци су добијени и на основу статистике о саобраћајним несрећама 

у Европи и Северној Америци која садржи основне статистичке податке о овом питању које 

пружају владе чланице United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 
Подаци дати у табели 1. се односe на путнике који су изгубили живот или су повређени 

у возилима за градски превоз путника, након неадекватног управљања од стране возача. Са 

становишта овог истраживања, не постоји значајна разлика између ових транспортних возила. 
Сви аспекти овог истраживања једнако важе за сва наведена возила.  

                                                   
1 СП Ласта АД, Београд 
2 Београдска политехника, Београд 

mailto:svetozar.sofijanic@lasta.rs
mailto:nebojsa1curcic@gmail.com
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Табела 1: Број погинулих и повређених путника  

у међуградским и градским аутобусима, тролејбусима и трамвајима [1] 

Држава 
Погинули путници Повређени путници 

2002. 2003. 2002. 2003. 

Русија 245 247 4823 5245 

Белорусија 6 2 80 76 

Бугарска 8 16 128 199 

Чешка 4 23 623 643 

Словачка 2 16 217 205 

Данска 4 8 72 45 

Финска 4 0 144 148 

Француска 9 41 783 775 

Немачка 12 13 4983 4977 

Грчка 6 37 290 324 

Мађарска 27 36 441 455 

Израел 2 3 862 910 

Литванија 1 1 135 161 

Норвешка 2 1 162 137 

Португал 6 1 381 302 

Румунија 20 12 63 110 

Шпанија 11 24 1728 2083 

Шведска 5 10 321 272 

Швајцарска 1 4 212 274 

Турска 316 483 11125 11476 

Украјина 36 75 417 826 

Енглеска 17 10 8115 8196 

 
У периоду 1999 – 2003. у САД, у складу са анализом система извештавања који се односе 

на несрећне случајеве (тзв. фаталне повреде) и опште процене система (тзв. нонфатал повреде), 
аутобуски путници чине 0,1 одсто фаталних и 0,6 одсто нонфатал повреда свих анализираних не-
срећа. Посматрајући на годишњем нивоу број фаталних повреда путника аутобуса био је 40 и 
нонфатал повреде био је 18.000.  

Није било значајне разлике у фаталним повредама између мушкараца и жена. Старосна 
група ≥ 65 година и имала је највећу фаталност исхода када је у питању путовање аутобусом [2]. 

У ниже - развијеним државама и регионима попут Азије, Африке, и Латинске Америке, ве-
ћина погинулих, су корисници аутобуса и минибусева (осим пешака, путника, бициклиста и ко-
рисника моторцикла) [3]. 

Јавни транспортни системи - као што су аутобуси и трамваји нису добро развијени у 

многим сиромашним и средње - развијеним земљама. Уместо модерних градских аутобуса, од-

ређене врсте приватних превозника, обављају услуге превоза са минибусевима, (нпр. у Хонг 
Конгу, Сингапуру и Истанбулу).  

Слична ситуација је и у јавном превозу у Манили, Џакарти, Танзанији, Гани, Хаитију и 

Нигерији [3]. 

Људи у земљама у развоју често су свесни тих ризика. На пример, путници у аутобу-
сима у Нигерији, свесни несигурности аутобуса и које све ризике они проузрокују често их у 

жаргони називају "замке смрти", али пошто у односу на скупи такси превоз немају избора, 

најчешће користе аутобуски превоз [4]. 
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Велики проценат повређених путника у свету изазван је због инцидената услед судара 

аутобуса са којим су се превозили. Од свих погинулих или озбиљно повређених путника у 

аутобусима у Великој Британији, изненађујуће висок удео од 64,3%, су повређени у инциденту 
овог типа. Дистрибуција погинулих или тешко повређених путника аутобуса у оваквој врсти 

инцидента у Великој Британији идентификује да су 74,2% жртава жене, а велики проценат 

58,0% су старије особе (60 година старости или преко) [5]. Анализа повреда (услед судара 

аутобуса) у Тел Авиву открила је да су путници, (који су стајали), задобили већину повреда 
(55,8%), а главни механизам повреда је било изненадно успоравање или убрзавање. Преко 

половине тих путника били су старији од 55 година и 0,72% од свих повређених путника биле 

су жене. [6] 
 

1.3.  Ситуација у Србији 

У Републици Србији не постоје статистички подаци који су обрађени на начин приказан 
у табели 1, али пракса показује да је ситуацију у Србији свакако потребно анализирати са овог 

становишта. Није тешко закључити на основу претходног разматрања да проблем са повредама 

путника у градским аутобусима постоји, као и да је њена димензија захтева одређена конкретна 
решења. Највећи број повреда путника, јавља се при судару аутобуса са другим објектом, као и 

због наглог убрзавања или успоравања. Један од најважнијих фактора, за безбедност и менаџ-

мент ризиком, је лице које управља возилом, односно радно место –возача градског аутобуса. 

Из тог разлога у наставку рада сагледани су одређени фактори ергономског пројектовања 
радног места возача и дате опсервације у погледу обавезне употребе сигурносног појаса, а што 

је и био циљ рада, као једног од најзначајних фактора са становишта менаџмента ризиком, када 

је радно место возача градског аутобуса у питању. 

2. ФАКТОРИ ЕРГОНОМСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА  

РАДНОГ МЕСТА ВОЗАЧА 

На положај седења у возачевом радном простору, утиче потреба возача за оптималном 

прегледношћу, како у унутрашњости возила, тако и на прегледност ван возила. Положај торзоа 

је условљен висином возачевог радног простора у условима видљивости (везано за виђење 
објекта ван возила). За пројектовање у инжењерској ергономији потребно је да средство и опре-

ма, буду пројектовани за одређени распон између људи било којим перцентилом између 0-100. 

Перцентил представља ону меру која за нормалну дистрибуцију антропомера, искључује све 
мање мере. [7] 

 
Слика 1- Примена перцентила при истраживању адекватног положаја код возача аутобуса 

Код аутобуса који се користе у градском превозу, седишта се пројектују на мањој виси-
ни у односу на пут, односно на висину платформе, а што зависи и од категорије возила. Висина 

пода у зависности од типа аутобуса, приближно је иста код свих произвођача. Тада је позиција 

очију релативно ниско у односу на пут, што даје туп угао угао гледања. 

Опсег подешавања седишта треба да буде такав, да задовољи ергономске потребе попу-
лације корисника. Варијације у величини телесних димензија, нам указују да опсези подеша-

вања седишта треба да буду такви, да задовоље највећи део популације возача (слика 2). 

У наставку су дате упоредне слике возача градског аутобуса у ситуацији управљања 
градским аутобусом, када не користи сигурносни појас и ситуација када се појас сигурности 

употребљава.  
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Слика 2 - Основне димензије седишта и опсег подешавања [7] 

   

Слика 3 и 4 – Симулација положаја возача аутобуса у ситуацији када не користи сигурносни појас 

 

Слика 5 – Симулација положаја возача аутобуса у ситуацији када користи сигурносни појас [8] 

Уколико претходно наведене случајеве упоредимо са Законом о безбедности саобраћаја 

РС у члану 30, се наводи: „Возач и путници у моторном возилу у коме су уграђени, односно по-
стоје места за уградњу сигурносних појасева, дужни су да у саобраћају на путу користе сигур-

носни појас на начин који је предвидео произвођач возила― [9].  

На основу свега наведеног није тешко закључити да постојеће одредбе у потпу-

ности не обезбеђују возача са становишта могућих ризика приликом управљања ауто-

бусом, обзиром да уградња сигурносног појаса условно зависи од произвођача. На тај 

начин полазна хипотеза овог рада би била да је возач градског аутобуса мање изложен 
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ризику од повреда, уколико има уграђен и употребљава сигурносни појас, него ако га 

нема или га не користи. 

У наставку рада извршена је процена ризика за радно место возача на конкрет-

ном примеру користећи податке из експлоатације. 

3. МЕНАЏМЕНТ РИЗИКОМ РАДНОГ МЕСТА ВОЗАЧА 

Процена ризика и анализа повреда на раду урађена је на основу реалних података из 

једног домаћег саобраћајног предузећа, које обавља транспорт путника у градском и приград-
ском саобраћају.  

Број лица запослених на радном месту возача је око 350 и сви су мушког рода.  

Возни парк већином чине возила производње старије од пет година, односно она која 
немају фабрички уграђен сигурносни појас. 

 

3.1.  Процена ризика 
Ризик је вреднован као комбинација вероватноће и последице, а нумерички је изражен 

простим множењем коефицијената за ова два елемента евалуације (P = В х П). 

Вероватноћа настанка опасне појаве, која може угрозити безбедност и здравље запосле-

ног, се процењује у пет нивоа – врло мала, мала, умерена, велика и изразито велика.  
Коефицијенти су у вредностима од 1 до 5 респективно. Последица, тј. тежина повреде 

или болести је такође рангирана у пет нивоа (вредност коефицијената од 1 до 5) – врло лака, 

лака, средње тешка, тешка и врло тешка. 
Ниво ризика сваке појединачне идентификоване опасности или штетности се, као 

производ припадајућих коефицијената за вероватноћу и последицу, класификује у пет рангова 

(табела 2). 

Табела 2. Рангирање нивоа ризика 

Ранг I II III IV V 

Ниво  
ризика 

(Р) 

5 ≤ Р  

Незнатан 
ризик 

6 ≤ Р ≤ 10 
Допустив 

ризик 

11 ≤ Р ≤ 15 

Умерен ризик 

16 ≤ Р ≤ 20 
Знатан 

ризик 

Р = 25 
Недопустив 

ризик 

 

Нивои ризика ранга I и II су прихватљиви, рангови III и IV упућују на условно при-
хватљив ризик. Недопустиви (неприхватљиви) ризик ранга V, дакле онај код кога су и веро-

ватноћа и последица на највишем нивоу, захтева потпуну обуставу рада на предметном радном 
месту, док се ниво ризика не смањи на потребнo нижи ниво. 

На овом месту ће бити приказан само финални део процене ризика, тј. утврђивање ни-
воа ризика на основу препознатих опасности и штетности и предлог превентивних мера за 

безбедан и здрав рад (табела 3).  

У погледу проблематике која се разматра овим радом, најзначајнија је опасност у са-
обраћајним незгодама, тј. приликом судара са другим покретним или непокретним објектима.  

Том приликом може доћи до лакших повреда (посекотине, уганућа, угруваност, лакше 
опекотине и др.), тежих повреда (повреде врата и главе, преломи и вишеструки преломи, теже 

опекотине и др. – понекад и са неповратним последицама по радну способност), а у најгорим 

случајевима и до фаталног исхода.  

Умерени ризик присутан је од штетности које проузрокују друга лица, тј. од опасности 

од акта насиља. 

Знатан ризик постоји од саобраћајних незгода, које могу проузроковати повреде ра-
зличите тежине, од лаких до врло тешких и смртних. 

На основу извршене процене ризика, тј. наведене опасности код које је присутан знатан 
ризик по безбедност и здравље запосленог, радно место возача аутобуса у градском и при-

градском саобраћају се карактерише као радно место са повећаним ризиком. 
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Табела 3. Препознате опасности и штетности  

и нивои процењеног ризика 

Опасности и 

штетности 

Извор опасности и 

штетности 
Мере за безбедан и здрав рад В П Р 

Механичке опасности 

Опасност од механичких 

повреда при интер-

венцијама на возилу на 

терену 

Дијагностификовање 

квара, ситне поп-

равке, замена уља и 

др. 

Одржавање возила у исправном ста-
њу, рутинске контроле и ситне по-

правке вршити само када је мотор 

искључен, за отклањање већих ква-

рова звати стручну службу 

2 3 6 

Саобраћајна незгода  Учешће у саобраћају 

Редовне провере техничке исправ-

ности возила, придржавање мера без-

бедности у саобраћају 

4 5 20 

Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места 

Опасности од клизања, 

саплитања, пада 

Кретање у радном 

простору 

Редовно одржавање радног простора, 

пажња при крета                         њу, 

коришћење адекватне неклизајуће 

обуће 

3 2 6 

Штетности које настају или се појављују у процесу рада 

Штетни микроклиматски 
и климатски услови 

Често отварање вра-

та аутобуса за улазак 

путника, повремени 
боравак на отворе-

ном  

Климатизација радног простора, но-

шење радне обуће и одеће прилаго-
ђене временским условима 

3 2 6 

Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора 

Нефизиолошки положај 

тела 
Дуготрајно седење 

Ергономски пројектовано седиште, 

повремено активно одмарање путем 

краће шетње 

3 2 6 

Психофизиолошка и 

емоционална  

оптерећења 

Свакодневна вожња, 

учешће у саобраћају  

Поштовање радне спремности возача, 

довољно одмора 
5 2 10 

Одговорности 
Одговорност за без-

бедност путника 
Активан одмор, релаксација 5 2 10 

Штетности везане за организацију рада 

Рад у сменама 
Запослени раде у 

сменама и ноћу 

Организација смена тако да остане до-

вољно времена за одмор запосленог 
5 2 10 

Остале штетности које се појављују на радним местима 

Штетности које проузро-

кују друга лица 

Опасност од акта на-

сиља  

Организационе мере, едуковање запо-

слених за реаговање у случају кон-

фликтних ситуација 

3 4 12 

 
3.2.  Анализа повреда на раду 

У табели 4 приказан је преглед евидентираних повреда на раду возача аутобуса град-

ског и приградског саобраћаја у посматраном привредном друштву.  
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Преглед обухвата период од непуних пет година – од 2008.- закључно са прва три квар-

тала 2012. године. 

Табела 4. Повреде на раду возача  

у посматраном саобраћајном предузећу, 2008-2012. 

Возач Год. Повређени део тела Возач Год. Повређени део тела 

Возач 1 
2
0
0
8
. 

Глава Возач 16 

2
0
1
1
. 

Глава 

Возач 2 Десни део главе, нос Возач 17 Скочни зглоб леве ноге 

Возач 3 Опекотине обеју руку Возач 18 Фрактура носа и јагодичне 

кости Возач 4 Десни лакат и лева нога Возач 19 Потколеница десне ноге 

Возач 5 

2
0
0
9
. 

Ребра, лево раме и колено Возач 20 Глава, аркада, фрактура носа и 

вилице, сломљен зуб Возач 6 Ребра 

Возач 7 Десно раме Возач 21 

д
ео

 2
0
1
2
. Врат  

Возач 8 Скочни зглоб леве ноге Возач 22 Колено десне ноге 

Возач 9 Десни кук Возач 23 Скочни зглоб леве ноге 

Возач 10 

2
0

1
0
. 

Скочни зглоб леве ноге Возач 24 Врат 

Возач 11 Лева нога  

Возач 12 Колено десне ноге 

Возач 13 Скочни зглоб леве ноге 

Возач 14 Скочни зглоб леве ноге 

Возач 15 Лигамент леве шаке 

 

Дакле, 24 возача аутобуса доживело је повреду на раду у периоду краћем од пет година. 

То од укупног броја запослених на овим пословима чини близу 7%. У просеку, сваког квартала 
се догоди минимално једна повреда на раду. Ово свакако представља значајан проценат и иде у 

прилог карактерисања радног места возача градских и приградских аутобуса као радног места 

са повећаним ризиком. 

При анализи повреда коришћени су подаци о наплаћеним полисама осигурања, а не обаве-
зне евиденције или извештаји о повредама на раду. Стога, не може се са сигурношћу рећи колики је 

број повреда које су настале услед саобраћајних удеса. Ипак, познато је да повреде возача аутобуса 

настале у саобраћајним удесима, чине несразмерно већи део од укупног броја повреда на раду. 
 

3.3.  Смањење нивоа ризика употребом сигурносног појаса 
Како је већ скренута пажња, највећи број возила, обзиром на старосну структуру, нема 

уграђене сигурносне појасеве. У табели 3 међу мерама заштите на раду је од ове опасности, на-

ведено придржавање мера безбедности у саобраћају, које су пре свега дефинисане кроз Закон о 

безбедности саобраћаја на путевима. Једна од важних обавеза према овом Закону је и употреба 
сигурносног појаса у возилима у којима су они уграђени, на начин који је предвидео произ-

вођач возила. Дакле, некоришћење сигурносног појаса је прекршај само у возилима где су исти 

и уграђени, јер у онима у којима их нема, не могу се ни користити, што превентивну меру упо-
требе овог сигурносног елемента чини ограничавајућом. Поред тога, пракса показује да возачи 

у аутобусима на градским и приградским линијама ретко употребљавају сигурносни појас и он-

да када га возило поседује. 

Из добро познатих чињеница, приказаних до сада, јасно је да сигурносни појас може уб-
лажити степен повреде при несрећама у саобраћају, а често и сачувати живот. Стога, када би 

сва возила имала сигурносне појасеве, уз обавезну употребу, дошло би и до корекције нивоа 

ризика од опасности по запосленог које проистичу приликом саобраћајних несрећа. Свакако да 
тиме не би била смањена вероватноћа настанка саобраћајне незгоде, али би негативне после-

дице биле избегнуте или ублажене. У таквом случају, било би оправдано, сврсисходно и једино 

прихватљиво у мере заштите уврстити и обавезно коришћење сигурносног појаса.  

При саобраћајним удесима возач може изгубити контролу над аутобусом, између осталог 
и због „исклизнућа― са седишта или „пролетања― кроз ветробранско стакло услед силе инерције, 
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нарочито у случају уколико није везан. Из тога следи закључак, да поред повећања безбедности 

самог возача, коришћење сигурносног појаса на радном месту возача повећава и безбедност 

путника. 
Поред неприкосновеног циља заштите безбедности и здравља запослених и корисника 

овог вида превоза, обавезно коришћење сигурносног појаса би имало и друге позитивне ефекте, 

пре свега економске природе. Неки од бенефита би били, смањење броја изгубљених радних 

дана због повреда на раду, али и побољшање имиџа компаније у смислу веће сигурности у 
односу на безбедност превоза путника. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Из свега наведеног, намеће се закључак да коришћење сигурносног појаса од стране во-

зача аутобуса повећава његову безбедност. Такође, употреба појаса код возача утиче и на по-

већање безбедности путника. 

Стога је потребно да законодавац донесе измене прописа којима ће обавезати пре-
вознике да у свим возилима поседују сигурносне појасеве за возаче. Осим законодавца, и сао-

браћајна предузећа треба да делују у том правцу, на тај начин што ће и пре унапређења акту-

елног законског решења, обезбедити сигурносне појасеве за возаче у свим својим возилима.  
Узимајући у обзир укупну цену возила, сигурносни појасеви представљају занемарљив 

трошак поготово у односу на обавезу превозника да омогући највећу могућу безбедност пут-

ника и возача. И поред тога, издвајање финансијских средстава за унапређење безбедности и 
здравља на раду никако се не може сматрати трошком, већ инвестицијом, јер манифестује свој 

позитиван ефекат како на хуманом, тако и на економском плану. 
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РЕЗИМЕ 

На основу практичног искуства у области имплементације интегрисаног система менаџмента, 

циљ рада је сагледавање најефикаснијег начина интегрисања постојећег интегрисаног система менаџме-

нта према серији стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i HACCP са додатним OHSAS 18001:2007. У 
раду се указује на основне принципе на које треба обратити пажњу приликом интеграције више мена-

џмент система. Пословни разлог за имплементацију IMS-а заснива се на финансијским уштедама, које се 

манифестују кроз ефикасност одвијања пословних процеса и њихов константан реинжењеринг, одржа-

вању квалитета услуге, задовољавању законске регулативе уз адекватно управљање ризицима. Обзиром 

да је у пракси до сада најчешће присутна имплементација независних система, у раду је указано на пред-

ност интегрисаног менаџмент система који је у функцији у СП ЛАСТА АД и анализирана могућност ин-

теграције са OHSAS 18001:2007, чиме би се омогућило ефективно управљање ризицима. 

Кључне речи: IMS, WEB портал,пословни процес,реинжењеринг,менаџмент ризиком. 

POSSIBILITY OF RISK MANAGEMENT BY THE USE  

OF WEB SITE USING INTEGRATED MANEGEMENT  

SYSTEM IN JSC LASTA BELGRADE 

ABSTRACT 

On the basisof practical experiencein the implementation ofthe integrated management system, our aim 

is to assess themost effective way sof integrating existinginte grated management system according to ISO 9001 

:2008 series of standards, ISO 14001:2004, HACCP and OHSAS 18001:2007 with additional. This paper deals 

with the basic principles that need to bead dressed wheninte grating a number of management systems. Business 

reasonto implement IMS based on the financial savings thatare manifested through the efficiency of business 

processes and their constantre-engineering, maintenance, quality service, compliance with legal and adequate 

risk management. Since inpractice,so farmostly present implementation of independent systems, the paper  

points out the advantages of an integrate dmanagement system thatis operationalin the SPLASTAAD and the 

possibility of integration with OHSAS 18001:2007, which would enable the effective management of risk. 
Keywords: Integrated management system, Web portal, business process, reengineering, risk mana-

gement. 

1. УВОД 

У савременој пословној комуникацији, када је у питању квалитет саобраћајне услуге, 
поштовање уговорених превозних обавеза, представља један од најбитнијих фактора међусоб-

них односа пословних партнера. 

Поверење корисника услуге се гради временом, али се врло лако може изгубити уколико 

квалитет пружене услуге није задовољавајући и увек истог или бољег квалитета. Развој и импле-
ментација интегрисаног менаџмент система (IMS) у СП Ласта АД, представља најрационалнији од-

говор на идентичне и специфичне захтеве ISO стандарда у односу на систем менаџмента и на захте-
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ве свих заинтересованих страна. IMS у савременом пословном свету данас, представља неминовно-

ст и уколико се добро пројектује и имплементира, чак и у условима нестабилног тржишног ок-

ружења и потенцијалних ризика, ефекти инвестирања су позитивни. 
У досадашњој пракси, у већини случајева многе компаније су усвојиле или су у фази усваја-

ња појединачних међународних стандарда за систем менаџмента као што су серије ISO 9000, ISO 

14000, ISO 18000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 31000, итд.). У најчешћем броју случајева функцио-

нишу независни системи. 

2. ОСНОВНИ ЦИЉ НАДГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ IMS 

Полазна хипотеза овог рада је да у свим системима менаџмента постоје одређени зајед-
нички елементи којима се може управљати на интегрисан начин. Посматрано у економском 

смислу имплементација интегрисаних система менаџмента је и најповољнија. 

Циљ рада је, да се сагледа могућност додатне интеграције стандарда OHSAS 18000:2007 

у постојећи IMS у СП ЛАСТА АД како би се омогућио једноставнији менаџмент ризиком. 
Праћење и анализирање сталних промена окружења организација које се баве пружа-

њем услуге превоза, спроводи се у циљу постизања најбољих могућих исхода за све организа-

ције саобраћајне делатности. Идентификација пословних процеса, оцењивање запослених, уп-
рављање трошковима и менаџмент ризиком, као главни циљеви стратешког менаџмента, зна-

чајни су за остварење променљивих потреба и захтева заинтересованих страна. 

Да би се сви захтеви заједно реализовали, на начин који ће сваком гарантовати право на 
остварење његових интереса и очекивања, неопходно је све то уклопити у јединствен пословни 

систем организације, који ће обухватити стандардизоване пословне процесе и постојеће пар-

цијалне менаџмент системе организације и формирати јединствени менаџмент систем (IMS). 

У сваком пословном систему, послодавци су увек оријентисани на резултате, без обзира 
који резултат треба да буде остварен. Предузећа се праве да би остварила добит, организације 

да би оствариле добре резултате, а не да би само испуњавале захтеве стандарда. Међутим, не 

треба заборавити да само здравствено способан запослени може пружити максималну ефика-
сност у реализацији постављених задатака [1]. Исто тако, битно је са каквом организацијом 

улазимо у тржишну утакмицу, да ли имамо имплементиран систем менаџмента или имамо 

активности без процесног приступа, да ли имамо формалне процедуре или систем који тежи 

сталном унапређивању. Квалитет као филозофија менаџмента много је комплекснији од самих 
захтева стандарда, који обезбеђују само минимум, неопходан да систем има услове да успешно 

функционише. У литератури постоје шири концепти и модели менаџмента који су фокусирани 

на испуњење пословних резултата помоћу стратегијског управљања. Критеријуми свих модела 
изврсности представљају операционализацију и квантификацију елемената TQM-а [2]. 

3. СИСТЕМ IMSУ ОДНОСУ НА ЗАХТЕВЕ QMS,EMS И OHSAS 

QMS (Quality management system - менаџмент система квалитета) представља базу у 
оквиру оваквог IMS-а и практично обезбеђује структурни пословни процес за осигурање проце-

дура, упутстава, записа саобраћајно-техничких активности и менаџмента ризиком, како би се 

постигли задати циљеви и њихово побољшање у перспективи. 
EMS (Enviromental Management System - Менаџмент система заштите животне средине) 

је део укупног менаџмент система организације који се користи за развијање и примену поли-

тике животне средине и управљање аспектима животне средине [5].Овим системом утврђују се 
сви аспекти животне средине које ауто-базе (које су у оквиру СП Ласта АД дефинисане као 

пословне организације-ПО),проузрокују у току одвијања својих активности и то пре свега: еми-

сија гасова из мотора возила, одлагање и складиштење отпада, употреба енергије и воде.  

OHSAS (Occupational Health and Safety Management System - Менаџмент систем здравља 
и безбедности на раду) је део менаџмент система организације који се користи за развијање и 

примену OHSAS политике и управљања и менаџмент ризицима [6]. Овај стандард омогућава 

праћење ефеката примењених мера, што је предвиђено и „Правилником о процени ризика, по-
себно у члану 20, који носи назив „Провера ефикасности примене акта о процени ризика― [8]. 

При томе се узимају у обзир законске регулативе и информације у вези са значајним аспектима 
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заштите и безбедности на раду. До угрожавања безбедности у ауто-базама, може доћи због 

великог броја људи и возила на малом простору, притисака на запослене у току рада због мало 

расположивог радног времена у циљу припрема за одвијање саобраћаја. 
IMS (Интегрисан менџмент систем) - подразумева консолидацију стратегија свих поје-

диначних система, политика, процеса и процедура, управљање ризицима, заједнички монито-

ринг и мерење, а самим тим и већу продуктивност и ефикасност у односу на појединачне стан-

дардизоване системе. Он има за циљ олакшано планирање, елиминисање дуплирања процедура 
и квалитетнији реинжењеринг пословних процеса, адекватније распоређивање ресурса, ефика-

сније управљање ризицима, дефинисање комплементарних циљева и оцењивања укупне ефек-

тивности организације, побољшање комуникације, смањење конфликата и сукоба интереса. 

4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА  

КОРИСТЕЋИ ПРОЦЕСНИ ПРИСТУП БАЗИРАН НА МЕНАЏМЕНТУ 

РИЗИКОМ 

Обзиром да су индивидуални менаџмент системи намењени за различите сврхе и као 
такви се разликују по свом саставу и обиму, проблеми се уочавају приликом њихове међусобне 

интеграције [3]. Међународна организација ISO је усвојила стандарде, али за сада још не по-

стоји препоручени начин интеграције система менаџмента као опште прихваћена методологија, 

нити као међународна норма. Постоји норма PAS (Publicly Available Specification) којом се 
покушава дати одговор како уредити окружење и увести IMS[7]. 

Системи менаџмента садрже многе идентичне принципе и захтеве ISO стандарда који су 

у раду посматрани кроз могућност интеграције у СП Ласта АД Београд, већ успостављених 
ISO9001:2008, ISO 14001:2004 i HACCP-а, са предложеним OHSAS 18001:2007. 

Ове принципе чине: 

- политика 

- планирање 
- примена 

- оцењивање 

- унапређење 
- преиспитивање од стране руководства. 

Могућност интегрисања свих наведених система би била урађена за добробит послова-

ња саме компаније. На овај начин се значајно смањује величина система менаџмента и побољ-
шава ефективност и ефикасност менаџмента ризиком, чиме се доприноси безбеднијем посло-

вању. Ови интегрисани захтеви представљају значајан део оних захтева који су садржани уну-

тар сваког стандарда понаособ. Пројектовани модел пословног система са структуром полазних 

и циљних елемената IMS представљен је на слици 1. 
Основни принципи за интегрисање ISO 18001 са до сада имплементираним системом 

били би спроведени кроз: 

- Процесни приступ 
- „PDCA‖ методу (Plan - планирај, Do - уради, Check - провери, Act - унапреди) 

- Менаџмент ризиком, 

1. Процесни приступ:  
- према коме се пословни процес дефинише као скуп међусобно повезаних или међу-

собно делујућих активности, који претварају улазне елементе у излазне [4]. Процес-

ни приступ подразумева примену система пословних процеса унутар компаније, 

идентификацију и међусобно деловање тих процеса и управљање њима у циљу по-
стизања жељених резулзтата.  

2. PDCA метода:  

- је примењена на све процесе система менаџмента у пословном систему СП Ласта 
АД, укључујући и пословне организације. Интеграција подразумева компатибил-

ност захтева различитих серија стандарда, где су заједнички елементи стандарда 

имплементирани тако да задовољавају стандарде у целини или неком свом делу, без 

непотребног дуплирања пословних процеса (табела 1). 
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Слика 1 - Модел уређеног пословног система са структурним елементима IMS 

Табела 1: Упоредни елементи 3 стандарда приказани кроз PDCA циклус 
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3. Менаџмент ризиком:  

- традиционални приступ процене ризика заснива се на утицају човека склоног гре-

шкама са пратећом документацијом према усвојеном акту о процени ризика. Кори-
стећи предности WEB портала, практично би се убрзао процес управљања проме-

нама и повећала ефикасност измена акта о процени ризика. 

С тим у вези, реинжењеринг пословног процеса можемо дефинисати као скуп поступака 

којима се применом метода и технологија, одвијање просеса доводи у границе дозвољених 
одступања, што има за последицу ефикасније и безбедније одвијање пословног процеса. 

На овај начин спроведена интеграција система OHSAS са постојећим QMS,EMS и HACCP 

у јединствен IMS омогућила би максимално побољшање ефективности менаџмента ризиком. 

5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 

Управљање ризиком представља саставни део одлуке менаџмента.  

У условима постојања реалне опасности од настајања повреда на раду, професионалних 
болести или људских жртава, управљање ризицима у компанији, омогућава усмеравање ресур-

са са циљем смањења настанка опасности и штетности на радном месту и њиховом отклањању. 

У последњој измени стандарда ИСО 9001:2008 препозната је чињеница да су ризици 
један од кључних елемената који одређују свеукупно управљање квалитетом. Овом верзијом 

стандарда се и формално приступа проблему управљања ризиком у оквиру система управљања 

квалитетом, и то баш на проблемима управљања пословним процесима. Све нове припреме, као 
и одржавање система управљања квалитетом, али и ресертификације, морају укључити и управ-

љање ризиком, односно доказати да организација управља њима.Самим тим, је и оправданост 

имплементације IMS-а значајнија.  

Поређење комплементарних стандарда дато је табелом 2. 

Табела 2: Концепт имплементације IMS-a  

посматран кроз разлике 3 стандарда 

ISO 9001 ISO14001 ISO18001 

4.2.2 Пословник о квалитету 

4.2.3. Управљање документима 

4.2.4 Управљање записима 

4.4.4 Документација EMS 

4.4.5 Контрола докумената 

4.5.3 Записи 

4.4.4 Документација OHSAS 

4.4.5 Контрола докумената 

4.5.3 Записи 

8.2.2 Интерна провера 4.5.4 Провера EMS 4.5.4 Ревизија 

6.2.2 Оспособљеност, свест и 

обука 

4.4.2 Стручна оспособљеност, 

свест и компетентност 
4.4.2 Обуке, свест и надлежност 

8.5.2. Корективне мере 

8.5.3 Превентивне мере 

4.5.2 Неусаглашеност, превен-

тивне и корективне мере 

4.4.7 Спремност за реаговања 

у случају опасности 

4.5.2 Корективне активности 

4.4.7 Припреме и активности 

при ванреднимситуацијама 

8.2  Праћење и мерење 4.5.1 Мониторинг и мерење 4.5.1 Надгледање и мерење 

 

За оцену степена безбедности и здравља на раду, за свако радно место, врши се анализа 

ризика везаних за листе опасности и штетности, изабраном методом,према табели 3. 
Зависно од нивоа ризикa, одређују се корективне мере, у складу са предвиђеном про-

цедуром IMS -а. 

Табела 3: Процена ризика 

Ризик: 1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 

P незнатан допустив умерен знатан недопустив 

 

Уколико се ни применом корективне мере не могу сви ризици елиминисати или сма-

њити на прихватљив ниво закључује се да је радно место са повећаним ризиком. 
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6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕГРАЦИЈЕМЕНАЏМЕНТА РИЗИКОМ У 

ПОСЛОВНОМ СИСТЕМУ СП ЛАСТА АД 

У наставку рада приказана је надградња постојећег IMS у СП Ласта АД са стандардом 

OHSAS, са акцентом на ефикаснији менаџмент ризиком. Сва ажурна документа IMS -а налазе 

се на WEB порталу СП Ласта АД. WEB порталу се приступа преко интернет претраживача-

интернет експлорера, а што је приказано на слици 2 (адреса: http://portal.lasta.rs/). 

 

Слика 2 - WEB портал СП Ласта АД, Београд 

Приступ ISO документима преко WEB портала СП Ласта АД, врши се под опцијом ISO 

у хоризонталном менију портала. 
Структура докумената IMS -а је организована по нивоима, као стабло које се грана. 

Детаљнији приказ менија са документима IMS је дат на слици 3. 

 

Слика 3 - Структура докумената IMS 

Организација докумената IMS -а обављала би се на следећи начин. Под опцијом „ISO― у 
првом нивоу постајале би четири опције фолдера: ISO 9000, ISO14000, HACCP и ISO 18000. 

Опција ISO 9000 имала би под-опције „IMS 00― и „IMS 01―. „IMS 00― би представљао 
групу заједничких процеса за читаво предузеће, док „IMS 01― би представљао процес cаобраћа-
ја и техничког одржавања, а IMR (Интегрисани менаџмент ризиком) у чијем фолдеру би се на-
лазио електронски облик „Акта о процени ризика у СП ЛастаАД―. 

Документа IMS-а би била одобрена од стране послодавца и као таква су обавезна за 
примену. Обавеза сви запослених је да се упознају са документима из свог процеса и свих ос-
талих (заједничких) процеса. Документа су измењива на начин описан процедуром управљање 
документима и записима IMS, а сам захтев за изменом документа (у нашем случају менаџмента 
ризиком за одређено радно место) дат је на слици 4. 

Записи представљају носиоце информација. То су обрасци које се користе у свакоднев-
ном пословању. Увођењем IMS-а, прописана би била јединствена база записа који би се употре-
бљавали у пословању. Обавезна је искључиво употреба записа који се налазе на WEB порталу 
СП Ласта АД. 

http://portal.lasta.rs/
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На тај начин би лице за безбедност и здравље на раду, према указаној потреби, а преко 

преставника руководства IMS, спроводило превентивне и корективне мере као и измене у акту 

о процени ризика, чиме би се увек имало ажурно и контролисано издање наведеног акта.  

 

Слика 4 -Захтев за изменом IMS / IMR 

7. ЗАКЉУЧАК 

За успостављање ефикасног IMS-a, потребна је примена следећих принципа про-

јектовања система менаџмента: 

- структура организације према приказаном моделу 
- идентификација интересних група и њихових очекивања 

- конципирање конзистентне мисије, визије и стратегије организације и успоставља-

ње адекватног система мерења перформанси 
- идентификација процесног модела и мреже пословних процеса 

- успостављање система сталних унапређења. 

Питање успостављања предложеног система је стратешко питање, а функција система ме-

наџмента IMS, централно место у предузећу, а што је неопходно за покретање људских потен-
цијала, невидљивог власништва компаније-знања, које је данас вредније од опипљивог капитала. 

IMS постаје реалност, а врсте стандарда које треба интегрисати опредељење сваке компаније. 

У раду је потврђена могућност додатне интеграције стандарда OHSAS 18000:2007 у 
постојећи IMS у СП ЛАСТА АД чиме би се омогућио једноставнији менаџмент ризиком. 
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РЕЗИМЕ 

Физичко-техничка заштита као део безбедносног инжењеринга је у сталном развоју. Физичко-
техничка заштита има широку примену скоро у свим друштвеним областима, од пословног окружења, 

војске, полиције, до обезбеђења високих државних руководиоца. У војној терминологији уместо термина 

физичко-техничка заштита чешће се употребљава термин физичко-техничко обезбеђење. Циљ рада је де-

финисање физичко-техничког обезбеђења и објашњење заштите личности. У раду су, тежишно, приме-

њене методе анализе садржаја, посматрања и индуктивно детуктивна метода. Резултати рада се односе на 

језговито објашњење заштите личности са приказом и објашњењем најчешћих ситуација блиске заштите.  

Кључне речи: обезбеђење, физичко, техничко, заштита. 

ONE APPROACH TO  

PHYSICAL-TECHNICAL SECURITY 

SUMMARY 

Physical-technical protection as part of the security engineering is in constantly developing. Physical-techni-

cal protection is widely used in almost all areas of social life, from the business community, the military, the police, to 

protection of government leaders. In military terminology instead of the term physical-technical protection, more 

frequently used term physical-technical security. The aim of this paper is to define the physical-technical security and 

explanation about protection of person. In this paper, mainly, are applied methods of content analysis, observation and 

inductive deductive method. The results of this work are relating to the protection of person concise explanation, with 

the overview and explanation of the most common situations in close protection. 

Key words: security, physical, technical, protection. 

1. ПОЈАМ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Систем физичког и техничког обезбеђења, у даљем раду физичко-техничког обезбеђе-

ња, обухвата низ мера и радњи у склопу организације физичког и техничког обезбеђења и без-
бедносног менаџмента, ради спречавања разних криминалних радњи и других облика угрожа-

вања лица и имовине предузећа, отклањања последица и откривања учиниоца угрожавајућих 

дела, с циљем ефикасније заштите виталних вредности и успешног пословања предузећа.
3
 

У пракси значи да систем физичко-техничког обезбеђења представља скуп мера, посту-

пака и радњи које се спроводе посредством физичког обезбеђења, техничких средстава заш-

тите, уз примену савремених безбедносно заштитних метода и начина рада. 

1.1.  Физичко обезбеђење 

Физичко обезбеђење у предузећу се организацијски, најчешће, поставља у облику служ-

бе физичког обезбеђења (менаџмент и непосредни извршиоци). Служба физичког обезбеђења 

се састоји од одређеног броја радника који поседују оружје и опрему, а чији је задатак обез-
беђење имовиме и пословања предузећа са свим његовим вредностима и интересима.4  

                                                   
1 Генералштаб Војске Србије, Гарда 
2 Универзитет одбране, Војна академија, Београд 
3 др М. Даничић, др Љ. Стајић '' Приватна безбедност'', Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2008. стр. 20 
4 др М. Даничић, др Љ. Стајић '' Приватна безбедност'', Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2008. стр. 19 
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Физичко обезбеђење је обезбеђење објеката, имовине и простора који припада објекту, 
као и транспорта ствари и вредности од уништења, оштећења, крађе и других облика штетног 
деловања. Физичко обезбеђење је и обезбеђење лица у месту и кретању од угрожавања живота, 
физичког и психичког интегритета, приватности и личних права, као и других облика угрожа-
вања личне сигурности штићеног лица. 

Физичка безбедност подразумева разноврсну делатност субјеката који је предузимају и који 
предузимају одговарајуће методе, кроз организовану делатност, било самостално или преко надле-
жног специјализованог државног органа, у оквиру законских овлашћења и надлежности. 

Субјекте обезбеђења представљају сви људски потенцијали који заједнички и координи-
рано, проактивно наступају у циљу отклањања потенцијалних облика угрожавања лица, имо-
вине и пословања предузећа, као и реактивно у елиминисању евентуалних последица.  

Субјекти обезбеђења се деле на: 
- интерне субјекте обезбеђења, и 
- екстерне субјекте обезбеђења.1 
Интерни субјекти обезбеђења у ширем смислу су менаџери (руководиоци) свих нивоа и 

запослени, док су у ужем смислу то запослени на пословима обезбеђења. 
Екстерне субјекте обезбеђења представљају државне институције: минитарство унутра-

шњих послова, судство и органи локалне самоуправе као и други системи обезбеђења лица 
имовине и пословања и струковна удружења. 

Основни предуслов функционисања система обезбеђења лица, имовине и пословања пре-
дузећа је свест менаџмента предузећа, као и власника капитала о неопходности постојања и функ-
ционисања система обезбеђења. 

Бенефити од обезбеђења се огледају у: умањењу или елиминацији криминалних актив-
ности; безбеднијем радном окружењу; смањењу трошкова за отклањање последица, очувању 
опреме, робе и средстава рада од умањења вредности, крађе и уништења. 

Службе физичког обезбеђења могу бити:  
- пријавна, која има искључиво контролну функцију уласка и изласка људи и возила у 

круг предузећа, као и спречавање изношења присвојених предмета и уношење опас-
них материја у пословне зграде или круг предузећа, 

- стражарска, која се односи на физичко обезбеђење повереног објекта, 
- чуварска, која се односи на обезбеђење повереног објекта, 
- патролна, која се односи на обилазак круга предузећа, 
- пратња, одређује се за: обезбеђење одређених лица у предузећу (само изузетно); 

пратњу новца и других драгоцености; обезбеђење превоза опасних материја, 
- контрола саобраћаја у кругу предузећа, која се односи на контролу уласка и изласка 

возила; контролу паркинг простора и 
- редарска служба на јавним скуповима, која се односи на одржавање реда и мира на 

јавним скуповима.2 
Под мерама физичке заштите имовине и лица подразумевају се непосредна заштита имови-

не, објеката и простора предузећа, као и његове уже или шире околине и лица која бораве у њима. 

Физичка заштита према врсти може се поделити на: 
Спољно обезбеђење: подразумева стражарску службу, пратњу вредности и појачану па-

тролну делатност у непосредној околини предузећа; 
Унутрашње обезбеђење: подразумева непосредну заштиту објеката, постројења, уређа-

ја, опреме, инсталација и лица која бораве у предузећу; преглед и контролу алармних и других 
безбедносних уређаја у објекту; обезбеђивање улаза у предузеће и режима кретања и боравка 
свих лица у њему; контрола пропусница или других личних докумената радника предузећа и 
издавање сталних или повремених пропусница; преглед поштанских и других пошиљки пре 
уношења у предузеће.3  

Интерним актима предузећа треба прецизно дефинисати мере у домену самозаштите 
које сваки појединац запослен у предузећу мора да спроводи. Кршење ових мера би требало да 
представља тежу повреду радне дисциплине и да са собом носи адекватне санкције.  

Самозаштита треба да омогући бољи рад службе физичког обезбеђења. 

                                                   
1 Горан Ј. Мандић “Системи обезбеђења и заштите “, Фото Футура, Београд 2004. год. стр. 179 
2 Горан Д. Матић ,,Основи физичко-техничког обезбеђења”, Привредна комора Србије, Београд 2006.год. стр. 130 
3 Горан Д. Матић ,,Основи физичко-техничког обезбеђења”, Привредна комора Србије, Београд 2006.год. стр.129 
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1.2.  Техничко обезбеђење  
Техничко обезбеђење подразумева механичку, електронску и оптоелектронску заштиту 

лица и имовине. Техничко обезбеђење је, најчешће, организационо постављено у оквиру служ-

бе обезбеђења у оним предузећима где је организовано. Техничка компонента се спроводи пу-

тем примене механичких и електронских средстава и опреме која је намењена за потребе 
заштите.1 

Под техничким обезбеђењем и заштитом имовине и лица подразумевамо обезбеђење 

које се остварује техничким средствима и уређајима. Техничко обезбеђење се врши на подручју 

простора или објекта који се обезбеђују. Техничко обезбеђење се још примењује у пратњи и 
обезбеђењу превожења лица која се непосредно обезбеђују, примењује се још и приликом тра-

нспорта новца и других драгоцености (вредносних папира, племенитих метала и сл.) 

Техничка заштита је стварање техничких услова за спречавање противправних радњи и 
непосредна употреба техничких средстава за обезбеђење објеката и имовине, ствари и лица у 

транспорту.2  

У пракси значи да техничко обезбеђење представља заштиту и спречавање неовлашће-
ног приступа лицу или објекту заштите, документацији, средствима или слично уз употребу те-

хничких средстава и опреме. 

Техничка заштита подразумева и: 

- израду процене угрожености штићеног објекта,  
- израду безбедносног елабората,  

- дефинисање пројектног задатка,  

- пројектовање система техничке заштите,  
- израду система техничке заштите, 

- стручни надзор над извођењем радова, 

- обављање техничког прегледа и пријем система техничке заштите и 
- одржавање и сервисирање система техничке заштите.3  

Опрема и средства која се користе за техничко обезбеђење могу бити: 

- механичка, 

- електронска и  
- комбинована. 

Механичка средства су разне врсте ограда, рампе, специјалне конструкције, касе, трезо-

ри и сл. 
Електронска средства су систем затворене телевизије, систем контроле и надзора при-

ступа и улаза у објекат и електронски системи који испуњавају специфичне захтева корисника. 

Комбинована средства су комбинација механичких средстава и електронских уређаја. 

Избор средстава која ће се применити при конкретној заштити неког објекта зависи од 
процене угрожености и потребног степена заштите, као и од физичке природе објекта (положај 

и близина других важних објеката, материјал од кога је изграђен и др.), активности које се 

реализују на објекту, климе и временских услова, дотадашњих искустава у вези са безбедношћу 
и наравно захтева власника објекта или менаџмента. 

Безбедносни менаџмент функционално повезује физичу компоненту и техничку компо-

ненту система обезбеђења и даје нове садржаје који квалитативно подижу на виши ниво цело-
купан систем обезбеђења имовине и пословања предузећа.4 

2. ЗАШТИТА ЛИЧНОСТИ 

Термин заштита личности потекла је од Америчке тајне службе (U. S. Secret Service), по 
формирању униформисане јединице 1970., којој је поверено чување страних амбасада. Ова 

формација звала се служба за заштиту личности (енг. Executive Protection Service). Заштита 

личности је од 1980. постала синоним за елитни програм заштите веома богатих и моћних људи.  

                                                   
1 др М. Даничић, др Љ .Стајић '' Приватна безбедност'', Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2008. стр. 20 
2 Г. Матић, ''Основи физичко-техничког обезбеђења'', привредна комора Србије, Београд, 2006. стр. 33 
3 др М. Даничић, др Љ. Стајић '' Приватна безбедност'', Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2008. стр. 26 
4 др М. Даничић, др Љ. Стајић: оп. цит, стр. 20. 
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Са пролиферацијом компанија приватне безбедности, заштита личности постала је гене-

рички појам за многе ствари. Неке безбедносне компаније виделе су то као инсталирање алар-

мних система, камера за надзор и других уредјаја на резиденције богатих клијената. Неке су 
сматрале да је то развијање сложених система и процедура заштите канцеларија и зграда. За 

друге, појам је представљао учење брзе вожње и техника маневрисања аутомобилом. Наравно, 

најраспрострањеније мишљење везивало је овај појам за личну заштиту особа у смислу тело-

хранитеља. 
Крајем деведесетих, појам заштита личности постала је добро позната фраза у свету која 

означава менаџмент ризика, одвраћање и заштиту. Овај концепт укључује све познате мере 

заштите, као сто су: утврђивање стварних и потенцијалних рањивости, пажљиво планирање и 
анализирање, спровођење добро прикривених планова, напредна безбедносна решења и потпуна 

свест о ситуацији, како би се обезбедило безбедно и сигурно окрузење. Заштита личности тре-

ба да се организује тако да се уклопи у начин живота, породицу и окружење штићене личности. 

Заштиту личности чине професионалци који обезбеђују блиску заштиту особе за коју постоји 
могуђност да буде на мети њених непријатеља. 

На енглеском језику заштита личности означава се као executive protection, сто је у 

ствари погрешан назив, јер овај концепт није ограничен само на корпоративна лица, већ је 
примењива на сваку особу којој оваква врста заштите треба. 

 

2.1.  Концепт заштите личности 
Да би се програм заштите ефикасно спровео, неопходно је претходно направити 

детаљан аналитички преглед безбедности, што представља први корак у овом процесу. Преглед 

треба да идентификује потенцијалне опасности и да предложи специфичне контрамере. Мора 

да укључи све слабости и претње. Након тога, долази фаза планирања и спровођења програма 
заштите. Планирање мора да укључи све аспекте живота, рада и путовања, обезбеђујући најве-

ћи могући степен заштите истовремено са највећим могућим спектром личне слободе, стила 

живота са што мање ометања ових функција. Спровођење програма започиње упознавањем 
штићене личности са потенцијалним хазардима и њеним прихватањем препорука које су дате у 

прегледу безбедности. Заједно са препорукама треба истаћи прелиминарне трошкове, предно-

сти и мане планираног програма, и опрему која је неопходна за реализацију тог програма. 
Безбедносни разговори треба да се воде са свим особама које су у сталном контакту са шти-

ћеном особом, укључујући чланове породице, кућно особље, секретарице, домаре и остале. 

Свака особа мора бити свесна опасности и потенцијалних ризика. 

 

2.1.  Блиска заштита 
Блиска заштита означава рад на заштити личности у њеној непосредној близини. Она 

представља унутрашњи концентрични круг заштите простора који се обезбедјује. Од агента 
блиске заштите, који је на не већој удаљености од једне дузине руке од штићене личности, се 

очекује да у ванредним ситуацијама, као што је напад, заклони штићено лице сопственим телом 

и евакуише га до безбедне локације. 

У даљем тексту приказане су неке од најчешћих ситуација, у којима се најјасније истичу 
примери блиске заштите. 

На слици 1. приказане су две ситуације: 

У првом делу слике приказана је ситуација на банкету. Агенти заштите „А― постављени 
су тако да формирају прстен око штићеног лица П где је свака страна покривена. Шеф обезбеђе-

ња „SL― се налази се близу лица П како би могао у случају напада да реагује и заклони лице 

својим телом. 
У другом делу описана је ситуација на бини. Агенти „А― су постављени на сваком прила-

зу бини, као и иза и испред бине. Шеф обезбеђења „SL― је позициониран тако да може имати ја-

сан преглед ситуације која се дешава испред и око њега, као и да буде у могућности да заклони 

стицено лице П. 
На слици 2. приказана је ситуација у којој штићена лићност ―P‖ врши пријем. Овде је ли-

це ―P‖ изложено фронталном нападу јер гост може приликом поздрављања лако употребити 

ватрено или хладно оружје. Због тога је неопходно претходно визуелно осматрање сваке особе 
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пре приступа штиценој особи од стране агената ―А― и близина шефа обезбеђења ―SL‖ због ре-

акције у случају напада и прегледности ситуације, који стоји насупрот штићене особе. Неоп-

ходан је и један агент одмах иза штиценика на блиском растојању 

 

Слика 1 – Заштита личности на банкету и бини 

.  

Слика 2 – Заштита личности на пријему 

На слици 3. приказана је ситуација заштите личности приликом кретања поред ограде.  

 

Слика 3 – Заштита личности приликом кретања поред ограде 
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Агенти „А‖ предходе штићену особу „P‖ осматрајући сумњиве особе. Шеф обезбеђења 

„SL‖ веома присно прати особу „P‖. Агент који се налази непосредно испред особе „P‖, такође 

је у непосредној близини, осматрајући лица и руке људи дуж ограде који желе да се поздраве са 
особом „P‖. Неопходан је један агент на боку, како би осматрао ситуацију која се догађа суп-

ротно од ограде. 

У већини случајева, агенти унутрашњег круга заштите окружују штићену личност обез-

беђујући тако заклон из свих праваца. Они никада не напуштају стране, поготово кад се особа 
налази у маси људи. Што се маса више приближава штићеној особи, то ће се и унутрашњи круг 

више сужавати ка центру, тј. агенти ће скоро додиривати штићену личност са свих страна. У 

шетњи, треба осматрати све локације на којима би могло бити снајперско гнездо: прозоре, кро-
вове, улазе, паркирана возила, а поготово оне у покрету, разне врсте отвора и друго. Уколико су 

испуњени сви захтеви безбедности, штићена личност би требала бити окружена на следећи 

нацин: 

Старији агент или шеф обезбеђења налази се иза десне стране штићене личности, око 
пола корака са стране, увек на раздаљини дохвата руке или ближе. Тако може комуницирати са 

штићеном особом док су у покрету, што омогућава да издаје потребна упозорења. Испруженом 

десном руком спуштеном на доле, може остварити невербалну комуникацију са околином, за-
хтевајући да се омогући пролаз, а погодност је и могућност да се лако потегне оружје у слућају 

потребе. Лева рука налази се на средини леђа штићене особе, како би могао да наводи правац 

кретања. Сам контакт са чтићеном особом треба избегавати. Тако је у могућности да у моменту 
реагује и заклони особу. Његово поље вида пружа се напред и десно, док други агент који је у 

сличној позицији са леве стране има поглед право и лево у односу на штићену личност. Трећи 

агент налази се испред, такође на растојању дохвата руке. Његово поље вида је право, лево и 

десно. Четврти агент налази се у позадини, штитећи леђа заштићене личности. Пети агент је 
агент претходнице, који зна тачан пут, очекиване ризике и све остало. Налази се пар корака ис-

пред агента број три. Његово задужење је да „разгрће― масу, мотри на опасности и води шти-

ћену личност до крајњег одредишта. Он је први који улази у лифтове, обилази углове или улази 
у собе. 

3. ЗАКЉУЧАК 

Физичко-техничко обезбеђење као организована делатност има два једнако важна и ме-
ђусобно повезана аспекта. То су физички и технички аспект. У овом раду тежиште је било на 

физичком аспекту који се односи, првенствено, на физичку заштиту штићених личности и об-

јеката. Физичка заштита личности почиње израдом концепта заштите што у суштини предста-
вља и један пројекат који има свој почетак, ток, и завршетака пропраћен одређеном финансиј-

ском конструкцијом.  

Код физичке заштите личности најчешће ситуације су заштита личности на: банкету, 
бини, пријему и приликом кретања дуж ограде. Представљени модели блиске заштите личности 

нису универзални па је неопходно за сваку ситуацију, без обзира колико нова ситуација изгле-

дала исто или слично са претходном, израдити концепт заштите и унапређивати систем за-

штите. 
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REZIME 

U radu je dat teorijski okvir mobinga kao pojave u radnom okruţenju, kao i kratak pregled istraţivanja 

ove pojave u svetu i kod nas. Empirijsko istraţivanje koje je sprovedeno krajem 2012 godine, je imalo za cilj da 

utvrdi da li se posle dve godine nakon implementacije Zakona o spreĉavanju zlostavljanja na random mestu od-
nos zaposlenih izmenio, s jedne strane, u smislu povećanja zainteresovanosti zaposlenih, a s druge strane, da li su 

zaposleni dovoljno informisani i edukovani da mogu prepoznati oblike u kojima se zlostavljanje na radnom me-

stu manifestuje. Pri analizi dobijenih rezultata, utvrdjivane su i razlike meĊu zaposlenima u odnosu na njihove 

socio-psiholoske karakteristike.  

Ključne reči: mobing, zlostavljanje na radnom mestu, oblici zlostavljanja, problemi prepoznavanja, 

edukacija zaposlenih. 

RECOGNITION PROBLEMS OF MOBBING  

ABSTRACT 

The paper presents theoretical framework of mobbing as phenomenon in the workplace, as well as short 

review of research of mobbing in the world and in Serbia. Empirical research which was conduct at the end of 2012 

was intended to determinate result of implication Law on Prevention and Harassment at workplace which was 

passed two years ago. Goal was to see if connection among employees is changed in terms of increased interests on 

mobbing, and if the employs are informed and educated enough to recognize mobbing at workplace. In analyzing 

results differences among employs are also noted in terms on their socio-psychological characteristics.  

Key words: mobbing, Harassment at workplace, forms of mobbing, recognition problem, and training 

employs. 

1. UVOD 

Koliko je znaĉajna i potrebna, tema mobinga danas uzima sve više paţnje kako u struĉnoj tako 

i u svakodnevnoj literaturi.  

Ova pojava postoji dugi niz godina i nije svojstvena samo ljudima, već se sreće i kod ţi-
votinja te postoje indicije koje ukazuju da je i uroĊena. Prva istraţivanja vezana su za Konrada Lo-

renca koji je primetio da meĊu pticama postoje oblici ponašanja koji se mogu okarakterisati kao 

mobing 1. Peter Paul Heinemman je kod dece primetio da odreĊena grupa zlostavlja pojedince 

ĉime je utemeljio ideju da je mobing svojstven i ljudima 2. Heinz Leyneman je ustanovio da 
mobing kod ţrtve za posledicu stvara post-traumatski stresni poremećaj ĉime je utvrdio da mobing 

ima veliki broj negativnih uticaja kako na radnu okolinu tako i na samog pojedinca. Prepoznat kao 
problem, pojava mobinga je danas regulisana zakonima u većini zemalja i nastoji se pre svega 

spreĉiti. Većina zakona koja je doneta odnosi se samo na sankcije prilikom vršenja mobinga ĉime se 

ova pojava nastoji spreĉiti, posbno zbog posledica koje nosi. Ideje suzbijanja mobinga na planu 
uzroĉnosti je pitanje socjalizacije pojedinaca unutar društva, ali i uroĊene patologije pojedinaca koji 

se najĉešće pojavljuju kao moberi. 

                                                   
1 Prof. dr Visoka strukovna škola za menadţment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci 
2 Dipl. menadţer bezbednosti, student master studija, Univerzitet u Beogradu 
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Pored ĉitavog niza definicija mobinga, moţda se mobing najbolje moţe razumeti kroz defini-

ciju Heinz Levmanna, koji mobing definiše kao: "psihiĉki teror ili mobing je neprijateljski ili ne-

etiĉki vid komunikacije koji potiĉe od jedne ili više osoba, sistematski je usmeren protiv pojedinca koji 
se zbog toga nalazi u bespomoćnoj i nezaštićenoj poziciji, koje se ne moţe osloboditi zbog postupaka 

mobinga koji se neprestano ponavljaju. Ovi postupci se vrše ĉesto (najmanje jednom nedeljno) i to-

kom duţeg vremenskog perioda (najmanje 6 meseci). Usled ĉestog ponavljanja i dugog trajanja nepri-

jateljskog ponašanja dolazi do posledica mentalne, psihosomatske i socijalne prirode." 3 
Dosadašnja istraţivanja prepoznala su nekoliko vrsta mobinga. To su horizontalni mobing (kada 

kolege maltretiraju drugog kolegu), vertikalni mobing (kada pretpostavljeni psihološki uznemirava radnika, 

ovo je ujedno i najizraţenija vrsta mobinga. Postoji i situacija kada radnik maltretira predpostavljenog ali je 

daleko reĊa). Pored ove dve osnovne vrste javlja se emotivni (ova vrsta je izdvojena zbog dominantnosti 

motiva koji se ogleda u mobiranju usled zavisti, ljubomore i drugih emotivnih stanja) i strateški mobing 
(specifiĉna vrsta mobinga ogleda se u planu rukovodstva da mobira odreĊene zaposlene kako bi ih naveli 

na odreĊene postupke: da daju otkaz, odustanu od konkurencije za odreĊeno radno mesto i sl.). 4 
Rezultati istraţivanja Ege H. Pokazali su da se mobing odvija kroz odreĊene faze. Tako prva 

faza predstavlja odabiranje ţrtve kroz odreĊenu konfliktnu situaciju i stvaranja agresije prema ţrtvi, ova 

faza se naziva faza kljuĉnog dogaĊaja. U fazi ciljanog dogaĊaja mober stvara psihoteror nizom po-
stupaka. Treća faza predstavlja situaciju u kojoj ţrtva postaje „deţurni krivac“ i biva neplanski zlosta-

vljana i od ostalih zaposlenih. Faza borbe za opstanak predstavlja situaciju u kojoj ţrtva nastoji da se 

dokaţe kako bi izašla iz pozicije u koju je mober postavio. Ovu fazu prati najveći broj psiho-fiziĉkih 
problema izazvanih zlostavljanjem. Uslovno reĉeno - poslednja faza jeste faza razvijenog mobinga i ona 

se karakteriše pogoršanim psiho-fiziĉkim stanjem, kao i konstantnim zlostavljanjem na radnom mestu. 

Dosadašnja istraţivanja koja su sprovedena meĊu zemljama Evropske unije ukazuju da je 
najveći broj mobizirajućih radnika bio u Finskoj 15%, Velikoj Britaniji i Holandiji 14%, Švedskoj 12% i 

Belgiji 11%, dok je u Italiji i Španiji procenat zlostavljanih radnika bio 5%. Ove razlike se obajšnjavaju 

nejednakom informisanošću radnika, koji ĉesto nisu bili ni svesni da su ţrtve mobinga. 5  
U Srbiji je, pre donošenja zakona, sprovedeno istraţivanje na temu mobinga koje je obuhvatilo 

oko 400 zaposlenih u privatnim i drţavnim firmama na teritoriji centralne i jugoistoĉne Srbije. Rezultati 
ovog istraţivanja pokazuju da je mobing vrlo prisutan, a da su kao pojavni oblici najprisutniji: širenje 

neproverenih glasina (68%); ismevanje zbog naĉina govora, drţanja, hoda, odevanja (56%); iskljuĉivanje 

iz programa edukaicje (53%); zatrpavanje poslom (53%) i sliĉno. 4 
Posledice mobinga se manifestuju pre svega na samoj ţrtvi. „Najĉešći psihijatrijski poremećaji 

kao posledica mobinga su anksiozni poremećaji (paniĉni napadi, razliĉiti oblici fobija – agrofobija, 
socijalna fobija, generalizovani anksiozni poremećaji, posttraumatski stresni poremećaji – PTSD), 

meĊutim dijagnoza koja se najĉešće sreće u praksi kod ţrtva mobinga je PTSD― 6. Pored toga 
mobing štetno deluje i na sam proces rada ĉime ugroţava funkcionisanje i razvoj same organizacije.  

U Republici Srbiji preduzet je niz koraka koji ima za cilj da spreĉi ali i da pomogne ţrtvama 

mobinga. Na planu zakonske regulative pomenućemo neke od zakonskih odredbi koji regulišu ovu 
materiju, pa tako u samom Ustavu u ĉlanovima 21 i 22 stoje odredbe koji zabranju bilo kakvu 

diskriminaciju, ĉlanom 60 odreĊeno je pravo na rad, bezbedne i zdrave uslove rada i sliĉno 7. Zakon o 

radu u ĉlanu 12 naglašava da zaposleni ima pravo na sigurnost i zaštitu ţivota i zdravlja na radu 8. 

Ĉlanom 21 istog zakona posebno je zabranjeno uznemiravanje i seksualno uznemiravanje 8. Kriviĉni 

zakon Republike Srbije naglašava da je zlostavljanje kaţnjivo. TakoĊe glava 16 reguliše pitanja kriviĉnih 

dela protiv radnih prava 9. Zakon o zabrani diskriminacije je „sistemski zakon koji sankcioniše nepo-

srednu i posrednu diskriminaciju i obezbeĊuje razliĉite forme zaštite od diskriminacije― 10. Sigurno 

najvaţniji zakon koji se bavi problemom mobinga je Zakon o spreĉavanju zlostavljanja na radu. Zakon je 
stupio na snagu 4. septembra 2010 godine i „obezbeĊuje dobru osnovu za spreĉavanje zlostavljanja na 

radu, ali glavna stvar biće njegova primena u prkasi i prepoznavanje zloupotrebe i zaštite ţrtava― 11.  
Pored toga preduzet je niz praktiĉnih koraka koje imaju za cilj da informišu i edukuju zaposlene 

i poslodavce o pravima i obavezama koje proizilaze iz zakona. Najveću aktivnost do sada su preduzeli 
Ministarstvo rada, sindikati, kao i udruţenja graĊana. Posebno ćemo izdvojiti Sindikat Nezavisnost koji 

je izdao priruĉnik u kojem na sveoubuhvatan naĉin edukuje zainteresovane po pitanju mobinga. „TakoĊe 

formirani su centri za podršku u vidu SOS telefona, kao i odreĊen broj klinika za leĉenje.― 13  
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Nuţan uslov brobe protiv mobinga jeste mogućnost njegovog prepoznavanja. Pored nove 

zakonske regulative i obaveze poslodavaca da informiše zaposlene o ovoj pojavi, kao neophodnost se 

javlja potreba da se utvrde svi problemi koji onemogućavaju ili oteţavaju prepoznavanje mobinga u 
radnom okruţenju. Otkrivanjem glavnih prepreka omogućiće se bolja implementacija zakona i na-

ravno povećanje svesti meĊu radnicima ĉime će se uspešnije suprotstaviti mobingu. 

2. METOD 

Empirijsko istraţivanje, koje je sprovedeno krajem 2012 godine, je imalo za cilj da utvrdi da li 

se, posle dve godine nakon implementacije zakona o spreĉavanju zlostavljanja na radnom mestu, od-

nos zaposlenih izmenio, s jedne strane, u smislu povećanja zainteresovanosti zaposlenih, a s druge 
strane, da li su zaposleni dovoljno informisani i edukovani da mogu prepoznati oblike u kojima se 

zlostavljanje na radnom mestu manifestuje. Pri analizi dobijenih rezultata, utvrdjivane su i razlike 

meĊu zaposlenima u odnosu na njihove socio-psiholoske karakteristike (pol, duţina radnog staţa, 

struĉna sprema, vrsta organizacije u kojoj rade, veliĉina organizacije).  
Uzorak empirijskog istraţivanja ĉinilo je ukupno 144 zaposlena iz razliĉitih organizacija. 

Strukturu prigodnog uzorka ĉinili su zaposleni oba pola i to: muškarci 43,8% (63), ţene 56,2% (81), u 

odnosu na vrstu organizacije: zaposleni u privatnim preduzećima ĉinili su 59,7%, drţavne organizacije 
19,4% i javna preduzeća 20,8%. U odnosu na radni staţ: do 5 godina radnog staţa 43,8%, od 5 do 10 

godina radnog staţa 22,9% i preko 10 godina radnog staţa 33.3%.Analiza uzorka pokazuje da je rela-

tivno homogen u odnosu na posmatrane karakteristike. 
Za prikupljanje podataka korišćen je „Upitnik za zaposlene― – konstruisan za potrebe ovog 

istraţivanja. Upitnik je obuhvatao više grupa pitanja: prva grupa je obuhvatila 5 pitanja koja se odnose 

na socio-psihološki status ispitanika, druga grupa je obuhvatila 12 pitanja koja se odnose na stepen i 

naĉin informisanosti o Zakonu o spreĉavanju zlostavlja na radu i treća grupa od 38 pitanja (skala 

procene) je obuhvatila sve definisane oblike ispoljavanja mobinga na radnom mestu 12, a od ispi-
tanika se traţilo da procene, da li navedene tvrdnje, po njihovom mišljenju predstavljaju zlostavljanje 

na radu. PonuĊeni odgovori na skali su bili u rasponu – ne slaţem se, nisam siguran, slaţem se. Pouz-

danost skale utvrĊena je primenom Krombahovog alfa koeficijenta i iznosi 0,925, što je za ovu vrstu 

instrumenta visok nivo pouzdanosti.   
Obrada podataka je izvršena u statistiĉkom paketu SPSS 7 i obuhvatila je deskriptivnu statistika 

(frekvencije, procenti, M, SD), i Hi-kvadrat test za utvrĊivanje statistiĉki znaĉajnih razlika meĊu 

ispitanicima u odnosu na njihov socio-psihološki status.  

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

3.1. Stepen informisanosti zaposlenih o Zakonu o spreĉavanju zlostavljanja na radu  

Dobijeni podaci o stepenu informisanosti zaposlenih o Zakonu su dati u tabeli 3, a u odnosu na 
vrstu organizacije u kojoj rade.  

Tabela 3: Informisanost zaposlenih o Zakonu u odnosu na vrstu organizacije u kojoj rade 

Vrsta 

organi-

zacije 

Značenje pojma mobing Postojanje zakona Kada je donet 

Zna 
Ne  

zna 
Ukupno Zna 

Ne 

zna 
Ukupno Zna 

Ne  

zna 
Ukupno 

Privatna 
63 23 86 74 12 86 17 68 85 

43.8% 16.0% 59.7% 51.4% 8.3% 59.7% 11.9% 47.6% 59.4% 

Drţavna 
22 6 28 25 3 28 4 24 28 

15.3% 4.2% 19.4% 17.4% 2.1% 19.4% 2.8% 16.8% 19.6% 

Javni 

sektor 

27 3 30 30 0 30 6 24 30 

18.8% 2.1% 20.8% 20.8% .0% 20.8% 4.2% 16.8% 21.0% 

Ukupno 

112 32 144 129 15 144 27 116 143 

77.8% 22.2% 100.0% 89.6% 
10.4

% 
100.0% 18.9% 73.4% 100.0% 
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IznenaĊuje ĉinjenica da dve godine nakon donošenja zakona i njegove primene u praksi i dalje 
22,2% zaposlenih ne zna znaĉenje, već odomaćenog pojma „mobing―. Neka ranija istraţivanja kod nas 
su pokazala da tada svaki peti zaposleni nije znao njegovo znaĉenje 14. Pri tome je najveći procenat 
zaposlenih u privatnim preduzećima (16%).  

Nešto više od 10% ispitanika ne zna da Zakon postoji, i u ovom sluĉaju najveći procenat je 
zaposlen u privatnim preduzećima. Godinu u kojoj je Zakon donet ne zna 73,4% ispitanika, pri ćemu 
je i ovde najveći broj njih zaposlen u privatnim preduzećima. 

3.2.  Naĉin informisanja zaposlenih o Zakonu i njegovim odredbama. 
Analizom dobijenih podataka (tabela 4) moţe se videti da je u najvećem broju sluĉajeva izvor 

bio poslodavac, odnosno menadţment organizacije (31,3%), a da je svega 6,3% zaposlenih informisao 
neposredni rukovodilac. Svakako da zabrinjava podatak da je 25% ispitanika izjavilo da ih „niko nije 
informisao―. Pri tome je potrebno konstatovati da je iz ove kategorije najveći broj (18,8%) zaposlen u 
privatnim organizacijama, iako je zakonska obaveza poslodavaca da pravovremeno obezbedi zapo-
slenom upoznavanje sa donetim zakonom.  

Tabela 4: Izvor informisanja o Zakonu u organizacijama 

Vrsta 

organizacije 

Ko vas je upoznao sa činjenicom da Zakon postoji i da se mora poštovati 

Lično 
Posloda-

vac 

Drugi 

zaposleni 

Neposredni 

rukovodilac 

Drugi 

izvori 

Niko me nije 

upoznao 
Ukupno 

Privatna 
9 30 6 3 11 27 86 

6.3% 20.8% 4.2% 2.1% 7.6% 18.8% 59.7% 

Drţavna 
3 9 3 3 7 3 28 

2.1% 6.3% 2.1% 2.1% 4.9% 2.1% 19.4% 

Javni sektor 
6 6 6 3 3 6 30 

4.2% 4.2% 4.2% 2.1% 2.1% 4.2% 20.8% 

Ukupno 
18 45 15 9 21 36 144 

12.5% 31.3% 10.4% 6.3% 14.6% 25.0% 100.0% 

 

U isto vreme, oĉekivalo se da će situacija biti povoljnija u drţavnim organizacijama i javnim 
preduzećima, ali je potrebno konstatovati da je i ovde visok procenat zaposlenih koji su informacije 
dobili iz drugih izvora (19,8%). Potrebno je konstatovati da je relativno veliki broj zaposlenih infor-
macije dobio preko medija (14,6%). 

Naĉin na koji su zaposleni informisani o Zakonu, pokazuje (tabela 5) da je u najvećem broju 
organizacija ono bilo putem usmenog informisanja (27,1%), pismeno uz potpis 20,8%, ali obeshrab-
ruje ĉinjenica da 41,7% zaposlenih nije upoznato ni na jedan od mogućih naĉina informisanja u or-
ganizaciji. Interesantna je ĉinjenica da preko sindikata, odnosno predstavnika zaposlenih je relativno 
mali broj ispitanika dobio informaciju – ukupno 10,5%. Ovi nalazi pokazuju da je u većini orga-
nizacija postupak i naĉin informisanja bio samo formalan, ali ne i edukativan. 

Tabela 5: Naĉin informisanja o Zakonu u organizacijama 

Vrsta 

organizacije 

U organizaciji u kojoj radim neposredno su me upoznali sa Zakonom 

Pismeno uz 

potpis 

Usmeno 

informisanje 

Preko 

sindikata 

Predstav. 

zaposlenih 

Nisam 

upoznat 
Ukupno 

Privatna 
21 18 3 3 41 86 

14.6% 12.5% 2.1% 2.1% 28.5% 59.7% 

Drţavna 
6 12 3 0 7 28 

4.2% 8.3% 2.1% .0% 4.9% 19.4% 

Javni sektor 
3 9 3 3 12 30 

2.1% 6.3% 2.1% 2.1% 8.3% 20.8% 

Ukupno 
30 39 9 6 60 144 

20.8% 27.1% 6.3% 4.2% 41.7% 100.0% 
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U prilog toj ĉinjenici govore i podaci predstavljeni u tabeli 6, koji pokazuju da je vrlo mali 

broj organizacija uĉinio napor da kroz neke vidove edukacije detaljnije upozna svoje zaposlene sa 

Zakonom i njegovim odredbama. Podaci pokazuju da u 85,4% organizacija nije organizovan nikakav 
dodatni vid informisanja zaposlenih. Zabrinjava podatak da je u 2,1% javnih preduzeća odrţan sasta-

nak sa zaposlenima kada su ih upoznavali sa Zakonom, a u 4,2% drţavnih organizacija je organizovan 

poseban skup posvećen ovom pitanju. što znaĉi da tokom ove dve godine, od implementacije Zakona, 

nije bilo nikakavog dodatnog informisanja na temu mobinga. Dok je u 4,2% privatne organizacije 
organizovan poseban skup posvećen pitanju mobinga. 

Tabela 6: Dodatna edukacija zaposlenih o Zakonu u organizacijama 

Vrsta 

organizacije 

Da li ste u svojoj organizaciji imali sastanke, prezentacije ili treninge na temu mobinga 

Nikada 
Kad su nas upoznavali 

sa Zakonom 

Imali smo poseban skup 

posvećen ovom pitanju 
Ukupno 

Privatna 
74 6 6 86 

51.4% 4.2% 4.2% 59.7% 

Drţavna 
22 0 6 28 

15.3% .0% 4.2% 19.4% 

Javni sektor 
27 3 0 30 

18.8% 2.1% .0% 20.8% 

Ukupno 
123 9 12 144 

85.4% 6.3% 8.3% 100.0% 

 

Problem postaje jasniji kada se analiziraju podaci (tabela 7) iz kojih se vidi da 27,7% zaposle-
nih izjavljuje da ―niko nije upoznat‖ u organizaciji ko je lice odreĊeno za pomoć u sluĉaju mobinga. A 

23,4% izjavljuje da u njihovoj organizaciji ―nije odreĊeno lice‖, dok isti toliki broj zaposlenih izja-

vljuje da ―ne zna‖ ko je lice odreĊeno za pomoć. Vrlo mali procenat, ukupno 6,4% ispitanika smatra 

da je sa tim upoznat predstavnik sindikata (4,3%), odnosno predstavnik zaposlenih (2,1%). Svega 
19,1% ispitanika izjavljuje da su u organizaciji ―svi upoznati‖. Podaci nedvosmisleno pokazuju da se 

odredbe Zakona, bez obzira na vrstu organizacije, malo poštuju. Iako je u ovom sluĉaju jasna obaveza 

poslodavca da odredi lice za pomoć i da zaposlenog sa tim potpuno upozna.   

Tabela 7: Informisanost zaposlenih o licu koje je odreĊeno za pomoć u sluĉaju zlostavljanja 

Vrsta 

organizacije 

U mojoj organizaciji svi zaposleni znaju ko je lice određeno  

za pruţanje pomoći zaposlenom koji smatra da je zlostavljan 

Svi su 

upoznati 

Niko  

nije 

upoznat 

Nije 

određeno 

lice 

Ja  

ne znam 

Predstavnik 

sindikata 

Predstavnik 

zaposlenih 
Ukupno 

Privatna 
9 30 18 24 0 3 84 

6.4% 21.3% 12.8% 17.0% .0% 2.1% 59.6% 

Drţavna 
9 3 6 6 3 0 27 

6.4% 2.1% 4.3% 4.3% 2.1% .0% 19.1% 

Javni sektor 
9 6 9 3 3 0 30 

6.4% 4.3% 6.4% 2.1% 2.1% .0% 21.3% 

Ukupno 
27 39 33 33 6 3 141 

19.1% 27.7% 23.4% 23.4% 4.3% 2.1% 100.0% 

 
Loša informisanost zaposlenih o Zakonu kao i njegovim najznaĉajnijim ĉlanovima nije samo u 

ĉinjenici da rukovodstva organizacija nisu sve uĉinila da potpuno informišu zaposlene. Već podaci 
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prikupljeni istraţivanjem pokazuju (tabela 8) da i sami zaposleni pokazuju vrlo mali interes da se bolje 

samostalno upoznaju sa ovim pitanjima.  

Tabela 8: Naĉini samoinformisanja zaposlenih o mobingu 

Vrsta organizacije 

Da li ste se u slobodno vreme interesovali za temu mobinga 

Nikada 
Preko dnevne 

štampe 

Pratio priloge 

na TV 

Koristio 

internet 
Ukupno 

Privatna 
33 18 17 18 86 

22.9% 12.5% 11.8% 12.5% 59.7% 

Drţavna 
6 6 7 9 28 

4.2% 4.2% 4.9% 6.3% 19.4% 

Javni sektor 
9 0 6 15 30 

6.3% .0% 4.2% 10.4% 20.8% 

Ukupno 
48 24 30 42 144 

33.3% 16.7% 20.8% 29.2% 100.0% 

 

Podaci pokazuju da se 33,3% ispitanika ―nikada‖ nije interesovalo za ovu temu, što je jedna 

trećina ispitanih. S druge strane, 37,5% ispitanika je informacije prikupljalo korišćenjem sredstava 
javnog informisanja, a svega 29,2% je zaista samostalno tragalo za ţeljenim informacijama koristeći 

internet. 

3.3.  Prepoznavanje oblika ponašanja zaposlenih  

 koji mogu ukazivati na zlostavljanje ili seksualno uznemiravanje 

U zbirnoj tabeli 9 date su procene ispitanika, odnosno njihovo mišljenje da li odreĊeni oblici 

ponašanja predstavljaju zlostavljanje. Pri tome su svi navedeni oblici ponašanja u zakonu definisani 

kao zlostavljanje. Rezultati nedvosmisleno pokazuju da znatan broj zaposlenih ĉesto nije u stanju da 
prepozna oblike ponašanja koje je zakon okarakterisao kao zlostavljanje na radu. Uzroci za to mogu da 

budu razliĉiti, jedan od njih je sigurno i nedovoljna informisanost i edukacija sami zaposlenih, što su 

prethodni rezultati i pokazali. Naravno, da na procenu tuĊeg ponašanja utiĉe niz faktora, kao što je 
sam karakter i temperament pojedinca, njegov sistem vrednosti, liĉni moral i dr. Drugim rećima, svako 

vidi problem svojim oĉima. 

Tabela 9: Procene ispitanika o oblicima ponašanja koja ukazuju na mobing 

R. 

br. 
Oblici ponašanja zaposlenih koji su definisani kao mobing 

Procena 

ispitanika u 

procentima 

1 2 3 

1 
Neopravdano i namerno onemogućavanje zaposlenog da iznese svoje mišljenje, 

kao i neopravdano prekidanje zaposlenog u govoru, 
18.8 14.6 66.7 

2 Obraćanje uz viku, pretnju i vreĊanje, 25.0 6.3 68.8 

3 

Uznemiravanje zaposlenog putem telefonskih poziva i drugih sredstava za 
komunikaciju,ako to nije u vezi sa radnim procesom i poslom koji zaposleni 

obavlja, 

20.8 4.2 75.0 

4 
Zaposleni se namerno i neopravdano izoluje od drugih zaposlenih tako što se 

izbegava i prekida komunikacija sa njim, 
25.0 22.9 52.1 

5 Neopravdana fiziĉka izolacija zaposlenog iz radne okoline, 22.9 10.4 64.6 

6 
Oduzimanje zaposlenom sredstva potrebnih za obavljanje posla koje nije 

opravdano 
16.7 10.4 72.9 

7 Neopravdano nepozivanje na zajedniĉke sastanke. 21.3 14.9 63.8 

8 Neopravdana zabrana komuniciranja sa zaposlenim, 18.8 18.8 62.5 
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9 
Verbalno napadanje, ismejavanje, ogovaranje, izmišljanje priĉa, širenje 

neistina o zaposlenom uopšte i u vezi sa njegovim privatnim ţivotom, 
14.6 4.2 81.3 

10 Negativno komentarisanje liĉnih karakteristika zaposlenog, 22.9 20.8 56.3 

11 Imitiranje glasa, gestova i naĉina kretanja zaposlenog, 22.9 20.8 56.3 

12 Poniţavanje zaposlenog pogrdnim i degradirajućim recima, 14.6 10.4 75.0 

13 Neopravdane stalne kritike i omalovaţavanja rezultata rada zaposlenog 14.6 20.8 64.6 

14 
Nedavanje radnih zadataka zaposlenom koje nije opravdano potrebama procesa 

rada 
14.6 33.3 52.1 

15 Neopravdano onemogućavanje zaposlenog da izvršava radne zadatke 16.7 10.4 72.9 

16 
Davanje poniţavajućih radnih zadataka kojih su ispod nivoa znanja i 

kvalifikacija 
18.8 22.9 58.3 

17 Davanje teških zadataka ili onih koji su iznad nivoa znanja i kvalifikacija 25.0 31.3 43.8 

18 OdreĊivanje neprimerenih rokova za izvršenje radnih zadataka 22.9 27.1 50.0 

19 
Ĉesta promena radnih zadataka ili neopravdana prekidanja u radu, koja nisu 

uslovljena samim rad. 
22.9 25.0 50.0 

20 Neopravdano prekomerno nadziranje rada 16.7 41.7 41.7 

21 
Namerno i neopravdano uskraćivanje ili zadrţavanje informacija koje su u vezi 

s poslom 
14.6 22.9 62.5 

22 Manipulisanje sa sadrţinom i poslovnim ciljevima zaposlenog 14.9 19.1 66.0 

23 
Zlonamerno, odnosno zloupotrebom ovlašćenja davanje radnih zadataka koji 

nisu u vezi sa poslovima za koje je zaposleni radno angaţovan 
14.6 18.8 66.7 

24 
Neopravdana, neosnovana ili prekomerna upotreba kamera i drugih tehniĉkih 

sredstava kojima se omogućava kontrola zaposlenih 
20.8 31.3 47.9 

25 
Neopravdano i namerno iskljuĉivanje zaposlenog iz obrazovanja, struĉnog ospo-

sobljavanja i usavršavanja zaposlenih 
20.8 22.9 56.3 

26 

Neopravdane stalne pretnje (npr. raskidom radnog odnosa, odnosno otkazom 
ugovora o radu ili drugog ugovora) i pritisci kojima se zaposleni drţi u stalnom 

strahu 

16.7 4.2 79.2 

27 Pretnja da će se protiv zaposlenog primeniti fiziĉka sila 20.8 2.1 77.1 

28 Fiziĉko uznemiravanje koje nema elemente kriviĉnog dela 20.8 2.1 77.1 

29 Namerno izazivanje konflikata i stresa 14.6 4.2 81.3 

30 Poniţavajući i neprimereni komentari i postupci seksualne prirode 18.8 4.2 77.1 

31 Pokušaj ili izvršenje nepristojnog i neţeljenog fiziĉkog kontakta 18.8 4.2 77.1 

32 
NavoĊenje na prihvatanje ponašanja seksualne prirode uz obećavanje nagrade, 

pretnju ili ucenu 
20.8 6.3 72.9 

Napomena: 1- ne slaţem se, 2-nisam siguran, 3-slaţem se 

Podaci pokazuju da u najvećem broju sluĉajeva zaposleni prepoznaju u ponašanju drugih oblike 

zlostavljanja, taj procenat se kreće od 41,7% do 81,3%. Broj onih koji u odreĊenim ponašanjima drugih 
ne prepoznaju zlostavljanje se kreće od 14,6% do 25%. Ako se tome dodaju i zaposleni koji nisu sigurni 

da li je neko ponašanje oblik zlostavljanja, a kreće se od 2,1% do ĉak 41,7%, onda ovi podaci moraju da 

zabrinu. Najveća neslaganja, odnosno prepoznavanja da li je odreĊeno ponašanje zlostavljanje ili ne, 
javlja se kod sledećih oblika: Zaposleni se namerno i neopravdano izoluje od drugih zaposlenih tako što 

se izbegava i prekida komunikacija sa njim - 25% smatra da to nije zlostavljanje, 22,9% nije sigurno; 

Davanje teških zadataka ili onih koji su iznad nivoa znanja i kvalifikacija - 25% smatra da to nije 
zlostavljanje, 31,3% nije sigurno; OdreĊivanje neprimerenih rokova za izvršenje radnih zadataka - 

22,9% smatra da to nije zlostavljanje, 27,1% nije sigurno; Ĉesta promena radnih zadataka ili neoprav-

dana prekidanja u radu, koja nisu uslovljena samim rad - 22,9% smatra da to nije zlostavljanje, 25% 

nije sigurno; Neopravdano prekomerno nadziranje rada - 16,7% smatra da to nije zlostavljanje, 41,7% 
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nije sigurno; Neopravdana, neosnovana ili prekomerna upotreba kamera i drugih tehniĉkih sredstava 

kojima se omogućava kontrola zaposlenih - 20,8% smatra da to nije zlostavljanje, 31,3% nije sigurno;  

Uzroci za ovakve razlike, već smo rekli, mogu biti razliĉiti, ali ih zbog jasno definisanog cilja 
istraţivanja nećemo detaljnije razmatrati. 

3.4.  Uticaj socio-psiholoških karakteristika zaposlenih na procenu oblika ponašanja 

Kada je u pitanju uticaj socio-psiholoških karakteristika na procenu oblika ponašanja koja 

ukazuju na mobing, onda se najveće razlike, statistiĉki znaĉajne, javljaju u odnosu na pol ispitanika 
(tabela 9).  

Tabela 9: Razlike u proceni oblika ponašanja u odnosu na pol ispitanika 

Oblici ponašanja 

Stepen procene 

Hi-

kvadrat 
p Ne 

slaţem 

se 

Nisam 

siguran 

Slaţem 

se 

Neopravdana fiziĉka izolacija zaposlenog iz radne okoline, 
33 15 93 

15.540 0.000 
23.4% 10.6% 66.0% 

Neopravdano nepozivanje na zajedniĉke sastanke. 
30 21 90 

24.886 0.000 
21.3% 14.9% 63.8% 

Verbalno napadanje, ismejavanje, ogovaranje, izmišljanje 
priĉa, širenje neistina o zaposlenom uopšte i u vezi sa nje-

govim privatnim ţivotom, 

21 6 117 

17.183 0.000 
14.6% 4.2% 81.3% 

Negativno komentarisanje liĉnih karakteristika zaposlenog, 
33 30 81 

15.085 0.001 
22.9% 20.8% 56.3% 

Imitiranje glasa, gestova i naĉina kretanja zaposlenog, 
33 30 81 

8.353 0.015 
22.9% 20.8% 56.3% 

Poniţavanje zaposlenog pogrdnim i degradirajućim recima, 
21 15 108 

19.502 0.000 
14.6% 10.4% 75.0% 

Neopravdane stalne kritike i omalovaţavanja rezultata rada 

zaposlenog 

21 30 93 
22.028 0.000 

14.6% 20.8% 64.6% 

Ĉesta promena radnih zadataka ili neopravdana prekidanja 

u radu, koja nisu uslovljena samim rad. 

33 36 72 
10.182 0.017 

22.9% 25.0% 50.0% 

Neopravdane stalne pretnje (npr. raskidom radnog odnosa, 
odnosno otkazom ugovora o radu ili drugog ugovora) i 

pritisci kojima se zaposleni drţi u stalnom strahu 

24 6 114 
15.038 0.001 

16.7% 4.2% 79.2% 

 

Moţe se reći da su ţene mnogo osetljivije na one oblike ponašanja koji su, u celini, vezani za 
neposrednu komunikaciju u organizaciji i da je smatraju znaĉajnom, pa njeno narušavanje i doţivlja-

vaju kao zlostavljanje.  

To svakako vaţi i za one oblike ponašanja koji se odnose na izgled, ponašanje, liĉne karakte-

ristike, glas, gestove i drugo. Ovi oblici ponašanja ţenama, u celini, posebno smetaju. Svakako da ţe-
ne drugaĉije doţivljavaju i neopravdane kritike i omalovaţavanje njihovog rada,  

Ĉeste promene radnih zadataka ili neopravdano prekidanje u radu, kao i neopravdane stalne 

pretnje otkazima i drugim pritiscima, ţene doţivljavaju dramatiĉnije i takvo ponašanje opravdano 
smatraju zlostavljanjem.  

S druge strane, ohrabruje saznanje da oblike ponašanja koji imaju karakter seksualnog uzne-

miravanja, gotovo jednako procenjuju i muškarci i ţene, i to: Poniţavajući i neprimereni komentari i 
postupci seksualne prirode, kao i Pokušaj ili izvršenje nepristojnog i neţeljenog fiziĉkog kontakta, 

77,1% smatra mobingom, dok 72,9% smatra da je mobing i NavoĊenje na prihvatanje ponašanja 

seksualne prirode uz obećavanje nagrade, pretnju ili ucenu. 
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4. ZAKLJUČAK 

Samo istraţivanje je koncipirano tako da se utvrdi, da li je dve godine nakon donošenja Zako-

na o spreĉavanju zlostavljanja na radu, kao i niza javnih rasprava, debata, istraţivanja i priloga u 
sretstvima informisanja, izmenjen odnos, pa i svest svih, pre svega zaposlenih, prema ovoj rasprostra-

njenoj pojavi. 

Istraţivanje nije imalo za cilj da utvrdi konaĉno stanje, već da na izvestan naĉin bude indikator 
stvarnog stanja. U tom smislu, dobijeni rezultati pokazuju da se u prepoznavanju mobinga javljaju sle-

deći problemi: 

1. Nedovoljna i nepotpuna informisanost zaposlenih od strane rukovodstva organizacija, iako 
za to postoji jasna zakonska obaveza. Pri ĉemu je ovaj problem izraţeniji u privatnim organizacijama. 

2. Nedovoljna zainteresovanost sami zaposlenih za pitanja zlostavljanja.  

3. Odsustvo bilo kakvog vida dodatne edukacije zaposlenih po ovim pitanjima.   

Uoĉeni problem imaju i šire implikacije, i na planu ostalih pitanja bezbednosti na radu uopšte. 
Postavlja se pitanje da li bi podaci bili bitno drugaĉiji da je u pitanju neki drugi aspekt, recimo zaštita  

radnika u proizvodnji i sl. 
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ПРОИЗВОДЊА ВОДОНИКА И МЈЕРЕ БЕЗБИЈЕДНОСТИ  

У ЕЛЕКТРОЛИЗНОЈ СТАНИЦИ  

Мирјана Рикић1, Бојан Тешић2  

bojan_pupi@hotmail.com 

РЕЗИМЕ 

Експлозије су чести узрочници пожара, хаварија у технолошком процесу и обимних матери-

јалних штета као и глобалних људских живота. Водоник се добива електролизом воде у електролизној 

станици. Користи се за хлађење генератора. Поред својих одличних својстава у погледу одвођења топло-
те има и ману, а то да је јако експлозиван у одређеним условима. 

У овом раду наведен је примјер електролизне станице у ТЕ ,,Угљевик―, гдје је потребно напоменути 

да је ово мало али битно постројење једино у саставу неке електране на просторима бивше Југославије. 

Ради спрoвођења превентивних мјера безбиједности и здравља на раду ради се обука радника из 

безбиједности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозије, периодични преглед статичког елек-

трицитета, електричних и громобранских инстаслација. 

Кључне ријечи: водоник,експлозија,пожар,превентивне мјере. 

HYDROGEN PRODUCTION AND SAFETY MEASURES  

IN THE ELECTROLYSIS STATION 

SUMMARY 

Explosions are common causes of fires, damage in technological processes, extensive damage to pro-

perty and human lives. Hydrogen is produced by electrolysis of water in the electrolysis station, and in the 

thermo-electric power plants it is used for cooling generators. Besides its excellent features in terms of heat dis-

sipation it has great explosiveness under certain conditions. 
In order to implement the preventive measures of safety and health at work  the training of workers is 

performed for the safe and healthy operation, fires and explosions safety  as well as periodic inspections of static 

electricity, electric and lightning installations.  

Кey words: hydrogen, explosion, fire, preventive measures.  

1. УВОД 

Генератори у електранама у току свог рада ослобађају велику количину топлоте коју је 
потребно одвести из „машине― на што бољи начин тј. користећи медијум који најбоље одводи 
топлоту. Водоник због својих особина представља идеално средство за хлађење генератора ве-
лике снаге јер има највећи коефицијент преноса топлоте од свих гасова. 

Он се добија електролизом воде у електролизној станици. 
Ефикасност рада генератора је у директној вези са чистоћом водоника. Због тога је по-

требно континуално пратити концентрацију и количину водоника у систему.  
Сви електрични уређаји и електричне инсталације у електролизној станици су у обавез-

ној противексплозивној заштити. 
Постојећа ,,Термоелектрана Угљевик― изграђена је на подручју угљевичког угљеног ба-

сена, у сјевероисточном дијелу Босне и Херцеговине. Објекат Термоелектране налази се 25 km 
од Бијељине,односно 45 km од Тузле. Паралелно са изградњом РиТЕ,,Угљевик― грађен је и 
Угљевик, који је сада модеран градић са око четири хиљаде становника. 

                                                   
1 специјалиста струк.инж.знр, ЗП “Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик 
2 мастер-инж.знр.,ЗП “Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик 

mailto:bojan_pupi@hotmail.com
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2. ПРОИЗВОДЊА ВОДОНИКА  

У електролизној станици за потребе термоелектране се производи водоник електроли-

зом воде. Водоник се користи за потребе хлађења генератора. 
Водоник и кисеоник добијају се у електролизеру при разлагању воде једносмјерном 

струјом.  

Због ниске електропроводности воде, као електролит се примјењује раствор калијум - 
хидроксид (КOH). 

Јони водоника (H
+
) и калија (K

+
) су позитивно набијени, а јони хидроксида (ОH

-
) нега-

тивно. 
При довођењу електричне струје у раствор, јони почињу да се премјештају (крећу): H

+
 i 

K
+ 

према негативном полу (катоди), а ОH
- 
према позитивном полу (аноди). Јон водоника се на 

катоди празни и претвара у атом водоника док се јон калијума не празни на катоди него служи 

само као преносник електричне струје (проводник). 
На аноди се празни јон хидроксида стварајући том приликом кисеоник и воду. 

Водоник и кисеоник који се образују на електродама електролизера подижу се у горње 

дијелове његових ћелија и кроз одводне цијеви за гасове одлаже засебно у раздјелне колоне. 
Преостали електролит се хладећи враћа из раздијелних колона у електролизер док га-

сови одлазе у испирач гасова. Након испирача гасови одлазе у регулатор притиска.  

Регулатори притиска служе за регулацију једнаког притиска водоника и кисеоника у 
систему. Функција регулатора притиска је да спријече прелаз гасова један у други (мијешање 

гасова).  

Да би све било мало јасније важно је знати да се електролизери пуне раствором тј. лу-

жином КОН коме је функција побољшања процеса електролизе, док деми – вода (деминерали-
зована вода) природним падом улази у електролизер и од ње у процесу електролизе настају 

водоник и кисеоник. 

Из регулатора притиска кисеоник доспијева у хидраулични затварач и испушта се у 
атмосферу. 

Водоник из регулатора притиска доспијева у хладњак водом за кондензацију влаге. Из 

хладњака водом водоник одлази у испаривач због одвајања раније некондензоване влаге. Даље 

водоник доспијева, кроз повратни вентил у одвајач влаге. 
Након тога водоник одлази у ресивере (резервоаре), који су намијењени за чување 

резерве водоника.  Пошто се водоник у току рада генератора налази у кружном процесу гдје 

након преузимања топлоте из генератора одлази у кондензатор гдје предају ту топлоту те опет 
циркулише до генератора,  може се закључити да тако рећи не постоји потреба за допуњавањем 

водоника. Међутим, он се највише троши након извршеног ремонта у електранама гдје је по-

требно цијели систем напунити новим водоником, а такође многи спојеви на цијевима нису 
идеални тако да је и због тога потребно повремено допуњавање. За попуњавање електролизера 

водом (деми –), због њене потрошње за добијање гасова, постоје спремници за уравнотежење. 

Спремници за уравнотежење се једном у току 24 часа пуне деми - водом, а након тога ауто-

матски допуњавају електролизер водом. 
За припрему електролита служи спремник за лужине из кога се прије пуштања у рад 

електролизер пуни електролитом помоћу ручне пумпе. 

Хоризонтални електролизер који је приказан на слици бр. 1 је монтажни уређај типа фи-
лтер-пресе који ради под притиском од 10 атм. Oн се састоји од двије монополне електроде  ко-

је су смјештене и изоловане према земљи које представљају крајње плоче као и 29 биполарних 

електрода које су међусобно приљубљене помоћу крајњих плоча. 
Електроде су једна од друге одвојене заптивним и изолационим подметачима и прегра-

дним рамовима. Два електролизера приказани су на слици бр. 1. 

2.1.  Регулатори притиска. 

Технолошка шема електролизне станице предвиђа могућност паралелног рада оба елек-
тролизера. Паралелно електролизери могу да раде у случају опште несташице водоника на еле-

ктрани.  
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Нормалан рад електролизне станице је - један електролизер ради, други у резерви. 

Електролизер има три колектора: горњи - предвиђени за одвод гасова и електролита, 

доњи - за враћање и колектор охлађеног електролита. Сви елементи електролизера су везани у 
заједнички пакет и стегнути са четири завртња за стезање.  

 

Слика 1, Електролизери: 1. Електролизер 1;  2.  Електролизер 2;  

3. Раздјелна цијев за водоник, 4. Раздјелна цијев за кисеоник. 

2.2.  Аутоматска контрола, заштита и сигнализација 
Технолошка мјерења, сигнализација и заштита обезбијеђују нормалну контролу техно-

лошких параметара без потребе за сталним присуством персонала у станици. 

Електролизна станица посједује следећи прибор за аутоматску контролу: 

- аутоматски анализатори гаса за мјерење садржаја водоника у кисеонику, 
- аутоматски анализатори гаса за мјерење садржаја кисеоника у водонику, 

- прибор за контролу притиска у апаратима и разлике у притисцима између водоника 

и кисеоника у систему, 
- прибор за контролу температуре гасова, електролита и паре и 

- аутоматске анализаторе гаса за мјерење садржаја водоника у ваздуху у просторијама 

електролизера и просторији анализатора. 
У разводном орману иза писача налазе се технолошке заштите које су тако подешене да 

реагују при прекорачењу одређених вриједности датих испод. 
За заштиту опреме, односно за заштиту од експлозије електролизне станице, предвиђен 

је следећи обим заштите и сигнализације, који обезбеђује прекид рада претварачких агрегата 
при хаваријском повећању следећих технолошких параметара: 

а) када разлика притиска О2   и H2 пређе ± 1961,3 Pа 
б) при повећању садржаја О2 у више од 0,9% 
ц) при повећању садржаја H2 у О2  више од 1,9 % 
д) при достизању вриједности од 10 бара притиска водоника у заједничком колектору, 
е) кратки спој, 
ф) нестанак напона на претварачима, 
г) садржај водоника у просторији електролизера и просторији анализатора изнад 1 %. 

Сигнал се добија од манометра.  
У случајевима а), б), и ц) сигнал се добија са писача. Упозоравајућа технолошка сигна-

лизација прорађује: 
х) при повећању температуре H2, О2 и метала. 
и) при паду притиска азота испред спремника азота. Сигнал се добија од манометра. 
У случају прораде заштита а) -  г) заједнички сигнал од свих релеја иде у блок команду 

– хаваријска искључења у електролизној станици, док у случају прораде заштита х) и и) ти 

сигнали иду на блок команду- неисправност у електролизној станици. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Пуштање у рад електролизера се у пракси ради отварањем и затварањем одговарајућих 

вентила тачно одређеним редослиједом. 

Потребно је провјерити да у електролизеру нема страних предмета. Довести напон на 
електролизер, провјерити поларност електролизера и подесити на електролизеру струју 100 А, 

те продувати систем радним гасом. Продувавање радним гасовима изводи се све дотле док са-

држај водоника не буде 99,5%, док садржај кисеоника мора бити најмање 98,5 %. Након тога 

постепено се подиже оптерећење до 330 А, а напон не смије бити већи од 75 V, затим се во-
доник доводи у ресивере.  

2.3.  Водоник 

Водоник је екстремно запаљив и експлозиван гас без боје и мириса, десет пута лакши од 
ваздуха. Потенцијална опасност од гушења у затвореним просторијама. Нагло испуштање  из 

боца или инсталација под високим притиском може изазвати  промрзлине. Прије уласка у 

потенцијално угрожен простор обезбиједити добру вентилацију или провјерити детекторима 

потен.присуство. Температура паљења: 500 
o
C. 

Граница експлозивности: 

- доња (вол %)     3,8 и 

- горња (вол %)  75,6 

3. МЈЕРЕ БЕЗБИЈЕДНОСТИ ПРИ СКЛАДИШТЕЊУ ВОДОНИКА 

Руковалац електролизног постројења треба да прође обуке из заштите од пожара, без-
биједности и здравља на раду, испит из руковања лакозапаљивим течностима и гасовима у про-

мету. 

На самом улазу у електролизну станицу морају бити постављени знаци упозорења: 

,,Забрањено пушење и уношење отворене ватре―,  
,,Забрањен улаз незапосленим лицима―, 

,,Опасност од пожара и експлозије―. 

- Опрема и цјевоводи електролизне станице, ресивери и цјевоводи од ресивера морају 
да буду уземљени (заштита од статичког електрицитета) са изједначеним потен-

цијалом. 

- Забрањено је ремонтовати опрему под напоном.  

- Прије ремонтних радова обавезно се инертним гасом под притиском одстрани во-
доник из инсталација. 

- Једанпут у току двије године треба извршити унутрашњи преглед свих посуда елек-

тролизне станице са циљем утврђивања у каквом се стању налазе унутрашње и ва-
њске посуде и утицај медија на стијенске посуде. 

- При раду на електролизној станици и резервоарима забрањено је коришћење меха-

нички алата који могу да изазову варницу. 
- Сви електрични уређаји и електричне инсталације у електролизној станици морају 

бити атестирани и у Ех – заштити. 

- Елекролизна станица  и резервоари водонока од атмосферског пражњења се штити 

на два начина, у складу са техничким прописима о громобранима и то: 
- спољном громобранском инсталацијом, 

- инсталацијом громобрана на самом објекту. 

У електролизној станици је неопходно пројектовати вентилацију са принудним доводом 
ваздуха и природним одводом кроз отворе на плафону. На слици 2. је приказан примјер система 

вентилације у просторији електролизне станице. 

Убацивање ваздуха се врши вентилаторима. 
Вентилатори су у блокади са постројењем за електролизу, која онемогућава рад у случа-

јевима повећања концентрације водоника изнад 10% доње границе експлозивности. 

У просторији за електролизу на плафону налазе се четири отвора за природну вентилацију. 

Систем вентилације у просторији електролизе је такав да свјеж ваздух улази кроз 
принудну вентилацију и ствара се надпритисак гдје истискује ваздух кроз природне отворе. 

На слици се виде сијалице које су у Ех- заштити. 
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На плафону су постављени детектори за детекцију водоника ако га има изнад дозвољене 

вриједности да сигнализира. 

 

Слика 2 – Систем вентилације у просторији електролизе 

4. ЗАКЉУЧАК 

Електролизна станица је постројење за производњу водоника, који се користи за расхла-

ђивање генератора у електранама. Због своје намјене ово постројење представља експлозивну 

средину. 
Водоник поред својих одличних својстава у погледу одвођена топлоте има и ману, а то 

је да је јако експлозиван у одређеним условима. Сви електрични уређаји и инсталације у овом 

постројењу морају бити у противексплозивној заштити. Спремници у којима је ускладиштен 

водоник морају бити уземљени, имати  громобранску заштиту, сигурносне вентиле, манометар 
притиска и заштиту од пламена. Ради спровођења превентивних мјера ради се обука радника из 

безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите од експлозије. Периодични пре-

глед инсталација у Ех-изведби ради се годишње једном, громобранска заштита свако три 
године и статички електрицитет свако шест мјесеци. Радници морају положити испит из за-

штите од експлозије и руковање лакозапаљивим течностима и гасовима у промету.  

Недостатак поменуте електролизне станице је што се кисеоник који настаје у процесу 

електролизе пушта у атмосферу, а уколико би се ово постројење проширило, могло би се уште-
дети на куповини кисеоника за потребе варилаца који раде у овој фирми, а могла би се вршити 

и дистрибуција кисеоника осталим потрошачима. Сходно томе електролизна станица у РЈ ТЕ 

није у потпуности искориштена. 
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POZNAVANJE PROPISA IZ ZAŠTITE NA RADU  

U PROIZVODNIM SISTEMIMA 

Nikola Trbojević1, Zoran Vuĉinić2 Snjeţana Kralj3 
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REZIME 

U radu su prikazani rezultati istraţivanja o poznavanju propisa, normativnih akata i odreĊen ih elemena-

ta iz procjene rizika vezano za rad na siguran naĉin na radnim mjestima – rad na strojevima u metalno – prera-

Ċivaĉkoj djelatnosti na podruĉju karlovaĉke ţupanije. Dobiveni rezultati ukazuju na mnogobrojne propuste u 
provoĊenju sustava zaštite na radu na radnim mjestima, što će biti od koristi da se iste na osnovi ovih rezultata 

mogu odmah poĉeti otklanjati. 

Ključne riječi: radnik, propisi, normativni akti, zaštita na radu 

KNOWLEDGE OF OCCUPATIONAL SAFETY REGULATIONS  

IN MANUFACTURING  SYSTEMS  

ABSTRACT 

This paper presents the results of research on understanding regulations, normative documents and 

certain elements of risk assessment in relation to work safely in the workplace - working on the machines in the 
metal - Manufacturing activity in the area of Karlovac County. The results obtained indicate numerous omissions 

in the implementation of health and safety in the workplace, which will be of benefit to the same on the basis of 

these results can begin immediately removed. 

Key words: worker, regulations, normative acts, occupational health 

1. UVOD 

Pravo zaštite na radu ureĊeno je brojnim heteronomnim i autonomnim normama. Nit koja 
pratisvaki propis, pa i propise u oblasti rada i radnih odnosa su naĉela ustavnosti i naĉela zakonitosti 

(svi zakoni moraju biti u skladu sa Ustavom, a drugi propisi u sukladnosti i sa zakonomi s Ustavom). 

Teško je u tom sustavu i u prihvaćenoj hijerarhiji dosljedno i cjelovito objasniti mjestoi ulogu izrade i 
primjene normativnih akata o zaštiti na radu u poduzeću.Tehniĉko-tehnološki razvoj uvjetuje moderni-

zaciju i racionalizaciju proizvodnje, uzpovećanje produktivnosti i dobiti, ali on predstavlja progres sa-

mo ako su iskljuĉeni izvori uzroci opasnosti u radnoj sredini, koji mogu da ugroze zdravlje ljudi, priro-

dna i materijalnadobra. Primjena preventivnih mjera u svim segmentima rada podrazumijeva stvaranje 
takvih uvjeta kojima se prilikom organiziranja rada i radnog procesa vrši procjena rizikai njihovo 

otklanjanje ili svoĊenje na najmanji mogući nivo.Kvaliteta radne sredine ukazuje na postojeće stanje 

radnih uvjeta inicira ureĊenjesustava upravljanjem sustavom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, na 
osnovi procjenerizika, jer je ureĊeniji sustav efikasniji i efektivniji u postizanju svojih ciljeva. Direkti-

va o sigurnosti strojeva (The Machinery Directive) 2006/42/EC [2], kojomse od 29.12. 2009. zamje-

njuje Direktiva 95/16/EZ, jedna je od direktiva Novog pristupaĉija je namjena ostvariti jednake uvjete 
u Europskoj uniji za projektiranje/konstruiranje,izradu i slobodan protok samo strojeva koji ispunjava-

ju sve odgovarajuće temeljnezdravstvene i sigurnosne zahtjeve. U Dodatku I. Direktive navedeni su 

temeljni zdravstveni sigurnosni zahtjevi za strojeve, kao na primjer: zahtjevi za otklanjanje ili smanji-

                                                   
1Prof.dr.sc.,Veleuĉilište u  Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac, Hrvatska, nikola.trbojevic@vuka.hr 
2 C.I.A.K. J.Lonĉara 3/1,Zagreb,Hrvatska 
3Alstom Hrvatska d.o.o.,Mala Švarĉa 155,47000Karlovac,Hrvatska,snjezana.kralj@power.alstom.com 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 188 

vanjemehaniĉkih rizika ili rizika od elektriĉnog udara, zaštita od poţara i eksplozije, buke,vibracija, 

zraĉenja, ergonomski zahtjevi, uvjeti za kretanje strojeva i dizanje tereta,itd. Već u fazi projektiranja 

/konstruiranja stroja potrebno je provesti postupak ocjenjivanjarizika, te pristupiti mjerama za otkla-
njanje opasnosti ili smanjenja rizika. Stroj je sukladans minimalnim temeljnim zahtjevima Direktive 

ako je konstruiran i izraĊen premausklaĊenim normama za sukladnost strojeva. 

2. METODOLOŠKI PRISTUP 

2.1. Izvor podataka 
Ovo istraţivanje raĊeno je pomoću ankete u metalnopreraĊivaĉkoj djelatnosti proizvodnje 

strojeva i ureĊaja na podruĉju Karlovaĉke ţupanije – Hrvatska, gdje su registrirana 23 poduzeća sa 
1526 radnika. Podaci o poduzećima vidljivi su u registru poslovnih podataka Hrvatske gospodarske 

komore.  

Anketirano je 120 radnika, koji neposredno rade na strojevima, gdje su prisutne opasnosti. Od-
govorilo je 102 radnika na anketna pitanja. Organizacija anketiranja išla je preko struĉnjaka zaštite na 

radu. Anketa se provodila u više poduzeća. Jedan dio radnika odbio je sudjelovati u istraţivanju.  

2.2. Problem istraživanja 
U ovom istraţivanju nastojalo se utvrditi da li i u kojoj mjeri radnici su upoznati s osnovnim 

propisima i normativnim aktima iz podruĉja zaštite na radu, kao i da li mogu istaknuti odreĊene pro-

bleme koje su uoĉili a mogu imati štetne posljedice za njihovo zdravlje i daljnji rad. 

2.3. Cilj istraživanja 
Cilj je prikazati stvarno stanje u vezi educiranosti radnika vezano za primjenu propisa iz pod-

ruĉja zaštite na radu, koji najdirektnije utjeĉu na njihovu sigurnost na radnom mjestu. Pitanja su tako 
postavljena da se izbjegavaju subjektivni odgovori. 

2.4. Hipoteza 
Analizom svih podataka moţe se konstatirati da radnici nisu u dovoljnoj mjeri educirani i upo-

znati sa osnovnim propisima i normativnim aktima iz podruĉja zaštite na radu. 

2.5. Metode 
Korištene su statistiĉka metode. Deskriptivna i analitiĉko statistiĉka metoda,a podaci i rezultati 

prikazani su tabliĉno i grafiĉki. 

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

3.1 Godine rada na sredstvima rada 
Pregled broja godina zaposlenih radnika prorovedenih na radu prikazan je u tablici 1. 

Tablica 1: Pregled broja godina 

Godine rada Broj(%) Napomena 

Do 10 godina 34/33%  

Do 20 godina 38/37%  

Do 30 godina 18/17%  

Više od 30 godina 12/12%  

3.2 Ocjena sigurnosti rada na radnom mjestu 
Iz odgovora,slika 1, je vidljivo da je 62% ispitanika izjavilo da je rad na njihovim radnim mje-

stima potpuno siguran, odnosno da su poduzete sve odgovarajuće mjere zaštite, dok ostali nisu dali po-
zitivan stav o sigurnom radu na radnom mjestu. 

Izvodi se zakljuĉak da radnici u današnje vrijeme svoje radne zadatke izvode u psihozi manje 

ili veće liĉne nesigurnosti.  

Kad takva psihoza postoji onda svi oni koji su njome zahvaćeni daju radnu efikasnost manju 
po kvantitetu i slabiji po kvalitetu.  
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Daljnjim istraţivanjem trebalo bi dodatno provjeriti ovaj zakljuĉak. 

62%
4%

34%

Ocjena sigurnosti rada na 
radnom mjestu

potpuno siguran

nesiguran

djelomično siguran
 

Slika 1: Grafiĉki prikaz ocjene sigurnosti rada na radnom mjestu 

3.3 Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata  
iz podruĉja zaštite na radu 

63%

37%
0

0
Poznavanje propisa ZNR

da

ne

 

Slika 2: Grafiĉki prikaz poznavanja osnovnih propisa iz ZNR 

Na ovo pitanje,slika 2, 62% ispitanika potvrdilo je da poznaje osnovne zakonske i podzakonske 
propise iz zaštite na radu. Zabrinjava da ĉak 38% ispitanika tvrdi da ne poznaju zakonske okvire sustava 
zaštite na radu.  

Zašto je to tako, ovim istraţivanjem se nije išlo u dubinu snimanja stanja. 

3.4 Poznavanje vlastitih pravapropisanih zakonom 

36%

4%

35%

11%

14%

Poznavanje svojih prava iz 
propisa ZNR

pravo na siguran rad

dodatna zaštita

 

Slika 3: Grafiĉki prikaz poznavanja prava radnika iz propisa ZNR 

Od 62% radnika,slika 3, koji su se izjasnili da poznaju osnove zaštite na radu, njih 36% izja-
snilo se da poznaje pravo da odbije rad ukoliko mu prijete takve opasnosti i ugroţavanja, njih 36% 
smatra da ima pravo na korištenje liĉnih zaštitnih sredstava na teret poslodavca, 15% misli da ima 
pravo na ĉisti radni okoliš, 12% da ima pravo na zdravstvene preglede i lijeĉenje na teret poslodavca, a 
ostali da imaju pravo na dodatnu zaštitu na radu. 

3.5 Poznavanje normativnih akata tvrtke  
iz podruĉja sigurnosti i zaštite 

Sliĉno kao i na prethodno pitanje o poznavanju zakonskih okvira iz zaštite na radu, 68% rad-

nika poznaje normativne akte, a 32% ih ne poznaje,slika 4. 
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68%

32%

Poznavanje normativnih 
akata poduzeda

da

ne

 

Slika 4: Grafiĉki prikaz poznavanje normativnih akata poduzeća 

3.6 NavoĊenje naziva normativnih akata 

32%

18%17%

33%

Nazivi normativnih akata

pravilnik o ZNR

 

Slika 5: Grafiĉki prikaz poznavanja naziva normativnih akata u poduzeću 

Za Pravilnik o zaštiti na radu zna 32% radnika, Pravilnik o korištenju liĉnih zaštitnih sredstava 

poznaje 18%, a pravilnik o zaštiti od poţara samo 17% radnika od njih ukupno 68% koji su se izjasnili 

da poznaju normativne akte, slika 5. 
Broj radnika koji ne poznaju zakonske i podzakonske okvire, kao i normativne akte tvrtke iz 

zaštite na radu je velik, što znaĉi da znatan dio radnika ipak ne zna kako da radi na siguran naĉin na 

radnom mjestu. 

Poznavanje ovih prava temelj je za otklanjanje svih potencijalnih opasnosti za stradanje radni-
ka. Ovdje neophodna edukacije i informiranje radnika o istima od strane sluţbe zaštite na radu i drugih 

sluţbi, te Odbora za zaštitu na radu. 

3.7 Ocjena ponašanja neposrednih rukovodioca  

po pitanju primjene mjera sigurnosti i zaštite na radnim mjestima 
Oko 75% radnika smatra da rukovodioci daju dobar primjer kako se treba ponašati i osigu-

ravati sigurne uvjete rada, slika 6.  

75%

4%

21%

Ponašanje rukovodilaca prema 
ZNR

dobro se ponašaju

nisu zainteresirani

nemogu ocjeniti
 

Slika 6: Grafiĉki prikaz ocjene radnika prema rukovodiocima 
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Ostalih 25% nisu sigurni i ne mogu se opredjeliti po tom pitanju. I ovaj postotak odgovora je 

znaĉajan jer su neposredni rukovodioci odgovorni za praktiĉno sprovoĊenje mjera zaštite na radu, ako 

zaštitu na radu smatramo sastavnim dijelom organizacije rada i tehnološkog procesa. 

3.8 Prijedlozi za unapreĊenje zaštite na radu u poduzeću 
Ispitanici su predloţili vrijedne sugestije i zapaţanja radi poboljšanja sustava zaštite na radu : 

- osposobljavanje mladih radnika, 
- nabavu kvalitetnijih liĉnih zaštitnih sredstava, 

- bolji uvjeti rada na poslovima sa posebnim uvjetima rada, 

- bolje i pravovremenije informiranje radnika, 

- ĉistiji radni okoliš, i 
- kvalitetnije odrţavanje sredstava rada, alata i opreme. 

MeĊu anketiranim radnicima njih 91%  se izjasnilo da su osposobljeni za rad na siguran naĉin. 

4. ZAKLJUČAK 

Istraţivanja radnika koji rade na sredstvima rada – strojevima, u metalnopreraĊivaĉkoj grani 

gospodarstva potvrdila su da radnici na toj razini struĉne spreme i vrste obavljanog posla nedovoljno 
poznaju osnove propisa kao i normativnih akata u tvrtkama. 

Velik broj prijedloga, i mišljenja od strane radnika potvrĊuje da u internom sustavu zaštite ima 

dosta nedostataka koje radnici uoĉavaju i o njima razmišljaju kao o faktorima koji oteţavaju proizvod-

nih proces. 
Radnici takoĊer smatraju da je sustav zaštite na radu sloţen proces u primjeni i svojim prije-

dlozima nastoje dati doprinos u sagledavanju problema i iznalaţenju rješenja za primjenu efikasnijeg 

sustava zaštite na radu u poduzećima. 
Ove ideje radnika treba pozitivno shvatiti i razmišljati kako radnike više ukljuĉivati u traţenju 

rješenja za pojedine probleme. 

5. LITERATURA 

1. Vuĉinić, J., Pravno reguliranje zaštite na radu, Veleuĉilište u Karlovcu, Karlovac, 2008. 

2. Vuĉinić, J., Vuĉinić, Z., Osobna zaštitna sredstva i oprema,Veleuĉilište u Karlovcu, Kar-

lovac,2011. 
3. ***: Zakon o zaštiti na radu, Narodne novine (br. 59/1996, 94/1996, 114/2003, 100/ 

2004), Zagreb. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 192 
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APSTRAKT 

Rizik kao pojam asocira na mnoge situacije u ţivotu ĉoveka, samo je pitanje analize situcije u kojoj se 

nalazimo a samim tim i rizika koji proizilaze iz takvih situacija. Redovno se suoĉavamo sa neizvesnim ishodima 

bilo kakvih dešavanja. Sva dešavanja koja su neizvesna u pogledu ishoda imaju buduće vreme i za njih vezujemo 
rizike i procenjujemo njihove posledice. 

Da bi bili zainteresovani za praćenje i analizu dešavanja rizika, koji poistovećujemo sa materijalno i 

moralno štetnim dogaĊajima, moramo imati takve vrednosti i prostor i vreme u kojem su one izloţene tim 

dešavanjima. 

Ĉovek je u obavljanju svojih poslova na radnom mestu, bez obzira na karakter posla kojim se bavi, gde 

i kada se posao obavlja, izloţenom velikom broju rizika. Rizike na radnom mestu dele poslodavac, zaposleni i 

dobrim delom drţavne institucije koje su u zakonskoj obavezi da pokriju štetu koja pogaĊa zaposlenog u smislu 

zdravlja, sposobnosti za dalji rad, ne ostvarivanja prihoda a ĉesto i ţivota. 

Ključne reči: rizik, zaposleni, radno mesto, osiguranje, šteta. 

ACCIDENT INSURANCE AS COVERAGE 

OF WORKPLACE RISK 

ABSTRACT 

The notion of risk is associated with many situations in a mans life, the only question is the analysis of 

the situation where we are and with that the risks inherended in such situations. Regularly we are confronted 

with uncertain outcomes of any event. All events that are uncertain about the outcome have a future time and for 

them we associate  the risks and evaluate their consequences. 

To be interested in the monitoring and analysis of risk events, which we identifying with the material and 

moral damage events, we have to have these values and space and time in which they are exposed to these events. 

A man is in the performance of his duties in the workplace, regardless of the nature of the work that he 

deals with where and when the work is done, exposed to a number of risks. Risks in the workplace share the 
employer, employees and much of it the state institutions that are legally required to cover damage that affects an 

employee in terms of health, the ability for future work, not earning income and often life. 

Keywords: risk, employee, workplace, insurance, damage. 

1. UVOD 

Kada govorimo o radnom mestu i okruţenju zaposlenog, svesni smo da ima puno rizika koji mogu 
da izazovu materijalnu štetu ili štetne posledice po zdravlje samih zaposlenih, ĉak i sa tragiĉnim posledi-

cama. Ići na posao i obavljati svoje duţnosti kao svesno preduzetoj radnji postoji alternativa, a to je da mo-

ţe da bude prekinuta tako što promašimo stepenik, padnemo i povredimo se pa je u tom sluĉaju došlo do 
ostvarenja i nastanka štetnih posledica, a sve je bilo neoĉekivano i nesvesno, kao i nezavisno od naše volje. 

Desio se dogaĊaj koji nazivamo nesretni sluĉaj sa štetnim posledicama tj. rizik.  

Rizik kao pojam u datom trenutku asocira na mnoge pretpostavke, u zavisnosti sa kojeg as-

pekta ga posmatramo, odnosno analiziramo. Ako u datoj situaciji postoji neizvesnost u vezi ishoda do-

                                                   
1 дr, дoc., Nezavisni Univerzitet Banja Luka 
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gaĊaja i mogućnost da ishod bude nepovoljan javlja se intuitivni pojam rizika, koji obuhvata nedo-

statak znanja o budućnosti i mogućnost neke nepovoljne posledice. Rizik je odstupanje od oĉekivanog 

ako postoji više alternativa a jedna od njih je nepovoljna. 
Neţeljeni dogaĊaj je „nepovoljno skretanje sa ţeljenog ishoda koji se oĉekuje ili nada―. Ţe-

ljeni ishod koji se ili oĉekuje ili nada podrazumeva izlaganja kako pojedinaĉnom tako i kumulativnom 
gubitku. Pojedinac se nada da se neprijatnost neće desit i upravo je mogućnost da se ova nada ne 
ostvari ono što predstavlja rizik. Ako posedujete automobil nadate se da neće biti ukraden, kada se 
kladite nadate se da će ishod biti povoljan. Ĉinjenica da ishod u jednom i u drugom sluĉaju moţe biti 
nešto drugo od onoga što smo se nadali, što predstavlja mogućnost gubitka ili rizik.  

Neţeljeni dogaĊaj izaziva materijalnu i nematerijalnu štetu. Kada govorimo o radnom mestu i 
riziku materijalna šteta je uništavanje opreme, inventara i sliĉnih vrednosti dok pod nematerijalnom 
štetom posmatramo gubitak zdravlja, oboljenje ili nesreća na poslu, gubitak sposobnosti za rad i teţe 
posledice sve do gubitka ţivota. U okviru ovog rada razmatraćemo samo nematerijalne posledice 
štetnih dešavanja, kako se sprovodi zaštita zaposlenih putem osiguranja, kako se ugovara i koje su 
obaveze ugovornih strana i kako da upravljanjem rizikom spreĉimo ili umanjimo posledice. 

2. RIZIK, POJAM I PROCES 

U prostoru radnog mesta rizik moţemo posmatrati prema pravcu delovanja sa aspekta poslo-
davca, zaposlenog i društva. Definisanje rizika pa prema tome i upravljanje rizikom je jedna od retkih 
pojava u teoriji razmatranjima o kojoj nema istog mišljenja. Neslaganja su znaĉajna i kreću se od 
rasprava koje liĉe na metafiziku do pokušaja preciznog izraĉunavanja. Ĉak su u razvijenom svetu 
formirani i komiteti za opštu terminologiju. Tako je 1966. godine Komisija za terminologiju iz oblasti 
osiguranja u SAD objavila definiciju. Rizik sa teorijskog aspekta nije precizno definisan, nego se u 
teoriji pod rizikom podrazumeva:  

- neizvesnost u pogledu ishoda nekog dogaĊaja kada postoje dve ili više mogućnosti i  
- osigurana osoba ili stvar.  
Već na prvi pogled razlika u samoj definiciji je uoĉljiva. Naime, rizik je neko buduće stanje 

koje moţe a i ne mora nastati, ĉiji su faktori poznati a mogućnost nastanka rizika se moţe izmeriti 
(izraĉunati) odgovarajućom statistiĉkom aparaturom prvenstveno primenom standardne devijacije i 
koeficijenta varijacije.  

Da bi rizik postojao u osiguranju, mora da:  
- rizik mora biti moguć, 

- njegovim nastupanjem izaziva se ekonomska šteta, 

- rizik mora biti neizvestan i 

- rizik mora biti sluĉajan.  
Iako se teoretiĉari nisu usaglasili oko univerzalne definicije rizika, postoje zajedniĉki elementi 

u svim definicijama, a to su:  
- neodreĊenost ishoda je implicitan u svim definicijama rizika, kada postoji rizik, uvek 

postoje i najmanje dva moguća ishoda. Ako sigurno znamo da će nastati gubitak, nema 
rizika. Ulaganje u kupovinu automobila na primer, podrazumeva shvatanje da automobil 
podleţe fiziĉkoj amortizaciji i da njegova vrednost opada. U ovom sluĉaju ishod je siguran 
pa nema rizika. 

- najmanje jedan od mogućih ishoda je nepoţeljan, bilo da se radi o gubitku u opštem smi-
slu, u kome je izgubljeno nešto što je pojedinac već posedovao, ili to moţe biti dobit ma-
nja nego što je bila moguća dobit.  

Rizike na radnom mestu po njihovoj prirodi štete koju izazivaju delimo na materijalne i ne-
materijalne. Materijalni rizici podrazumevaju gubitak imovine ili gubitak prihoda usled štete na imovi-
ni kojom više ne mogu da koriste u ostvarivanju prihoda.  

Imovinski rizici ukljuĉuju dva razliĉita tipa gubitka: direktni gubitak i indirektni ili „poslediĉni― 
gubitak. Direktni gubitak je najjednostavniji: ako je kuća uništena poţarom, vlasnik gubi vrednost kuće. 
Ovo je direktni gubitak. MeĊutim, pored gubitka vrednosti same zgrade, vlasnik imovine nema više gde da 
stanuje, a tokom vremena potrebnog za ponovnu izgradnju kuće vlasnik će biti izloţen dodatnim izdacima 
ţiveći na nekom drugom mestu. Ovaj gubitak upotrebe uništenog kapitala je „indirektni― ili „poslediĉni― 
gubitak. Jedan još bolji primer je sluĉaj poslovne firme. Kada su objekti firme uništeni, firma gubi ne samo 
vrednost tih objekata već takoĊe i prihod koji bi se zaradio njihovom upotrebom.  

Ne-materijalni rizici su svi dogaĊaji koji izazivaju posledice kao što su: 
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- prevremena smrt,  

- trajna nesposobnosti za rad, invaliditet, 
- prolazna nesposobnot za rad, dnevna nadoknada  
- zavisnost usled starosti, 
- bolest ili narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku negu, trošak leĉenja i bolniĉki dani i 
- nezaposlenost.  
Nesretni dogaĊaji, koji izazivaju ovakve posledice, su iznenadni, nezavisni od volje zaposle-

nog ili poslodavca, nenamerni i uvek budući. Ovde ću nabrojati samo neke od mogućih dogaĊaja: gu-
šenje, sudar, pad, okliznuće, survavanje, udar predmeta ili u predmet, udar elektriĉne energije ili gro-
ma, ranjavanje oruţjem ili pod dejstvom eksplozivnih materijala, ranjavanje hladnim oruţjem ili sli-
ĉnim predmetom, udar, ujed i ubod ţivotinje ili insekta, trovanje hemijskim agensima ili od gasova i 
otrovnih para i mnogi drugi sa trajnim i nesagledivim posledicama. Ima dogaĊaja koji izazivaju i po-
vremenu nesposobnost a to su: prelomi, isĉašenja, pucanje tetiva ili mišića i drugi. 

Cilj poslodavca i zaposlenog jeste da se spreĉi ili u maksimalno mogućoj meri ublaţi dejstvo 
takvih dogaĊaja. Zato kada govorimo o upravljanju rizicima, to moramo posmatrati kao sloţen proces 
koji se sastoji iz više faza: 

- identifikacija rizika, 
- procena rizika i postavljanje ciljeva, 
- ocena alternativa i izbor sredstava za regulisanje rizika, 
- primena odluke i 
- ocena i korekcije.  
Za identifikaciju rizika radnog mesta moţemo koristiti više razliĉitih metoda kao što je: upo-

znavanje prirode delatnosti, opisom poslova radnog mesta, upoznavanje sa zahtevanim psiho-fiziĉkim 
sposobnostima zaposlenih, intervjui zaposlenih i sliĉno.  

Zaposleni ima pravo na bezbednost i zaštitu ţivota i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i 
duţan je da poštuje propise o bezbednosti i zaštiti ţivota i zdravlja na radu kako ne bi ugrozio svoju 
bezbednost i zdravlje, kao i bezbednost i zdravlje i drugih lica. Iz tih razloga je duţan da obavesti po-
slodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja bi mogla da utiĉe na bezbednost i zdravlje na radu. 
Radnik ima pravo i obavezu da namenski koristi sredstva i opremu liĉne zaštite, da paţljivo rukuje 
njima i da ih odrţava u ispravnom stanju. 

Druga strana, poslodavac ili pravno lice, u obavezi je da donosi pravilnike, usvaja elaborat o pro-
ceni rizika radnih mesta, koji mora biti evidentiran kod nadleţnih drţavnih organa i odgovarati stvarnoj  
organizaciji rada, opisu poslova i proceni rizika svakog radnog mesta. Posebna obaveza je sprovoĊenje od-
redbi Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara i drugih zakona. Duţnost je da o svakoj smrtnoj, 
kolektivnoj i teškoj povredi na radu, eksploziji i havariji, kao i o pojavi koja bi mogla da ugrozi bezbednost 
radnika odmah, a najkasnije u roku od 24 ĉasa izvesti nadleţnu inspekciju rada. 

Treća strana ima ulogu nadzora nad primenom zakona, drugih propisa o merama i normativima 
zaštite na radu, tehniĉkim merama koje se odnose na zaštitu na radu, akata preduzeća i kolektivnih 
ugovora, a to je drţava putem ministarstva nadleţnog za poslove rada preko inspektora rada. 

Sagledavanjem rizika moţemo da pristupimo proceni istog koja se vrši na osnovu uĉestalosti 
dešavanja, stepenom sluĉajnosti nastupanja, najvećeoj mogućoj šteti, proseĉnoj visini štete, veliĉinom 
mogućnosti subjektivnog manipulisanja dogaĊajem, zakonskim obavezama i ograniĉenjima i drugo. 
Procena rizika otvara put ka oceni aktivnosti koje treba preduzeti u vezi sa pojedinim rizicima.  

Ukoliko je rizik kritiĉno veliki treba ga izbegavati i prepuštati drugima, recimo osiguravaju-
ćim kućama, ili nastojati umanjiti njegovo dejstvo ili ga podeliti sa nekim. Ako je rizik mali ne izaziva 
problem i ako ga zadrţimo za sebe. 

Na kraju procesa imamo primenu i sprovoĊenje odluke i u sluĉaju neadekvatnosti izabranog 
rešenja pristupiti korekciji ukoliko je to moguće. Prenosom rizika na osiguranje, poslodavac i zapo-
sleni, ne uĉestvuju više direktno u procesu. Radnik stiĉe odreĊenu sigurnost ali ne sme da gubi priseb-
nost u obavljanju svojih duţnosti. Poslodavac svaku eventualnu štetu prepušta u osiguranje, za iznos 
jednog malog troška u vidu premije koju plaća kao svoju ugovornu obavezu osiguravajućoj kući. 

Praćenje i upravljanje rizicima radnog mesta ima i svoj pravni okvir koji ĉine mnogobrojni 
zakonski i podzakonski akti koji regulišu ovu oblast. Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o 
zaštiti od poţara i mnogi drugi zakoni regulišu oblast rada, podruĉje u kojem se radi sa obavezama i 
radnika i poslodavaca.  

Pored ovih zakona imamo i Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijsko invalidskom 
zakonu, Zakon o osiguranju i druge zakone koji regulišu oblast osiguranja, osnivanja i rada osigurava-
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jućih preduzeća. Ovi zakoni su usmereni na saniranje posledica dešavanja rizika, najvećom merom na 
one institucije i organizacije koje preuzimaju rizik radnih mesta. Veoma je pouĉno kako za radnike 
tako i za poslodavce sagledati rizike iz ovog ugla, profesionalnih nosilaca rizika. 

3. POJAVA OSIGURANJA KAO NOSIOCA  

RIZIKA RADNOG MESTA 

Nauka o osiguranju  bavi se prouĉavanjem delovanja ostvarenja rizika, ekonomskim posledi-
cama ostvarenog rizika, te izuĉavanjem naĉina upravljanja rizikom kako bi se umanjile i eventualno 

spreĉile mogućnosti nastanka rizika. Osiguranje je institut društvene reprodukcije koji deluje kako 

korektiv poremećaja koji nastaju kao posledica dejstva rušilaĉkih sila izazvanih prirodom ili ljudskom 

destrukcijom. 
Osiguranje je institucija koja nadoknaĊuje štete nastale u privredi ili kod ljudi, usled dejstva 

prirodnih rušilaĉkih sila ili nesrećnih sluĉajeva.1 

Fundamentalna osnova osiguranja je zapravo „rizik―. Rizik da će doći do gubitka imovine ili 
dela imovine usled delovanja nekog neoĉekivanog dogaĊaja, kao i rizik da će doći do narušavanja 

zdravlja ili gubitka ţivota, takoĊe od neoĉekivanog uzroka. Ostvarenja rizika uvek ili skoro uvek za 

posledicu ima ekonomski gubitak kod osiguranja stvari i moralni gubitak kod osiguranja lica.  

Nauĉna osnova osiguranja poĉiva na saznanjima da i u pogledu stihijskih dogaĊaja izazvanih 
prirodnim ili veštaĉkim rušilaĉkim silama i dešavanjima nesrećnih sluĉajeva, postoji odreĊena zakoni-

tost (aktuarstvo, zasnovano na raĉunu verovatnoće). 

Tako i u ovom radu osiguranje, kao nosilac rizika radnog mesta, prouĉava opšte opasnosti sa 
kojima se suoĉavamo na radu, kako i na koji naĉin moţemo da ublaţimo štetu koju nam ti dogaĊaji 

donose. U osiguranju se ostvaruje uzajamnost i solidarnost, odnosno aktuarski posmatrano vrši se izje-

dnaĉavanje rizika, odnosno njegovo atomiziranje. To znaĉi da štete koje nastaju dejstvom stihije ili ne-
srećnih sluĉajeva u odreĊenom periodu po odreĊenim grupama rizika koji su isti ili sliĉni, padaju na 

teret svih onih kojima preti opasnost od istih rizika, a ne na pojedinca. Dakle svi kao grupa pokrivaju 

štete koje zadese samo neke od njih, koje kao pojedinci ne bi mogli nikako ekonomski podneti. 

Tako atomizirane štete su podnošljive za svakoga pojedinaĉno i nisu u stanju da ugroze po-
jedinca kao ĉlana grupe, a kao pojedinac van grupe bio bi u celosti ekonomski ugroţen. Tako je osigu-

ranje postalo institucija koja štete nastale na imovini ili licima nadoknaĊuje društvu ili licima zbog 

ostvarenja rizika koje za sobom nose rušilaĉke sile ili nesrećni sluĉajevi. 

Osiguranje predstavlja udruţivanje svih onih koji su izloţeni istim opasnostima, a svrha udru-
ţivanja je zajedniĉko podnošenje ekonomskih posledica štete koja će zasigurno zadesiti barem jednoga 

od njih u odreĊenom vremenskom periodu. 

Svako oglašavanje sirena na vatrogasnim ili sanitetskim vozilima jasno nas asocira da se neg-

de u našoj blizini dogaĊa nešto nepovoljno i neoĉekivano. Zapravo u tom momentu dolazi do nastupa-
nja odnosno ostvarenja rizika. Ako ĉujemo ili vidimo vatrogasce onda nam je jasno da je došlo do os-

tvarenja rizika na imovini, a sirena sanitetskih kola asocira će nas na nepovoljni dogaĊaj koje zapretio 

neĉijem zdravlju ili ţivotu. 

Kako osiguranje preuzima rizike radnog mesta videćemo po odreĊenim vrstama osiguranja, oba-
veznog i dobrovoljnog preuzimanja, kao i po pojedinim vrstama proizvoda u osiguranju. Obavezna osigu-

ranja jesu propisana zakonom pa ih svi uĉesnici u procesu rada moraju imati i obavezuju se da se ponašaju 

kako je zakonodavac propisao, u ĉemu se ogleda i veliki interes drţave da reguliše oblast rada.  

Neobavezna osiguranja su sa istim ciljem ali ne nametnuta od drţave i zavise od svesti poslo-
davca i radnika za uvoĊenjem takvog vida zaštite. 

4. OBAVEZNOST OSIGURANJA ZAPOSLENIH 

Prava na zaštitu radnika definisana su zakonima koji predstavljaju pravni okvir i obavezuju 
poslodavca i zaposlenog da se istih pridrţavaju. U ovom delu rada posebnu paţnju posvećujem zdrav-

stvenoj zaštiti radnika i sluĉajevima koji izazivaju njihovu dalju spreĉenost za rad usled invalidnosti ili 

godina starosti. 

                                                   
1 V. Avdalović, B. Marović, Z. Kalinić, Ţ. Vojinović: „Upravljanje rizicima u osiguranju“, NUBL, Banja Luka, 2009, str. 13. 
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- Zakoni koji regulišu ovu oblast jesu u Republici Srbiji,(u daljem tekstu RS) 

- Zakon o zdravstvenom osiguranju i 

- Zakon o penziono invalidskom osiguranju. 
Zdravstveno osiguranje kod nas ima karakter obaveznog osiguranja za sve zaposlene ali moţe 

da bude i dobrovoljno. Zakonom su ureĊena sva prava na zdravstveno osiguranje zaposlenih i graĊana, 

kako obaveznog tako i dobrovoljnog, organizovanje, funkcionisanje i finansiranje Republiĉkog fonda 

za zdravstvo koji je nosilac ovog posla.  
Obavezno zdravstveno osiguranje je zdravstveno osiguranje kojim se zaposlenima i drugim 

graĊanima obuhvaćenim obaveznim zdravstvenim osiguranjem obezbeĊuju pravo na zdravstvenu za-

štitu i pravo na novĉane naknade za sluĉajeve utvrĊene ovim zakonom.1 
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je osiguranje od nastanka rizika plaćanja uĉešća u troško-

vima zdravstvene zaštite u skladu sa ovim zakonom, osiguranje graĊana koji nisu obavezno osigurani 

po ovom zakonu odnosno koji se nisu ukljuĉili u obavezno zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje na 

veći obim i standard i druge vrste prava iz zdravstvenog osiguranja.2 
Ovim obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvaćena su kao osiguranici sledeća fiziĉka lica:  

- lica u radnom odnosu, koja primaju platu bez obzira na mesto obavljanja rada, 

- civilna lica na sluţbi u Vojsci, 
- kućno pomoćno osoblje, 

- lica koja ostvaruju pravo na naknadu po osnovu nezaposlenosti, po osnovu povrede na 

radu ili profesionalne bolesti, 
- korisnici starosne penzije, 

- lica koja obavljaju poslove privremenog i povremenog karaktera i lica koja imaju ugovor 

o delu ili autorski ugovor, 

- lica koja nisu uradnom odnosu ali su osnivaĉi preduzeća, i obavljaju odreĊene poslove u 
tim preduzećima, 

- registrovani preduzetnici za samostalno obavljanje delatnosti,  

- sportisti, umetnici, sveštenici i verski sluţbenici, poljoprivrednici stariji od 18 godina i 

- strani drţavljani koji su zaposleni ili su na školovanju na teritoriji Srbije. 

Pored lica koja su nabrojani kao osiguranici, obaveznim zdravstvenim osiguranjem obu-
hvaćeni su i svi ĉlanovi njihovih porodica. Ostala lica mogu postati osiguranici i ĉlanovi fonda prema 

propisima ovog zakona.  

DogaĊaji koji su pokriveni ovom vrstom osiguranja jesu: 

- bolest i povreda van rada i 
- povrede na radu ili profesionalne bolesti. 
Prava koja osiguranici ostvaruju su: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na naknadu zarade i 

pravo na naknadu troškova prevoza. 
Novina u ovom zakonu od 2005 godine jeste posmatranje prava na naknadu zarade u sluĉaju 

nezgode na radu. Zakonodavac nedvosmisleno poruĉuje da u sluĉajevima povrede na radu troškove 
zdravstvene zaštite snosi fond a troškove naknade zarade, bez ograniĉenja na 30 dana kao u drugim 
sluĉajevima, snosi poslodavac tj. da za te troškove pravno lice ne ostvaruje pravo refundaciju za bolo-
vanje preko 30 dana. 

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, za osiguranika iz ĉlana 73. taĉka 1) ovog zakona naknadu za-
rade u sluĉaju privremene spreĉenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, obezbe-
Ċuje poslodavac iz svojih sredstava za vreme trajanja radnog odnosa osiguranika, od prvog dana 
privremene spreĉenosti za rad, za sve vreme trajanja privremene spreĉenosti za rad osiguranika. 

Za osiguranika kome je prestao radni odnos u toku korišćenja prava na naknadu zarade zbog 
povrede na radu ili profesionalne bolesti, isplatu naknade zarade obezbeĊuje matiĉna filijala, odnosno 
Republiĉki fond, od dana prestanka radnog odnosa osiguranika.3 

Posebnu paţnju ovih dana poslanici Skupštine RS poklanju jednom delu ovog zakona, a to je 

pitanje povrede na radu tj. da li dolazak na posao predstavlja povredu na radu ili ne. Odluka koju su 
doneli jeste da putovanje do posla i povreda na putu spada u povrede na radu.  

                                                   
1 Zakon o zdravstvenom osiguranju, ĉlan 3. 
2 Isto, ĉlan 4. 
3 Isto, ĉlan 102, pasus 2 i 3. 
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Time je rizik povrede na radu, ne samo u toku vremena provedenog na radnom mestu, nego i 

vremena dolaska na posao i povratka kući pao na teret poslodavca. Samim tim poslodavac mora biti 

oprezan i dosledan u sprovoĊenju mera zaštite i osiguranja zaposlenih. Pitanje je šta ako se greškom 
gradskog prevoznika desila nezgoda da li i u tom sluĉaju poslodavac gubi pravo na refundaciju tro-

škova naknade zarada koje je duţan da plaća svo vreme bolovanja zaposlenog?  

 

Anomalija u primeni ovog zakona vidi se u sve ĉešćoj praksi pojedinih filijala fonda, koje troškove 
zdravstvenog leĉenja pokušavaju da prebace na teret poslodavca. Ako je naknada zarade propisana 

zakonom, u sluĉaju povrede na radu, i pada na teret poslodavca troškovi leĉenja nisu. Zakonodavac je 

decidan i dosledan u pogledu svojih propisa ali fond ipak pokušava u praksi drugaĉije da radi.  
Primera anomalije koju navodim ima jako puno. Fond svoju obavezu koju ima prema graĊani-

ma pokušava da prebaci na poslodavca tako što troškove zdravstvenog leĉenja fakturiše na preduzeće 

u kojem je radnik zaposlen a koje je u potpunosti isplatilo troškove zdravstvenog osiguranja za sve 

svoje zaposlene i koje za vreme trajanja bolovanja radnika, usled povrede na radu, plaća punu zaradu 
zaposlenom što je u starom zakonu bila obaveza zdravstvenog osiguranja. 

Zakonom o zaštiti na radu predviĊeno je pre svega pruţanje pomoći radniku u sluĉaju nezgode 

na poslu. Primer koji navodim je potkrepljen dokumentacijom koja je prikazana u daljem tekstu. Kada 
se desi povreda na radu neophodno je prijaviti isti sluĉaj nadleţnim inspekcijskim organima koji imaju 

obavezu izlaska i snimanja situacije u sluĉaju teţih povreda. Uzimaju se izjave povreĊenog i svedoka 

dešavanja. Ukoliko nisu sve mere zaštite predviĊene nema sumnje da postoji odgovornost pravnog i 
fiziĉkog lica.  

MeĊutim ako se povreda desila u uslovima svih preduzetih mera zaštite, ako postoji Elaborat o 

proceni rizika radnih mesta, ako je mašina pregledana od strane ovlaštene institucije, u ovom primeru 

postojao je zapisnik da ne spada u grupu opasnih mašina, uz obuku radnika na samom radnom mestu i 
obuku zaštite na radu i protivpoţarne zaštite. Inspektor je sproveo sve potrebne kontrole radi utvrĊi-

vanja postojanja i najmanje odgovornosti preduzeće ili sumnje u vezi sa povredom. Prekršajni sud je 
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doneo odluku kojom se nedvosmisleno oslobaĊa krivice pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu. 

Uz sve to postoji i pisana izjava zaposlenog da je sopstvenom nepaţnjom izazvao povredu, sluĉaj koji 

pokriva obavezno zdravstveno osiguranje. Zašto se, u tom sluĉaju, fond opredelio za voĊenje sudskog 
postupka protiv tog pravnog lica? 

 

 

 

Ovo nije jedinstven sluĉaj ali svakako ukazuje na trošenje sredstava kojih ionako nema do-
voljno. Sve sudske procese, meni do sada poznate, fond je izgubio uz velike troškove voĊenja postup-
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ka, sudskih troškova i troškova koje je izazvao drugom pravnom licu. Uz sve to fond rizikuje i gubitak 
poverenja svih graĊana i svih pravnih lica registrovanih na teritoriji RS. 

Presuda oslobaĊa svake krivice tuţenog a u daljem tekstu presude tuţitelju se nalaţe isplata 
svih troškova koji su proistekli iz postupka koji je pokrenuo, nadoknade i troškova koje je tuţeni imao 
u ovom procesu. Iz zbirne fakture fonda prema pravnom licu prikazana su samo dva obraĉuna koje 
podnosi tuţeni gde se moţe primetiti i stavka pripreme razgovora sa pacijentom, što verovatno u 
ugovorenom cenovniku usluga koje pruţa zdravstveni centar u kojem je leĉen povreĊeni i postoji. 

Naravno da je obelodanjivanje ovih podataka u cilju regulisanja ove oblasti, bolje pokrivenosti 
rizika na radnom mestu i sigurnosti radnika, za šta su zainteresovani zaposleni graĊani, ĉlanovi njiho-
vih porodica, poslodavci i šira društvena zajednica. 

Penziono invalidsko osiguranje (u daljem tekstu PIO) pokriva nešto drugaĉiju zaštitu zaposle-
nih i ostalih graĊana. Osigurana lica u ovom obliku podleţu obaveznom i dobrovoljnom pristupanju 
fondu a to mogu ostvariti sledeća lica:  

1) zaposleni, graĊani u radnom odnosu 
2) lica koja samostalno obavljaju delatnost i 
3) poljoprivrednici. 
DogaĊaje koje pokriva ovo osiguranje su: 
1) starost - pravo na starosnu penziju 
2) invalidnost - pravo na invalidsku penziju 
3) u sluĉaju smrti: ostvaruje se pravo na porodiĉnu penziju i pravo na naknadu troškova sahrane  
4) za sluĉaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredama na radu ili profesionalne bolesti - 

pravo na novĉanu naknadu za telesno oštećenje i 
5) u sluĉaju potrebe za pomoći i negom drugog lica - pravo na novĉanu naknadu za pomoc i 

negu drugog lica. 
Invalidnost postoji kad kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno 

kad kod profesionalnog vojnog lica nastane potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu slu-
ţbu, zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanih povredom na radu, profesionalnom bole-
šcu, povredom van rada ili bolešcu, koje se ne mogu otkloniti lecenjem ili medicinskom rehabili-
tacijom.1 

Povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra se povreda osiguranika koja se dogodi u 
prostoru, vremenu i u vezi posla koji obavlja i za koji je rasporeĊen ili posla na koji nije rasporeĊe ali 
ga obavlja u interesu preduzeća. Povreda na poslu je i ako se nezgoda desila na putu od kuće do posla i 
nazad. Oboljenje takoĊe tretiramo kao povredu na poslu. 

Dobrovoljno penziono osiguranje se u RS pojavilo 2006-2007 kao institut osiguranja zapo-
slenih. Registrovano je nekoliko fondova sa malim brojem ĉlanova i malim kapitalom te ovaj vid 
penzionog osiguranja moţemo slobodno reći da još uvek ne funkcioniše na stabilnim osnovama. 

Kolektivno osiguranje nezgode je poznat kao sistem dobrovoljnog osiguranja zaposlenih. Ima 
za cilj da preuzme rizike povrede na radu od poslodavca i od zaposlenog.  

5. KOLEKTIVNO OSIGURANJE NEZGODE  

Osiguranje nezgode kao proizvod u svojoj ponudi imaju osiguravajuća preduzeća koja su trţi-
šno orjentisana, tj. koja svoju delatnost sprovode u cilju ostvarenja dobiti a osnovana su ne od strane 
drţave nego kao akcionarska društva. Pojedini drţavni zakonodavni sistemi i ovo pokriće rizika rad-
nog mesta tretiraju kao obavezno. To je dugo vremena bio sluĉaj i u RS, dok je danas karakteristiĉan 
za Bosnu i Hercegovinu. 

Zakljuĉenje dobrovoljnih osiguranja nezgode vrši se na dobrovoljnoj osnovi, saglasnom voljom 
ugovornih strana o bitnim elementima ugovora, u skladu sa opštim uslovima osiguranja nezgode i odgo-
varajućim dopunskim uslovima, odnosno posebnim uslovima, primenom odabranih tarifa premija. 

Dobrovoljna osiguranja nezgode, su po svojoj pravnoj prirodi, osiguranja lica na koja se 
primenjuju pravila svojstvena osiguranju lica. Izuzetak ĉine osiguranja nezgode koja su ugovorena kao 
osiguranje od odgovornosti, kod kojih je prema zakonskoj regulativi zabranjeno kumuliranje osigurane 
sume i naknade štete. 

Osiguranje nezgode na poslu moţe biti zakljuĉeno pojedinaĉno ili za grupu zaposlenih. Osigu-

ranje se zakljuĉuje za jedno odreĊeno lice, a ukoliko isti ugovaraĉ osigurava više lica pod istim uslo-

                                                   
1 Zakon o penzisko invalidskom osiguranju, ĉlan 21. 
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vima, uz polisu se prilaţe spisak osiguranih. Premijska stopa zavisna je od zanimanja osiguranika. 

Razvrstavanje u razrede opasnosti vrši se prema stepenu opasnosti pojedinog zanimanja (neka zani-

manja su opasnije od nekih drugih). Kao dopunsko osiguranje moguće je ukljuĉenje posebnih opasno-
sti i sportskih rizika. 

Rizici koji se mogu osigurati su: smrt usled nezgode, trajni invaliditet, prolazna nesposobnost 

za rad ili troškovi leĉenja, i rizik smrti usled bolesti kao dopunski rizik. Rizik stresa je danas posebno 

izraţen na radnom mestu. Profesije koje su najviše podloţne ovom riziku su:  
- kontrolor zraĉnih letova 

- šef firme 

- doktor 
- agent burze 

- majka male djece 

- profesor 

- radnik 
- predstavnik neke firme 

- policijski inspektor. 

U sluĉaju smrti kao posledice nesrećnog sluĉaja, osiguravaĉ isplaćuje ugovorenu osiguranu su-
mu za sluĉaj smrti usled nezgode. 

Osigurana suma za invaliditet i za sluĉaj smrti ne mogu se kumulirati. Ako je pre smrti na ime 

invaliditeta usled istog nesrećnog sluĉaja već isplaćen odreĊeni iznos, a smrt osiguranika nastupi u ro-
ku od godinu dana od dana nesrećnog sluĉaja, osiguravaĉ isplaćuje samo razliku do iznosa osigurane 

sume za sluĉaj smrti, ako takva razlika postoji. Isplate na ime troškova leĉenja i dnevne naknade, ne-

zavisne su od obaveza po osnovu smrti usled nezgode. 

U sluĉaju invaliditeta, osiguravaĉ isplaćuje celu ugovorenu osiguranu sumu, ako je usled ne-
srećnog sluĉaja nastupio potpuni (100%) invaliditet osiguranika, odnosno procenat od ugovorene osi-

gurane sume koji odgovara procentu delimiĉnog invaliditeta, ako je nastupio samo delimiĉni inva-

liditet osiguranika. 
Trajne posledice povrede utvrĊuju se prema tabeli za odreĊivanje procenta trajnog gubitka 

opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posledice nesrećnog sluĉaja, koja ĉini sastavni 

deo Opštih uslova osiguranja i svakog pojedinog ugovora o osiguranju. Te individualne sposobnosti, 
socijalni poloţaj ili zanimanje (profesionalne sposobnosti) osiguranika ne uzimaju se u obzir kod 

odreĊivanja procenta invaliditeta. 

Naknada za sluĉaj invaliditeta moţe se kumulirati sa naknadom troškova leĉenja i dnevnom 

naknadom. 
Kada kao posledica nesrećnog sluĉaja nastupi prolazna nesposobnost osiguranika za rad, osi-

guravaĉ isplaćuje ugovorenu dnevnu naknadu. 

Troškovi leĉenja ugovaraju se posebno, u kombinaciji sa osnovnim i dopunskim rizicima, a 
isplaćuju se nezavisno od drugih posledica nesrećnog sluĉaja. 

Da li je ovaj proizvod osiguravajuće delatnosti odgovarajući za pokriće rizika radnog mesta, 

moje mišljenje je, da u sluĉaju dodatnog pokrića, jeste. Za radnika predstavlja odreĊenu sigurnost i 

stvara poverenje prema menadţmentu i vlasnicima preduzeća. U uslovima koji su opisani primerom 
ponašanja Fonda za zdravstveno osiguranje RS, ovo pokriće rizika za odgovorno lice i sam pravni 

subjekt u odreĊenom smislu predstavlja još veći nivo zaštite od posledica dešavanja riziĉnih dogaĊaja 

na radnom mestu.  
Da bi se adekvatno pristupilo zaštiti zaposlenih potrebno je osigurati sledeće uslove kao pre-

ventivu dešavanjima štetnih dogaĊaja: 

- osiguranje od udara elektriĉne energije, odnosno u svim objektima i na svim ureĊajima 
mora se sprovesti propisano  ispitivanje zaštite od udara elektriĉne energije, 

- osiguranje od udara groma, tj. na objektima za rad mora biti provedena zaštita od udara 

groma ĉija se ispravnost utvrĊuje propisanim istraţivanjima, 

- spreĉavanje nastanka poţara i eksplozije, tj. duţnost poslodavca je da preduzme sve mere 
zaštite od poţara koje su potrebne s obzirom na poslove koji se obavlajju u preduzeću, 

- osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora, tj. u svim radnim prostorijama mora 

biti osigurana dovoljna radna površina i radni prostor za zaposlene s obzirom na poslove 
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koje obavljaju. Ako u radnim prostorijama vladaju normalni mikroklimatski uslovi, veli-

ĉina radne prostorije mora biti takva da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 m
3
 

zraĉnog prostora i 2 m
2
 slobodne površine poda, 

- osiguranje puteva za prolaz, prevoz i evakuaciju zaposlenih, tj. u svim radnim i pomoćnim 

prostorijama moraju biti osigurani putevi za evakuaciju zaposlenih, 

- osiguranje potrebne temparature i vlaţnosti, te ograniĉenje brzine kretanja zraka, tj. u 

svim radnim prostorijama mora biti osigurana odgovarajuća mikroklima ĉija se ispravnost 
mora ispitivati u propisanim vremenskim razdobljima, 

- osiguranje prostorija i ureĊaja za osobnu higijenu, tj. svi zaposleni moraju imati na 

raspolaganju dovoljan broj prostorija i ureĊaja za osobnu higijenu, a oprema tih prostorija 
zavisi od vrste poslova koji zaposleni obavljaju, 

- osiguranje potrebne rasvete mesta rada i potrebnog okoliša, tj. u svim radnim prostorijama 

mora biti osigurana odgovarajuća rasveta ĉija se ispravnost mora ispitivati u odreĊenim 

vremenskim razdobljima i  
- ograniĉenje buke i vibracije u radnom okolišu, tj. u svim radnim prostorijama za koje je 

utvrĊeno da je to potrebno, mora se provoditi propisano ispitivanje odnosno merenje buke 

ĉime se utvrĊuje da li jaĉina buke udovoljava pravilima zaštite na radu.  
Svi navedeni uslovi predstavljaju preventivne akcije u spreĉavanju nastanka rizika na radnom 

mestu. Za poslodavca predstavljaju trošak ali njihovim uvoĊenjem i primenom u velikoj meri se uma-

njuje mogućnost nastanka štete. 

6. ZAKLJUČAK 

Rizik je dogaĊaj koji mora da bude budući, ekonomski štetan, nenameran i neizvestan. Stanje 

svesti da će se dešavati nešto što će imati štetne posledice dovodi nas u situaciju kako se ponašati pre, 
za vreme i posle tih dešavanja. 

Upravljanje rizicima je oblast koja prouĉava nastajanje rizika, njihove štetne posledice i za-

štitu od njih. Postoje odreĊena pravila kako moţemo pristupati riziku. Prvo je da ĉovek ne rizikuje više 
nego što sme sebi dozvoliti da izgubi. Drugo je da u svakom vremenu i prostoru postoji mogućnost 

sluĉajnosti i da to uvek treba imati na umu kada razmišljamo o riziku. Treće i poslednje pravilo je ne 

rizikovati puno radi malo. 

Naš sistem zaštite na radu svodi se na obavezno osiguranje radnika za sluĉaj povrede, bolesti, 
spreĉenosti za posao usled starosti, invaliditeta i krajnjeg sluĉaja smrti. Zdravstveno i penziono in-

validsko osiguranje predstavlja deo obaveznog osiguranja od rizika radnih mesta. Da li je to adekvatno 

ili ne, dovoljno da bi se zaštitili interesi, standard i drugi uslovi ţivota graĊana? 
Moje mišljenje je da poslodavac treba da stvori klimu poverenja, zaštite i na neki naĉin sti-

mulacije svojih zaposlenih. Tu ne treba umanjiti obaveze koje imaju i zaposleni u sprovoĊenju svih 

mera i njihove odgovornosti u obavljanju svojih poslova. Iznos premije koju je potrebno izdvojiti za 
kolektivno osiguranje zaposlenih od nezgode, jeste mali trošak u odnosu na zaštitu koja se pruţa svima 

koji su izloţeni rizicima radnog mesta. 
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РЕЗИМЕ 

У раду се анализира: конструктивно, вискозно, Кулоново (Coulomb) и негативно пригушење. 

Присуство пригушујућих сила изазива апсорбовање енергије која постепено смањује амплитуде осцила-

ција и долази до заустављања кретања, како се из приложених дијаграма види, изузев негативног пригу-
шења где се амплитуде осцилације повећавају. Негативне осцилације настају када је природа пригушења 

таква да се уместо трошења енергије из система који вибрира систему додаје енергија, као на пример код 

залеђеног жичаног вода. 

Приказано је одређивање критичног вискозног пригушења, које се најчешће израчунава као ек-

вивалентно пригушење, а описана је и функција апрсорбције пригушења. 

Силе пригушења система који осцилује не морају бити линеарне функције брзине или померања 

тела које се креће. 

Кључне речи: систем, залеђени жичани вод, негативно пригушење, функција апсорбције 

PROPORTIONAL DAMPING WITH THE SPECIAL 

FOCUS ON FROZEN POWER LINES 

ABSTRACT 

The paper analyzes: structural, viscous, Coulomb and negative damping. Presence of damping forces 

causes absorption of energy which gradually reduces amplitudes of oscillations and the motion stops as can be 

seen from the presented diagrams, save for the negative damping where the oscillations are increased. The 

negative oscillations occur when the nature of the damping is such that instead of consuming energy from the 

vibrating system, the energy is added to the system, as in the example of the frozen power line. 

Determination of critical viscous damping has been presented, which is most often expressed as 

equivalent damping, and the function of absorption of damping is described. 

The damping forces of the oscillating system need not be linear functions of speed or displacement of 

the moving body. 
Key words: system, frozen power line, negative damping, functions of absorption  

1. INTRODUCTION 

At the known distribution of masses and known properties of rigidity of a structural system, 
natural – basic forms of frequency can be calculated from the eq. (1): 

       qqD
2

1


             (1) 

Where:  

 D  – is a dynamic matrix, 

 q  – generalized coordinates, 

  – circular frequency  
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Eq. (1) represents a set of n homogenous algebraic linear equations according to q with 1/
2
 of 

unknowns and it is most often called the problem of characteristic values, where q is the vector 
column. In derivation of the equation (1) it is considered that oscillations last, once they are started; 

with no action form the external forces, which never happen in actuality. Presence of damping forces 

causes absorbing of energy which gradually reduces the oscillation amplitudes and the movement 
ceases. External change of potential and kinetic, whereby the total energy of the system is preserved at 

a steady level, holds only for ideal conservative system. In a non-conservative system with damping 

forces present, the energy is absorbed – lost from the system, so in order for the system to move, the 
amount of lost energy must be compensated. Fig 1 shows dependence of energy per cycle on the am-

plitude of the system with one degree of freedom. 

 

Fig. 1 – Dependence of energy per cycle  

The mass and rigidity are characteristics of the system, while damping cannot be classified 

thus, since it may depend both on the elements in the system and outside elements, so it presents a 

difficult problem which requires extensive research. The nature of the damping is usually describes as 
one of the following: 

1) Structural damping occurring due to the interior waste in the material and in the layers 

between the elements of the structural system and it is expressed as: 

EjDj FiF                (2) 

where FDj is the damping force proportional to the value of internal force FDj and it has an opposite 

direction in respect to the speed vector ů,  is a constant and i is the imaginary unit number. 

2) Viscous damping occurs when the system oscillates in a fluid (air, oil, etc.) so the j-

th damping force equals: 

jDj kF  ůj              (3) 

 

Fig. 2 – Amplitude in respect to the time for free vibrations with viscous damping  

in which the constant kj characterizes the damping mechanism j. The amplitude of free vibrations 
decreases exponentially at viscous damping as demonstrated in fig. 2. 

3) Coulomb damping, or dry friction, occurring when a body moves across a dry surface. The 

resulting damping force is approximately constant. It depends on the normal pressure N between the 

moving body and surface and the kinetic friction coefficient : 
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NFD                (4) 

The amplitude of free vibrations at Coulomb damping reduces linearly as presented in fig. 3. 

 

Fig. 3 – Amplitude in respect to the time for free vibrations with Coulomb damping  

4) Negative damping is such when instead of consuming energy, the system is added energy. 

2. VIBRATION OF FROZEN POWER LINE  

In this case, negative damping occurs, as the nature of the damping is such that, instead of 

consuming energy from the vibrating system, it is added energy. Frozen power lines are given on fig. 4. 

 

Fig. 4 – The frozen power lines 

As an example of negative damping, a transversal cross section of a power line wire is ob-

served (fig. 5).  

  

Fig. 5 – Action of air pressure on the frozen power line 
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In temperatures around 0 
0
C ice is formed around the cross section of the line as presented in 

fig. 5. When the wind blows to the right, the elongated form the of cross section of the line and ice 

cause the aerodynamic force Fw on the wire which acts in the direction other then the wind direction. 

As the line travels downwards, the air pressure from beneath resists the movement with the force Fap, 

where Fap is the air pressure force. However, if the component acting downwards Fw is higher than 

Fap, the pure result is the force in the direction of movement, adding energy to the vibrating wire. The 
similar consideration holds during the time the line travels upwards, at which the system is added 

energy if the component Fw (acting upwards) is higher than Fap. 
When the negative damping occurs, the amplitudes increase progressively, as presented in 

figure 6. 

 

Fig. 6 –Amplitude in respect to the time for free vibrations with negative damping 

The damping forces encountered in vibrating systems need not be linear functions of speed or 
displacement of a body in motion. For instance, the experiments indicate that he air resistance to the 

bodies moving through the air is approximately proportional to the square of the velocity. In majority 

of actual physical systems, it is very difficult to derive an expression for damping forces. 

 

Fig. 7 – The damaged power line due to the frozen power cords 

In engineering structures, most often occurs the structural or structural and viscous damping 

which is suitably expressed as equivalent viscous damping where energy is absorbed. This absorption 

is most suitably represented by Lagrange‘s damping equations. 

3. CRITICAL VISCOUS DAMPING  

In free vibrations with one degree of freedom, where there is viscous damping, the amplitudes 

decrease in time, as presented in Fig. 2. The constant cm2  is called the critical damping of the 

system, so for cm2 < 0 there are oscillations. For free damped oscillations, the equation with viscous 

damping is: 

mü+ků+cu = 0               (5) 

The solution is sought in the form: 

tCeu                 (6)  

By changing equation (6) into (5) the following is obtained: 
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  02  tCeckm               (7) 

For the special solution 0 tCeu   it is obtained: 

02  ckm                (8) 

Where arbitrary constants C1 and C2 are determined from the initial conditions, the C  cm2  

is obtained. Roots of the characteristic equation are: 
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where the roots 1 and 2 are real and imaginary; therefore, the movement u(t) degenerates as a 

function of time and vibrations disappear. So we write the general solution in the form: 
t

eCu 1
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If we write: 
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and the roots 1 and 2 form complex conjugated couple. 

 

Fig. 8 – The collapsed power lines due to the frozen power cords 

For free vibrations, the circular frequency in the following form is obtained: 

m

c
              (12) 

and maximum displacement u(t) is obtained for the period T where: 
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            (13) 

So the natural logarithm of this constant (k/2m)T is called the logarithmic decline. Viscous 

damping is often suitably expressed through equivalent viscous damping. 
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4. FUNCTION OF ABSORPTION  

As it is known, the non-homogenous equation of damping relates to the linear system. However, 

during the action, for instance, of strong earthquake, the structure works in nonlinear area, i.e. there is 
structural damage, cracks are formed and very often parts of the structure or entire structure collapse.  

When the first cracks form, the structure absorbs energy. There are significant deformations which 

absorb a percentage of kinetic energy. The plastic joints should be, as rule, be designed in locations. Such 
joints absorb a lot of energy, softening the system and prolonging the period of natural oscillations, without 

endangering the general safety of the structure. Plastic joints are created separately, one after another, 

whereby the structure changes its static system, lowering the degree of static indeterminacy.  
If there were no change of stability and change of dynamic characteristics, creation of plastic 

joints and absorption of seismic energy would lead to the collapse of the structures. By absorbing 

seismic energy, the structures manage to resist the earthquakes and avoid damage and collapse so the 

issue of energy absorption is vital for the structures. For this reason the absorption function must be 
paid adequate attention and adequate dynamic treatment.  

5. CONCLUSION  

The nature of damping is usually described as structural, viscous, Coulomb and negative. On 

the displayed diagrams the amplitude is reduced in time, except for negative damping as in the froze 

power line, where the amplitudes increase, which is adverse to the system. Viscous damping is most 

suitably presented as equivalent viscous damping, through potential and kinetic energy. Constant ex-
change of potential and kinetic energy, whereby the total energy of the system is maintained at the 

constant level holds only for an ideal conservative system. In a non-conservative system where dam-

ping forces are present, energy is lost from the system by absorption, so in order to keep the system in 
motion one must compensate for the quantity of the lost energy.  

Presence of damping forces causes absorption of energy which gradually reduces the oscillation 

amplitude and motion ceases. The function of absorption is inhomogeneous damping equation. During the 
action, for instance, of strong earthquake, the structure operates in a non-elastic area, so the significant 

deformations occur, which absorb a large percentage of kinetic energy which creates plastic joints. 

As for the negative damping, it occurs when instead of consumption of energy from the vibrating 

system, it is added energy. Such example is formation of ice around the cross section of a wire at the 
temperature of around 0 

o
C, as presented on the corresponding figure, when the wire and the ice cause 

aerodynamic force which acts in the direction differing from the wind and causes this effect which is not 

usual. The issue of energy absorption for the structure is of vital importance so adequate attention must be 
paid with adequate mathematical treatment, which also refers to critical viscous damping. 
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ABSTRACT 

Educating population to behave in natural disasters is necessary since the natural disasters are a segment 

of emergency situations which have many dangers, i.e. risks that drastically jeopardize hman lives, material 

goods, nature, living and working environment and other areas of society. It is necessary to engage numerous 
mechanisms for prevention, education, protection, rescuing and remediation of consequences of natural disasters. 

The most frequent disasters are: earthquakes, floods, fires, explosions etc. Disasters are caused by natural forces 

and processes and these destructive changes in the environment have as a consequence drastic aggravation of 

living quality and conditions, endangering human lives and health, damage of material and cultural property. Ef-

fects on society and humans concern health, economy, social, cultural and other spheres, and are mainly caused 

by: seismology (earthquakes, landslides and caving of soil), hydrologic (floods, snow, snow drifts, hail etc.) and 

meteorological (wind, drought).  

Key words: education, disaster, earthquake, flood, fire, explosion, protection  

ЕДУКАЦИЈА СТАНОВНИШТВА ЗА ПОНАШАЊЕ ПРИ 

ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА 

РЕЗИМЕ 

Едукација становништва за понашање при елементарним непогодама потребна је јер су елемен-

тарне непогоде сегмент ванредних ситуација које са собом носе бројне опасности, тј. ризике који драсти-

чно угрожавају животе људи, материјална добра, природу, животну и радну средину и друге виталне 

области друштва. За превенцију, едукацију, заштиту, спасавање и санирање последица природних непо-

года неопходно је ангажовати бројне субјекте заштите и безбедности. Најчешће елементарне непогоде 

су: земљотреси, поплаве, пожари, експлозије и др. Елементарне непогоде су, природним силама, односно 

процесима, изазване деструктивне промене у животној средини, које за последицу имају драстично по-

горшање квалитета животних услова, и угрожавање живота и здравља људи, односно оштећење или уни-

штавање материјалних и културних добара. Последице по људе и уопште друштво су здравствене, еко-
номске, социјалне, културне и друге, а то су углавном: сеизмолошке (земљотреси, клизање тла и обурва-

вање терена), хидролошке (поплаве, снег, снежни наноси, град и сл.) и метеоролошке (ветар, суша ...). 

Свака елементарна непогода може генерирати ванредну ситуиацију која може угрозити укупну без-

бедност људи. 

Кључне речи: едукација, елементарна непогода, земљотрес, поплава, пожар, експлозија, заштита 

1. INTRODUCTION 

Disasters have always represented great danger for mankind and the culture, historical and 

material properties, with often catastrophic effect. There were many human casualties and devastation 

due to earthquakes, floods, storms, volcanic eruptions. The territory of our country, too, bears witness to 

disastrous events such as earthquakes, floods, landslides etc. Apart from numerous human casualties, 
heavy social and psychological disturbances, the material damage sustained by individuals and the 

countries is immeasurable. Still, many cities and places, large farming land is endangered by floods, 
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landslides and earthquakes, which indicates the gravity of the situation and warns us that such dangers 

can surprise as any moment. Therefore education of population how to behave during disasters is very 

important. The existing level of protection and negligence at all levels (until recently) do not provide 
grounds to believe that human casualties and material damage will be avoided or mitigated in case of 

new disasters and catastrophes. Each decision – what and how to do something – should be a logical 

conclusion resulting from detailed analyses and evaluations based on knowledge. It is an extensive, long-

lasting and studious business, in which all the measures and circumstances must be complex and their 
relations recognized, first by the state organs, and then by all the protection subjects and population. The 

financing policy has not been adequate. The case of Japan is interesting – it has a long history and a 

excellent success in mitigating of catastrophes, as the state spends 0,8% of GDP on prevention and 
mitigation of disaster consequences, for example, in the area of applicative researches, development of 

technologies aimed at catastrophe mitigation, preventive structural and other activities. In the last decade, 

a new educational program was created for students in the Shizuoka district. However, intensive earth-

quakes pose surprise to Japanese, such as earthquake in Kobe, of 12
th
 January 1995, having magnitude 

M=7,2 degrees by Richter, when 6430 people died, and the damage cost was around 100 billion dollars. 

The recent earthquake of 11
th
 March 2011, 490 south of Tokyo (Sendai), of magnitude M = 8,9 degrees, 

claimed around 30000 lives, most of them lost in the tsunami waves. The damage is estimated at 300 
billion dollars, as nuclear power plants were damage, and mostly the Fukushima plant.  

2. EDUCATION AND PROTECTION FROM DISASTERS  

2.1  Earthquakes 

The last example of the strong earthquake was in the nuclear power plant Fukushima which 
destroyed the concrete shells of the third reactor, which cracked and led to leaking of radioactive water 

into the ocean. Apart from this, two additional reactors are shut down, and in the fourth reactor, the used 

radioactive rods were not extinguished as the tsunami damaged the pumps cooling the fuels, and also 

other power plants sustained damage. The belt of 30 km from Fukushima has been evacuated, but the 
population asked this to be 80 km, since meat was found radioactive 75 km away from Fukushima, and 

the radioactive particle arrived even to Serbia which is 13000 km away from epicenter. In the earthquake 

of 12
th
 January 2010 in Haiti, in the Pacific, M = 7,0, 230000 died in tsunami, and over a million was left 

homeless. In the earthquake of 1
st
 September 1923 in Japan, more than 150000 died, of which 50000 

burned in conflagration. Tsunamis are responsible for a large number of casualties and damage. Educa-

tion decrease this, as the Pacific center for tsunamis issues warnings about their formation, so it neces-
sary to move away from the coast to as high ground as possible, since a large number of people is killed 

along the coastline, and it takes a small effort to save them. Around 90% of all earthquakes occur in 

Japan which is an island state. Thus the greatest number of casualties occurs near the coast which is 

densely populated. People panic during earthquakes and they become irrational due to fear.  

Panic is the worst and most dangerous consequence of earthquake which must be overcome, 
as according to data 85% dies or gets injured because of panic, so the population must be educated to 

prevent this. In schools, the brochures about earthquakes are distributed, with the special description 

where and how to protect yourself regardless of where you are. The stress of information, education 
and trainings must not be centered on formation and training of experts, who, as specialists would be 

transferred responsibility of protection and removal of consequences. Education starts at early age and 

lasts until old age incorporating new contents and modalities. The population is mostly educated in 

earth protection, since the entire territory of our country is in seismically active are. The structures 
affected by the earthquake are often spread across a large area, and not localized to small area, since 

very strong earthquakes are felt several thousand kilometers away from the epicenter, and can cause 

devastating damage. The last Japanese earthquake, as huge disaster draws attention to study of these 
phenomena and to question the safety of nuclear power plants. At a German government suggestion, 

new power plants in Germany will not be built until 2022, and certain countries certain nuclear plants, 

and many countries postponed their construction. During the incident at the nuclear reactor in Vinca 
(Serbia) on 15

th
 October 1958, six persons received doses of between 2,07 and 4,36 Gy of neutrons and 

gamma radiation. The structure, by their quality properties must guarantee safety to their users even 

during earthquakes and nuclear catastrophes.  
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2.2  Floods 

Stochastic character of river courses and seas and lakes makes the water protection impossible 
to anticipate, which can have immeasurable consequences. Various geological, geographical, hydro-

graphical and meteorological conditions facilitate occurrence of floods due to still or torrential flooding. 

There is an increasing number of collapsing dams in hydrosystems, and human casualties and damage in 
these disasters are catastrophic. We shall mention several examples. In January 1959, failure of the dam 

Vega de Tera in Spain caused water to flood the village Rivadelago, causing 150 deaths. In December 

the same year, due to the failure of stones of the same foundation [10] the Malpasset dam above Frejus in 

France there were 430 dead, 80 injured and huge material damage. Due to scouring and failure of the 
dam Oros in Brazil, in 1980, there were over 2000 dead. Due to the strong storm, a dam near Kiev failed, 

there were 145 casualties, and due to the landslide into the lake in 1983 water overtopped the Vajont dam 

near Longarone in Italy, which caused over 3000 deaths.  
Education nowadays, as a process and condition occurs intensively and massively, and as the 

necessity at all levels and areas of live and work. What particularly characterizes this activity at the be-

ginning of 21
st
 century is the fact, but the need, too, is to extend education and its forms and modalities 

beyond classical education to the entire working life of persons. It is considered that permanent, 

continuous or life-long education is required, i.e. allowing efficient application of scientific knowledge 

and achievements in everyday working practice as a basis of protection from the disaster scenarios. 

Such a huge catastrophe during very strong earthquake in Japan on 11
th
 March 2011 would not have 

occurred if there were breakwaters constructed or if green belt was planted along the coastline of 

nuclear power plants. For these reason, educational and informational activities for prevention from 

floods must be organized and executed within complex institutional preventive – protecting activity as 
an integral and causal-consequential system. Being ready to manage flood comprises: having prepared 

adequate equipment for formation of water tight barriers, having ready machinery and manpower, 

having defined lines along which the flooded can be curbed. 
Huge material damage and human casualties were recorded due to the following floods. IN 

Holland in 1570, 400000 persons drowned, in Portugal in 1755, 55000 people, and in Spain from 1737 

to 1790 2640000 people etc. Flood protection measures, as in other natural disasters are multiple, and 

should be adequately employed. Many of the floods were biblical in their proportions, which cannot 
be fought, but only people can be rescued, but education is necessary, important and useful in case of 

the majority of floods. 

2.3  Fires 
The fires occur because of many influences and can be divided into primary and se-

condary, because it is uncontrolled combustion that threatens people and property. Fires are 
caused by: negligence, accident, ignorance, open flames, heat transfer, heat friction, construction 
defects, chemical reaction, electrical power, auto ignition and natural phenomena. It should be 
known that the fire load is the heat that can be released in a fire in materials, building and 
building as which is presented by the corresponding expressions as specific fire load per m

2
. It is 

known that the old, unmaintained, and damaged, faulty electrical fittings represent latent danger 
that can cause a fire, damaging property, personal injury, and often the loss of human life. 

However, a frequent cause of fire is uneducated human factor, his irresponsible and immoral 
attitude. There were fires when entire cities burned, around the world. For example, in Japan, fire 
caused by the earthquake on 1`st September 1923, over 447128 buildings burned and over 50000 
people in Tokyo, and a large number in Yokohama. 

Humans discovered fire, studied processes and laws of combustion, usage of thermal energy 

and extensively use the effects of oxidation, catalytic and other thermal phenomena and processes, but 

relatively late and insufficiently resolutely started to deal with the problems of fire protection and with 

education of experts in this field, in order to improve own and material protection. Education in the 
field of fire protection is a part of education activity. All the analysis show that human factors has a 

share of 60 do 80% in terms fire causes, so combat against such share of ―human factor‖ through 

education had a strategic and perhaps central position in fire protection activities. Fire protection, envi-
ronment protection, risk analysis, medical care of population, education, communication in dangerous 

conditions and the state as most responsible in this field of protection and rescue of population during 

disasters is the highest employers of such profile of experts. 
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2.4 Explosions - blast mining  

Increasing usage of explosive in engineering and other purposes brings to frequent accidents 
dangerous for humans and surrounding. For instance, there was a severe accident at the construction 

site Kokin Brod in 1958 as there were 36 dead. Blast mining is performed during construction of all 

dams, such as,,HE Potreć‘‘,,,HE Mratinje‘‘,,,HE Đerdap‘‘ multiple times, for a variety of purposes. 
There was blasting of concrete roadway, blasting of reinforced concrete shelter, primary excavation, 

stabilization of instable rock mass, minim for the purpose of tunneling under urban areas., mining in 

,,HE Mratinje‘‘ quarry,,,Pribojska banja‘‘ quarry,,,Gazivode‘‘ quarry,,,Batlava‘‘ dam quarry. Since on 

the mentioned structures a hundred and more workers were engaged on the mentioned structures, they 
were educated, but still accidents occurred. However, danger is much greater when blasting in urban 

environments. There is an increasing need to demolish buildings, structures or parts of building 

structure which calls for education and knowledge of blasting technology in urban environments, of: 
freely standing and non-bearing walls, blasting of concrete and RC slabs, RC bridges, opening holes in 

columns and walls and demolishing of RC columns, demolition of buildings structures (entire or parts 

of buildings and structures), demolition by toppling, factory smokestack demolition. All these blasting 
require knowing the knowledge of blast effects on the environment, and protection from explosion 

measures. At this, the following is generated: a) air shock wave, b) dispersion of blasted material, and 

c) seismic soil oscillation and of structures founded in that soil.  

Each of these actions is specific in its own right, so the adequate education and protective me-
asures are conducted. There is an enormous danger in large warehouses of explosive, armament and 

other explosive matter, especially if such storage facilities are located in settled areas, such as in the 

storage of munitions and explosive in Paracin, where a catastrophic explosion occurred. There  was 
also a heavy accident in June 1941 in Smederevo when there was 5000 dead, and the city suffered 

enormous material damage. Also, the accidents occurring due to finding unexploded explosive devices 

from the past wars throughout the country should not be neglected, and the population is educated how 
to behave in such situations.  

Accidents in the mines are the consequences of gas concentration, particularly methane, when 

there are huge explosions, frequently with the tragic outcome. In China, in 2008 3000 miners died, and 

in 2009, 2631 miner. In the Courrieres mine accident (France) in 1906, there was 1230 dead, and in 
Manchuria in 1942 1954 dead. There have been a lot of accidents in the mines around the world, so 

some of them shut down The operation (for instance Aleksinac mines). The mining gases can be 

divided into: poisonous, inert and explosive, as well as to explosive coal dust.  
Among other things, there are also: epidemics, was destruction, labor injuries, etc. which will 

not be treated due to the limited space, but we will insist on the education. 

3. IMPORTANCE OF EDUCATION IN PROTECTION  

FROM NATURAL DISASTERS  

The importance of prevention in protection from natural disasters lies in the observation sy-
stem, early warning, informing (as in the case of the Pacific tsunami center) and alerting. All the dangers 

as a rule occur suddenly, expand fast and include large areas. According to that, the operational time is 

relatively short to warn and alert endangered population, mobilized the rescue forces and for the rescue 

itself. In most situations, it is about minutes and not hours. Accordingly, the success of the rescue 
mission largely depends whether the warning and alert was timely, and what time was needed for the 

competent units to act, and finally, whether the rescue mission was performed quickly, professionally an 

timely, and this primarily depends on the education of rescuers and population. Many experiences 
showed that a timely evacuation of population from the endangered area (by tsunami waves, for 

instance,) the number of casualties and material damage can be reduced to minimum. All the population 

which needs not stay in the endangered area should be evacuated. Evacuation cannot be haphazard, but 
must be planned and well organized in advance, with precisely determined directions and procedures, 

reception locations and permanent dislocation and other required elements, such as: medical care, 

keeping order and safety, provision of necessary transportation vehicles etc. Protection from the dangers 

leading to catastrophic disasters represents a large concern and responsibility and very complex activity 
which obliges many bodies, organizations and citizens to participate, which cannot be implemented 
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without very developed education and protection plan.  The state of affairs is not satisfactory since many 

issues have not be legally normalized. Lack of finances is one of the main reasons for having the 

preventive and other measures very slowly and in insufficient extent realized in the previous period. 
Even with best intentions, one cannot do much if he doesn‘t have the necessary means. However, 

sometimes it is enough only to inform the people that tsunami is coming, and educated population would 

not what to do to save their lives and most valuable property. The existing level of protection and 

negligence at all levels, do not promise that human casualties and material damage will be avoided or 
mitigated in case of new disasters and catastrophes. Disasters strike every part of the globe, and endanger 

the safety of the population, their material and cultural property and environment. After many a dilemma 

and problems, the Republic of Serbia formed an integral system of management during disasters, which 
poses many challenges before the entire society. One of those is the requirement to create new 

educational programs which will result in a new type of managers, future experts in the field of safety 

who will educate others. The created programs must correspond to the threat to national safety system  

(for instance, terrorism) and produce such experts. Therefore, in the overall trend of mitigation of various 
types of catastrophes taking part in the word, there are all kinds of study programs by which certain 

universities are recognized for the key words in their programs.  
The Kyoto declaration was adopted, and it is a framework policy for the area of reduction of 

risk from catastrophes, that is, natural disasters and technical and technological accidents. Significant 
international meetings are organized in our country, and active participation is taken in international 
trends dealing with this matter. By signing the Bologna declaration, in Europe started a process of 
creation of single university teaching and research (in Serbia since 2005). However, as early as in 
1987 a legal regulation was passed as the Instructions of single methodology for assessment of natural 
disaster damage [2]. The single methodology for assessment of natural disaster damage provides ap-
plication of the same principles and assessment methods at all organized estimations of damage caused 
by different causes, and in particular by large scale floods and earthquakes. The same methodology is 
applied to other damages occurring due to the action of other disasters, such as: fires, droughts, storms 
and hail, landslide, epidemics, epizootherapies, damage from plan diseases and pests in agriculture and 
other accidents causing huge damage, as well as pollution of land, water and air. Regardless of the 
initial steps, such as, for instance is adoption of terminology defined in the very law of emergency 
situations, it is necessary to look for a single answer to one of the basic questions, which will help to 
improve the programs in qualitative and quantitative ways. 

Under [11] there is an explanation of the concept of earthquakes and seismicity, and what we 
can do to reduce the damage. Also, there is a nine item explanation (in comprehensible manner) what 

needs to be done ―prior to earthquake‖, then ―determine safe places in each of the rooms‖, as well as 

what you always need to have at hand. Under the title ―during an earthquake – whether you are outside 
or inside‖ in eleven points it is explained how to behave and act in a public place. Then, under the title 

―After earthquake‖ it is explained how to behave and act in ten items, and that it is necessary to 

examine the status of damaged homes. The greatest misconceptions related to earthquakes are 

mentioned. Everything is listed in detail and comprehensibly, and there is a colored poster presenting 
everything with a short explanation with highlights. In this way the Seismological Institute of Serbia 

sent the brochure and the poster to the Civil protection offices, that are used for education of 

population how to behave prior, during and after the earthquake. This material was in 2003 forwarded 
to the city of Kraljevo where on 3

rd
 November 2011 there was a massive earthquake which left in its 

wake a lot of damaged and destroyed building in the city and in the surrounding, and there also were 

human casualties. Around 16 000 buildings were damaged and the material damage is estimated to 
100 million €. 

4. CONCLUSION 

In education of population how to behave during disasters, it is of primary concern to train 
each individual and to familiarize with his own capacities and capacities of the means and devices 

which will be potentially used during disasters. Education should be prepared and performed so that it 

always provide efficiency of people and equipment. Insufficiently educated persons and incomplete 
gear are not only inefficient, but represent risk for those who need help and for those who provide 

help. In the process of educating population and specialists for management during disasters in the 
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Republic of Serbia, and in any other country it is necessary to reach a consensus of the stakeholders in 

determining the needs, regardless of not having some of the required guidelines. There is a prophetical 

ring to the words of George Bernard Shaw ―history of civilization becomes a race between education 
and catastrophe‖. The center of ne economy is not any more in technology, microchip or global tele-

communication networks, it is in human mind. The knowledge is a renewable source, does not know 

limits, and its value increases with usage. New challenges before the employed and unemployed 

stimulate learning, education. For this reason, the education is the key to success to modern organi-
zations and systems, as well as adequate behavior during disasters, which grow to be more frequent 

and more catastrophic. 
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REZIME 

U radu se analizira znaĉenje i primjena liĉnih zaštitnih sredstava shodno zakonskim propisima. Anke-

tom se nastojalo utvrditi razina znanja radnika o korištenju istih na radnom mjestu, kao i o poznavanju istih.  

Poseban naglasak stavljen je na radnikovu volju i shvaćanje znaĉajnosti istih. 
Ključne riječi: liĉna zaštitna sredstva, radnik,anketa, istraţivanje 

USE OF PERSONALPROTECTIVE EQUIPMENT 

ABSTRACT 

This paper analyzes themeaningand applicationof personal protective equipmentin accordance with 

legalregulations. The surveysought todetermine thelevel of knowledgeabout the useof the sameworkersin the 

workplace,as well asknowledgeistih. Particular emphasisis placed on theworker'swillingness andunderstanding 

ofthe significanceof the same. 
Keywords: personal protective equipment, worker surveys, research 

1. UVOD 

Svrha liĉnih zaštitnih sredstava je omogućiti radnicima rad na siguran naĉin radi zaštite 
njihova zdravlja.Od ovih sredstava se oĉekuje i traţi da pruţi najvišu razinu zaštite, ali uz uvjet da je 
uz nju moguć normalan rad. Maksimalnu je udobnost zaštitnih sredstava moguće postići samo ako se 
razina zaštite spusti gotovo na nulu, a sredstva s maksimalnom razine zaštite će praktiĉki onemogućiti 
rad. Kompromis koji je u tim situacijama prihvatljiv u pravilu je ona razina zaštite koju traţe norme. 
Uz pravilno odabranu normu, razina zaštite biti će dovoljno visoka za većinu riziĉnih situacija u 
kojima se radnik moţe naći, a nošenje takvih sredstava  omogućiti će normalan rad. Pri tome mora se 
poći od ĉinjenice da svako liĉno sredstvo predstavlja potencijalnu smetnju udobnosti.Dosta puta to 
moţe biti samo psihološke naravi, zbog prisile korištenje tog sredstva. No dosta puta je to rezultat fizi-
ološke naravi, jer sredstvo moţe biti teško, neudobno, preveliko, neprilagoĊeno pojedinaĉnoj morfolo-
giji tijela, ometati funkcioniranje nekih osjetila, znojenje i sliĉno.  

U EU postoji više od 300 europskih normi (EN). Hrvatske norme (HRN) za liĉna zaštitna sred-
stva uglavnom su preuzete na engleskom jeziku, što uvjetuje znanje engleskog jezika.Istraţivanja o 
dostupnoj literaturi o liĉnim sredstvima jue oskudna i manjkava, razbacana po uputama proizvo-
Ċaĉa, trehniĉkoj regulativi, raznim struĉnim i znanstvenim ĉasopisima, dok je veći dio literature 
nedostupan zbog poslovne tajne proizvoĊaĉa sredstava. Liĉno zaštitno sredstvo shodno Pravil-
niku o uporabi liĉnih zaštitnih sredstava, te Pravilniku o stavljanju na trţište istih, je svaki ure-
Ċaj ili naprava koju pojedinac nosi ili drţi radi zaštite od jedne ili više opasnosti za zdravlje ili 
ţivot. Liĉna zaštitna sredstva koriste radnici pri radu pri kojem nije moguće ukloniti rizike za 
sigurnost i zdravlje, kao i u sluĉajevima kada poslodavac ne moţe u dovoljnoj mjeri smanjiti ri-
zike primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, tehniĉkim mjerama ili organizacijom rada. 
Korištenje liĉnih zaštitnih sredstava je posljednja sigurnosna mjera za postizanje uvjeta sigur-
nog rada najniţeg prioriteta. Izborom kvalitetnog primjerenog zaštitnog sredstva moguće je 
znaĉajnije osigurati i zaštititi radnike. Sukladno europskim i hrvatskim propisima, poslodavci 
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koji propuste na raspolaganje staviti potrebna liĉna zaštitna sredstva i voditi raĉuna o niihovom 
korištenju, ĉine kaţnjivo djelo. Poslodavac mora radnike informirati o opasnnostima i mjerama 
zaštite i korištenjem liĉnih zaštitnih sredstava.  

2. METODOLOŠKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU 

Anketom je provedeno istraţivanje u graĊevinskom poduzeću na uzorku od 100 radnika na 

bazi dobrovoljnosti. Od anketiranih, 75% su radnici – pomoćni graĊevinski radnici, a ostali su zidari, 
armiraĉi, tesari i ostalih struka. Karakteristike radnika po spolu, dobi i struĉnoj spremi nije se posebno 

istraţivalo s obzirom na ograniĉenost istog. 

2.1. Problem 
U ovom radu provedena je anketa meĊu zaposlenim radnicima preteţito rasporeĊenim na 

graĊevinske poslove koji su se izjašnjavali o liĉnim zaštitnim sredstvima. Problem se oĉituje u nedostatku 

znanja poslodavaca za dodatnu edukaciju radnika o potrebnosti za korištenjem liĉnih zaštitnih sredstava pti 
obavljanju radnih zadataka. Na temelju identificiranog problema postavlja se pitanje: Kakvo je stanje u 

poduzeću vezano za korištenje liĉnih zaštitnih sredstava u skladu sa zakonskim propisima. 

2.2. Cilj 

Cilj ovog istraţivanja i ankete provedene meĊu radnicima je analizirati koliki broj radnika 
koristi navedena sredstva i analizirati rezultate ankete. 

2.3. Hipoteze 

Zbog loših, neergonomskih liĉnih zaštitnih sredstava  radnici u znatnijoj mjeri ne koriste ista 
na radnom mjestu. 

Radnici nisu dovoljno upoznati sa zakonskim okvirima i normativnim aktima poduzeća niz podru-

ĉja zaštite na radu, iz ĉega proizlaze i mogući stavovi i mišljenja radnika o znanju i primjeni istih u praksi. 

2.4. Metode 

Korištene su statistiĉke metode: deskriptivna i analitiĉka statistika, a podaci i rezultati prika-

zani su tabliĉno i grafiĉki. Prema namjeni radi se o deskriptivnim metodama. 

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

a. Dobivate li redovito potrebna zaštitna sredstva u poduzeću u kojem radite? 

 

Slika 1. Grafiĉki prikaz o redovito potrebnim zaštitnim sredstvima 

Na ovo pitanje samo 10% ispitanika  odgovorilo je da dobiva odmah zaštitna sredstva za rad, a 
ĉak 60% radnika je odgovorilo da nakon zahtjeva za zaštitnim sredstvom treba ĉekati do 30 dana, što 

je dosta mnogo, jer u tome vremenu nejasno je kako radnici rade bez istih. Uzrok ovakvih odgovora 

proizlazi iz organizacijski poteškoća u poduzeću (ĉekanje narudţbe, isplate, uplate, dostave i sl.). 
Nejasno je zašto 10% ispitanika je odgovorilo da ne dobiva sredstva. Pretpostavka je da moţda iz 

procjene rizika proizlazi da za ta mjesta ne trebaju. 
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b. Nosite li redovito zaštitna sredstva 

 

Slika 2. Grafiĉki prikaz uĉestalosti korištenja zaštinith sredstava 

Na ovo pitanje 50% je odgovorilo da uvijek radi sa liĉnim zaštitnim sredstvima, a 40% pone-
kad.  

Svega 5% ne koristi ista pri radu.  

Za 50% radnika koji uvijek ne koriste sredstva potrebno je upozoriti na njihov znaĉaj i vaţnost 

kroz edukaciju i preventivu u prvoj fazi, dok nakon toga treba poduzimati sankcije.  
Radnici i poslodavci još uvijek ne shvaćaju da sredstva štiti ţivot i zdravlje, a ne samo da je to 

radi ispunjavanje zakonske obveze. 

c. Zašto ne nosite redovito lična zaštitna sredstva (samo za ispitanike koji su odgovorili na 

prethodno pitanje pod a, b, c – 50% ispitanika) 

20%

60%

20%

Zbog čega radnici ne nose zaštitna 
sredstva

smatram da je nepotrebno 
nosenje

smetaju mi pri radu

neznam da ih trebam nositi

 

Slika 3. Grafiĉki prikaz odgovora na pitanje za nošenje zaštitnih sredstava 

Iz odgovora se uoĉava da oni proizlazi iz spoznaje da je znatan dio ovih sredstava  smetnja pri 
radu jer isti nisu kvalitetni i ergonomski prilagoĊeni za takve radne zadatke.  

Kao i na prethodne odgovore nedovoljna je edukacija, te nabava kvalitetnijih zaštitnih sred-

stava. 

d. Što mislite kako takav rad bez korištenja ličnih zaštitnih sredstava moţe utjecati na vaše 

zdravlje? 
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30%

10%
60%

Posljedice nekorištenja sredstava

jednako kao kad nosim i ne 
nosim

osjećam se sigurnijim ali 
mislim da nemaju svrhu

manja je mogućnost do 
ozljede ako ih koristim

 

Slika 4. Grafiĉki prikaz mogućih posljedica 

I ovdje odgovori upućuju na ĉinjenicu da radnici nisu u dovoljnoj mjeri svijesni mogućih po-
sljedica zbog ne korištenja sredstava pri radu, jer je oĉito da nemaju naviku nošenja, a nema dovoljne 

kontrole od strane poslodavca.  

e. Da li Vas u poduzeću poslodavac – stručnjak zaštite na radu pitao za mišljenje o istima? 

10%

15%

75%

Uključenost uprave i struke

redovito

ponekad

nikad

 

Slika 5. Grafiĉki prikaz mišljenja radnika o doprinosu struĉnjaka i uprave 

Poraţavajuće brojke odgovora govore koliko se malo u poduzeću radnici educiraju o znaĉaju, 

korištenju i odrţavanju liĉnih zaštitnih sredstava, naroĉito imajući u vidu vrstu djelatnosti koja spada u 

sam vrh grana gospodarstva po broju ozljeda i smrtnih stradanja. U prilog tome ide i vrlo niska razine 

struĉne spreme i kvalifikacija za obavljanje opasnih poslova. PotvrĊuje se teza da je organizacija rada 
poduzeća upitna, kao i stavovi poslovodnog organa vezano za zaštitu na radu, te odnos struĉnjaka za 

zaštitu na radu prema ovim i drugim pitanjima. 
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f. Da li su Vas u poduzeću upućivali na potrebnost nošenja sredstava? 

20%

30%

50%

Odgovornost poslodavca

jesu

mislim da ponekad jesu

nikad nisu

 

Slika 6. Grafiĉki prikaz odgovornosti poslodavaca 

Odgovori, kao i prethodni samo potvrĊuju dosadašnje spoznaje o nedovoljnoj organiziranosti 
poduzeća za uspješno obavljanje propisanih obveza iz podruĉja zaštite na radu. Oĉito da sustav zaštite 

u poduzeću je upitan i da je potrebno da sve sluţbe i organi, svako u okviru svoje nadleţnosti 

izvršavaju obveze iz podruĉja zaštite na radu. Priroda poslova poduzeća obvezuje ih na odgovorniji 
pristup, a naroĉito to ukazivati radnicima, uz poduzimanje svih raspoloţivih mjera radi prevladavanja 

ovakvog stanja po pristupu korištenja i odrţavanja liĉnih zaštitnih sredstava. 

g. Da imate bolja i kvalitetnija zaštitna sredstva biste li ih redovito nosili? 

60%

40%

Kvaliteta zaštitnih sredstava

da

možda

 

Slika 7. Grafiĉki prikaz o kvaliteti zaštitnih sredstava 

Odgovori upućuju na spoznaju da je za ove radnike i njihov nivo znanja potrebno uloţiti doda-

tnu edukaciju, kako bi oni shvatili znaĉaj i zaštite na radu i sredstava koje moraju koristiti, shodno pro-

cjeni rizika radnog mjesta. Njih treba upozoriti da u suprotnom podlijeţu sankcijama i teţim po-

vredama propisa. 
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4. ZAKLJUČAK 

Ovim istraţivanjem postignut je cilj, utvrditi korištenje liĉnih zaštitnih sredstava od strane 

radnika u graĊevinskom poduzeću, gdje je po prirodi posla znaĉajan rizk da moţe doći do nezgoda, 
ozljeda i teških stradanja radnika, kao i njihove stavove o istima. Potrebno je nabavljati kvalitetna 

zaštitna sredstva koja radniku neće priuštiti poteškoće i loš osjećaj ugodnosti. Ergonomski pristup 

mora se uzimati u obzir pri nabavi, nošenju i odrţavanju istih.Rezultati ukazuju da je radnike potrebno 
dodatno educirati i kontrolirati vezano za izvoĊenje radnih postupaka na siguran naĉin.Svijest i 

motivaciju radnika potrebno je podignuti na višu razinu, jer sve razloge ovakvog stanja nisu se mogla 

otkriti, što će s obzirom na aktuelnost problema biti sigurno znaĉajno. 
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EMERGING RISKS IN CONDUCTING DEFORMATION 

MEASUREMENTS USING SELECTED METHODS 
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ABSTRACT 

New technologies and machine constructions tend to be increasingly complex. Trends in the develop-

ment of technology are characterized by utilization of new technologies, new materials and new machine con-

structions with powerful operation systems. Risk management consists of mutually related procedures that 
require particular steps and methods of application in specific conditions. The choice of risk assessment methods 

and risk controlling tools depends on specific types of hazards, their correct definition and probability of 

occurrence, their duration, range of influence and, of course, possible consequences [1]. The paper explores the 

existing and emerging risks of conducting deformation tests by methods determining the residual stress using the 

RS-200 system, and in measuring in-plane and spatial deformations using the DIC method. The risks are 

discussed from two points of view: occupational safety and health, and safety of technical systems.  

Keywords: emerging risks, residual stress, in-plane and spatial deformations 

НОВИ РИЗИЦИ ПРИ МЕРЕЊУ ДЕФОРМАЦИЈА  

ОДАБРАНИМ МЕТОДАМА 

РЕЗИМЕ 

Нове технологије и конструкције машина постају све сложеније. Трендове у развоју технологије 

карактерише коришћење нових технологија, нових материјала и нових машинских конструкција са моћ-

ним оперативним системима. Управљање ризиком састоји се од међусобно повезаних процедура које за-

хтевају посебне мере и методе примене у специфичним условима. Избор метода за процену ризика и ала-

та за контролу ризика зависи од специфичних врста опасности, њиховог тачног дефинисања и вероватно-

ће појаве, њиховог трајања, опсега утицаја и, наравно, могућих последица [1].Рад истражује постојеће и 

нове ризике код испитивања деформација методама којима се одређује заостали напон помоћу RS-200 

система, и код мерења деформација у равни и простору помоћу DIC методе. Ризици су разматрани са две 

тачке гледишта: безбедност и здравље на раду, и безбедност техничких система. 

Кључне речи: нови ризици, заостали напон, просторне деформације и деформације у равни 
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ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Радослав Мићић1, Борислав Симендић2, Милан Самарџија2 

rmicic@beotel.rs 

РЕЗИМЕ 

Већи део светских енергетских потреба задовољава се из петрохемијских извора, из угља и природ-

ног гаса, са изузетком добијања енергије из хидро и атомских централа. Сви ови извори су ограничени и ако 

се настави оваква стопа потрошње брзо ће бити комплетно исцрпљени. Висока потрошња енергије у инду-
стријском свету, као и проблеми у емисији штетних гасова, појачавају потребу да се традиционални извори 

енергије мењају обновљивим изворима који су еколошки исправнији. Све ово стимулише интерес за проуча-

вањем могућности алтернативних извора, који би заменили горива базирана на нафти.  Алтернативно гориво 

мора бити технички прихватљиво за коришћење, економски исплативо, еколошки исправно и расположиво. 

Са развојем технологија за производњу биогорива, и са повећањем његове производње и потрошње државе 

постају енергетски независније, отварају се нова радна места и стимулише развој. 

Кључне речи: биогорива, обновљиви извори енергије 

RENEWABLE ENERGY SOURCES  

SUMMARY 

Most of the world's energy needs are from petrochemical sources, from coal and natural gas, with the 

exception of energy from hydro and nuclear power plants. All these resources are limited and if you continue this 

rate of consumption will soon be complete iscrpleni. High energy consumption in the industrial world, as well as 

problems in emission of greenhouse gases, increase the need to change the traditional sources of renewable 

energy that are environmentally more correct. All this stimulated interest in studying the possibilities of alterna-

tive sources to replace oil-based fuels. Alternative fuel must be technically acceptable for use, economically 

viable, environmentally sound and available. With the development of technology for the production of biofuels, 

and is increasing its production and consumption country become energy independent, create new jobs and 

stimulate growth. 
Keywords: biofuels, renewable energy 

1. УВОД  

У последње време коришћење обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности је у порасту, тако Директива Европске уније 2009/28/ЕЦ предвиђа повећање уче-
шћа обновљивих извора енергије у укупној потрошњи енергије, па се до 2020. године предвиђа 
да ће се њихово учешће попети на 20%. Технички је искористив енергетски потенцијал обнов-
љивих извора енергије (ОИЕ) у Републици Србији веома значајан, и процењење на преко 4,3 
милиона тона еквивалент нафте (тен) годишње, од чега је 63% из биомасе, 14% соларна енер-
гија, 14% хидроенергија, 5% енергија ветра и 4% геотермална енергија. (1) 

Дугорочно посматрано обновљиви извори енергије (ОИЕ) ће неминовно доминирати у 
глобалном енергетском сектору. Разлог за то је крајње једноставан и изузетно значајан, не по-
стоји алтернатива. Човечанство не може заснивати свој опстанак на изворима енергије који се 
могу исцрпети. У данашње време светска производња енергије се заснива на коришћењу фо-
силних горива. Такви енергетски извори неће трајати вечно, а уједно је и доказано је да њихово 
коришћење узрокује загађење животне средине.  

                                                   
1 НТЦ НИС а.д. Нови Сад, 21000 Нови Сад, 4 Пут Шајкашког одреда ст, Србиjа 
2 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 1 
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Биогорива имају широку примену, како у повећању квантитета појединих горива, тако и 
у побољшању њиховог квалитета. Могу се користити као адитиви који подижу октански број 
бензина (алкохол има октански број преко 100), као и за дизање цетанског броја дизела фосил-
ног порекла (цетански број метилестара преко 60). 

Утицај на животну средину при коришћењу фосилних горива није новост, али се због 
обима последњих година тај проблем интензивирао. Штетни утицај коришћења фосилних гори-
ва на животну средину је опште познат, и с тим у вези ослањање на обновљиве изворе енергије 
је не само могуће, потребно и неопходно, већ представља обавезу. 

Биљне сировине које се почињу користити у производњи биогорива II и III генерације, 
по својој природи не угрожавају производњу хране (нпр.биомаса). 

1.1 Дефиниција и подела обновљивих извора енергије 
То је енергија чији се извори константно или циклично обнављају, а троше се брзином 

која је мања од брзине којом се ствара у природи. Ово је у супротности необновљивим извори-
ма, којима су резерве процењене на десетине или стотине година, док је њихово стварање тра-
јало десетинама милиона година.  

Обновљиви извори енергије (ОИЕ) обухватају енергију сунца, енергију воде, енергију 
ветра, геотермалну енергију, чврсту биомасу, биогас, биодизел и биоетанол.  

1.2 Достигнут ниво технологија обновљивих извора из  
 пољопривредних сировина 
Увидом у досадашње стање, достигнућа у развоју и истраживању на подручју обновљи-

вих извора енергије, могу се поделити на следећа технолошка решења:  

 

Слика 1: Сировине из пољопривреде, укључујући и биомасу  и производи добијени од њих 
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- Комерцијалне технологије које су у примени, а које дају горива тзв прве генерације. 

Ове технологије су развијене на коришћењу сировина из пољопривреде од зрна жи-

тарица и биомасе. Прерадом се добијају сировине за биоетанол, биодизел, биогас и 
биооЕТБЕ и то из уља, масти, шећера, скроба, целулоза и хемицелуоза. [2] 

- Надолазеће технологије су технологије друге генерације производње биогорива из 

сировина пољопредне производње, као из комерцијалних технологија од уља и ма-

сти, до биомасе, али употребом нових тхенологија. Један од познатих процеса је 
Фишер Тропшов процес, код кога се гасификацијом добија БТЛ-дизел и бензин. 

Новим технологијатна производи се и пропан гас, ливинска киселина и сл. [3] 

- Трећа генерација производње биогорива су тзв. технологије у развоју. Ове техноло-
гије треба да дају водоник из биомасе, сировог глицерола и из биоразградивих от-

падних материјала. Новим технологијама из биомасе добијаће се бензин, оксибен-

зин, етанол и мешавина виших алкохола. Производњу биодизела поред сировина ко-

је се сада употребљавају из поијопривреде и могуће је извршити и из алги. Нове со-
рте уљних алги дају и до 5000 тона уља по хектару. На следећој шеми дато је стање 

развоја и истраживања на подручју течних биогорива. 

2. КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ,  

ЗАКОНСКИ АСПЕКТИ 

Обновљиви извори енергије се користе за производњу мање од 1% укупно произведене 
енергије у свету. Развој обновљивих извора енергије, а посебно енергије ветра, воде, сунца и 

биомасе - је главни циљ енергетске политике Европске комисије - оделења за енергију и тран-

спорт Европске комисије [26].  
Европска Унија је донела неколико директива које се односе на обновљиве изворе енер-

гије: Директиве 2001/77/ЕЦ, 2003/30/ЕЦ и 2009/28/ЕЦ. У последњој директиви предвиђено је да 

до 2020. године обновљиви извори енергије учествују са најмање 20% укупне потрошње енер-
гије у Европској Унији. Директива такође предвиђа да се до 2020. године коришћење обновљи-

ве енергије у транспорту (биогориво, електрична енергија и водоник произведен из обновљивих 

извора) износи најмање 20% укупне потрошње горива у Европској Унији. 

Република Србија је усвојила бројна документа у области обновљивих извора енергије 
чиме се стварају услови за значајно повећање производње и коришћење ових извора енергије. 

Бројна документа су донета и на нивоу Владе АП Војводине али помоћ у коришћењу обно-

вљивих извора енергије још је недовољна. Обављена су бројна истраживања: на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду, Пољопривредном факултету у Новом Саду, Технолошком факул-

тету у Новом Саду и Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину као и у Војвођанској 

академији наука и уметности. [5, 6] 
Република Србија је 2006. године ратификовала Уговор о оснивању европске енергетске 

заједнице и тиме, између осталог, прихватила обавезу да,у року од годину дана од дана ступања 
на снагу тог уговора, поднесе Европској комисији план за имплементацију Директиве 2003/  
30/ЕЦ Европског парламента и Савета о промовисању употребе биогорива или других горива 
произведених из обновљивих извора енергије у сектору саобраћаја [1]. Та директива дефинише 
биогорива и намеће обавезе државама да на тржиште ставе одређену количину биогорива (2% 
од укупне количине горива које се користи у сектору саобраћаја до краја 2005. године, односно 
5,75% до краја 2010. године). Независно од међународних обавеза Републике Србије, потреба 
за повећаним коришћењем обновљивих извора, у сагласности је са праксом развијених земаља 
и њиховом тежњом ка смањењу емисије штетних материја и подстицању одрживог развоја. 
Осим директних ефеката (смањење потрошње увозних енергената и угрожавање околине), повећа-
ном производњом и употребом биодизела, у транспортном сектору би се ангажовао домаћи 
инвестициони капитал, подстакла домаћа производња и развој малих и средњих предузећа. Исто-
времено би се помогло домаћој привреди да партиципира у понудама страних фирми за улагања у 
производњу енергената из обновљивих извора ради стицања тзв. Зеленог сертификата. 

Прекретницу у односу државе према обновљивим изворима енергије (ОИЕ) представља 
усвајање Програма за остваривање стратегије развоја енергетике Републике Србије за период 

од 2007. до 2012. године (2007. г.).  
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Према том документу, активности које је потребно предузети ради стварања повољне 

климе за производњу енергије из ОИЕ у Србији, су следеће: 

- доношење потребне легислативе; 
- доношење и спровођење финансијских мера и активности, ради подстицања кориш-

ћења ОИЕ; 

- доношење и спровођење нефинансијских мера и активности ради подстицања кори-

шћења ОИЕ; 
- стварање стручњака за планирање, пројектовање, изградњу и експлоатацију  

- постројења за коришћење ОИЕ-биомасе; 

- реализација инвестиционих пројеката у области коришћења ОИЕ; 
- праћење и контрола реализације развоја стратегије у области ОИЕ. 

Република Србија постала је 26 јануара 2009. године чланица и оснивач Међународне 

агенције за обновљиве изворе енергије (ИРЕНА), чији су главни задаци пружање конкретних 

саветодавних услуга владама индустријализованих за политику коришћења обновљивих извора 
енергије, трансвер технологија и саветодавних услуга у вези финансирања пројеката, изградња 

и производња капацитета у области коришћења обновљиве енергије. [7] 

3. ПОЉОПРИВРЕДНА ИНДУСТРИЈА,  

ПРОИЗВОЂАЧ БИОГОРИВА У СВЕТУ И СРБИЈИ 

Енергетска биогорива су биоетанол, биодизел, биогас и чврста био-маса, а спадају у 
групу обновљивих извора енергије. То су горива чији се извори константно или циклично обна-
вљају, а троше се брзином која је мања од брзине којом се ствара у природи. Ова биогорива су 
у супротности с необновљивим изворима енергије (фосилним сировинама).  

Европска Унија (ЕУ) је преко својих комисија, од почетка овог века, донела више ди-
ректива везаних за обновљиве изворе енергије. У Директиви ЕУ 2009/28ЕЦ, препоручује се да 
до 2020. године обновљиви извори енергије учествују са најмање 20% од укупне количине 
енергената који се троше у ЕУ. У републици Србији су такође донешени и усвојени бројни до-
кументи, закони и препоруке везани за обновљиве изворе енергије. 26. Јуна 2009 године је Ср-
бија постала чланица Међународне Агенције за обновљиве изворе енергије (ИРЕНА), чији су 
главни задаци пружање конкретних услуга око трансфера технологија, финансирања пројеката 
и изградње производних капацитета везаних за обновљиве изворе енергије.  

У последњих десет година су се у Европској унији производни капацитети у којима се 
добијају биогорива, биоалкохол и биодизел, повећали четири пута. Ако се посматра појединач-

но повећање производних капацитета, примећује се да је производња биоалкохола, чије је уче-

шће у потрошњи у односу на биодизел много већа, повећана два пута, док се производња био-
дизела учетворостручила. 

У Србији је за разлику од ЕУ, производња оба ова енергента занемарљива и неорганизо-

вана, а помоћ и стимулација од државе скоро ни не постоји. 

3.1 Енергетска биогорива и економија 
Почетком овог века укупна површина обрадивог земљишта, у 25 земаља ЕУ, за производњу 

сировина за биогорива износи око 3%. У последњих пар година (2008. - 2010.) се у ЕУ за произво-
дњу биоетанола потрошило 1,3 милиона тона цереалија и преко 1 милион тона шећерне репе. 

У различитим земљама је различит удео сировина за производњу биоетанола, док се 
нпр. У Француској највећи део биоетанола производи од шећерне репе (3/4), у већини Европ-
ских земаља, као и у Србији, се биоетанол добија од житарица (кукуруз, пшеница, јечам). 

Од 2003. године се у Европској унији се уводи реформа пољопривредне политике, уво-
ђењем субвенција на обрадиве површине које се користе за производњу сировина за биогорива. 
Субвенција је у висини од 45 еура по хектару, а предвиђено је да се за овај вид производње ис-
користи више од 1,5 милиона хектара. У 2010 години су субвенције искориштене на 40% пред-
виђених површина. 

У Србији су се прве количине биодизела почеле производити 1994. године у неадекват-
ним постројењима за те намене. Данас, у позицији готово угашене хемијске индустрије, постоји 
читав низ неискоришћених производних капацитета који би се уз мале адаптације и уз државне 
субвенције могли прилагодити за производњу биогорива, нпр. биодизела. Развој капацитета ве-
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зан за производњу биодизела требао би да је доминантан, јер би се на тај начин испратили Све-
тски трендови, у расту потрошне дизела фосилног порекла и повећању удела биодизела у њему. 
Биодизел који се доминантно производио у ЕУ, у последње време има нагли пораст и у другим 
регионима, тако да нпр. САД које имају доминантну производњу бензина, у последње време 
полако прелазе на дизел горива и сагласно с тим повећавају капацитете везане за производњу 
биодизела. У 2006. години се само у САД отворило 86 фабрика за производњу биодизела. Са 
отварањем нових капацитета отварана су нова радна места, нарочито у руралним подручјима.  

Развојем прерађивачких капацитета везаних за производњу биогорива, дао би се нови 

стимуланс пољопривредној производњи и кроз прерађивачке капацитете би се повећао укупан 

државни профит, бољом валоризацијом пољопривредних производа. 
Повећању укупног профита од пољопривреде са форсирањем производње сировина за 

биогорива, доприноси и дебаланс у расту цена хране и енергената, док је цена хране нпр. у САД 

у 2010. години повећана за 5,1%, цена енергената је повећана за 15%. 

Ако се анализирају глобални разлози за раст цена хране, може се уочити да на раст цена 
утичу: 

- повећање цене нафте која улази у производњу и транспорт биљака (ђубрива, за-
штита биља, обрада земље, семе) 

- повећање потрошње због непропорционалног повећања броја становништва у одно-
су на ограничено обрадиво земљиште, 

- промене глобалних временских услова, које доводи до смањења приноса (суш, по-
плаве, ветрови), 

- побољшања квалитета и квантитета исхране у земљама у развоју, 
- рестрикције извоза у неким земљама највећим произвођачима хране, 
Технолошким развојем у прерађивачкој индустрији и увођењем ефикаснијих агротехни-

чких мера и нових сорти житарица повећава се количина хране на тржишту, па и поред раста 
цена нафте долази до пада цене хране. Површине пољопривредног земљишта ће се у будућно-

сти релативно мало повећавати, али ће приноси расти. 

У САД и ЕУ су пореске стимулације далеко више у индустрији биогорива, негу у било 

којој другој индустријској грани. Увођењем стимулативних мера производња био горива драс-
тично расте, тако да је у САД порасла 20 пута у последње 3 године. Са развојем индустрије која 

је везана за производњу богорива, повећава се и број нових радних места, па је у САД у том 

периоду отворено 30.000 нових радних места. [11] 
Финансијски ефекти од производње биогорива су све значајнији у глобалном Светском 

профиту. Ако се за пример узме  раст производње биодизела, за који се очекује да ће у 2015. го-

дини бити 2,6 милиона тона, профит из индустрије која је наслоњена на ово биогориво биће 17 
милијарди еура.  

Значајан је и еколошки ефекат  код сагоревања биогорива емисије угљендиоксида, који 

доприноси настанку ефекта стаклене баште, сагоревање биогорива у моторима не повећава 

емисију овог гаса у односу на емисију која би настала у природном животном циклусу биљке 
од које је добијено гориво (нпр. уљане репице). Значи да је у погледу доприноса ефекту наста-

нка стаклене баште биогорива су неутрална.[10] 

3.2 Потенцијали обновљивих извора енергије у Србији 

Коришћење обновљивих извора енергије у Србији је од посебног значаја због оскудних 
потенцијала конвенцијалних извора енергије. Стога се тренутно улажу велики напори за кори-
шћење ових извора али је уочљиво да непостоји видљиво финансијска подршка Државе и де-
фнисана стратегија коришћења обновљивих извора енергије нарочито недостаје стратегија у 
коришћењу земљишних потенцијала Србије -производња хране виших нивоа прераде, произ-
водња крмног биља за сточарство и производња енергетских култура. 

Технички искористив енергетски потенцијал обновљивих извора енергије у Републици 
Србији, процењено је на преко 4,3 милиона тона еквивалент.нафте (тое) годишње, од чега је 
око 2,7 милиона (тое) годишње налази у искоришћењу биомас, 0,6 милиона (тое) годишње у 
неискоришћеном хидропотенцијалу, 0,2 милиона (тое) годишње у постојећим -геотермалним 
изворима, 0,2 милиона (тое) годишње у енергији ветра и 0,6 милиона (тое) годишње у искориш-
ћењу сунчеве енергије [23]. На слици 2 приказано је процентуална структура обновљивих из-
вора енергије.  



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 226 

 

Слика 2: Процентуална структура ОИЕ 

За Војводину су утврђени следећи потенцијали у производњи обновљивих извора енер-

гије: енергија сунца: 0,146 милиона тен/год., енергија ветра 1,30 МW/год, енергија геотермалне 
воде 26.000 тен/год, хидроенергија 95.030 МWх/год, чврста биомаса 0,7 Мt/год, биодизел 

200.000 t/год, биоетанол 389.585 t год и биогас 30.687.500 Nm
3
/год. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Стални радни задатак човечанства је смањење потрошње горива и редукција токсично-
сти сагорелих гасова. Закони природе су темељ хуманог образовања и представљају највиши 
циљ свих научних достигнућа. Континуирани технолошки напредак тј. pаст људског стварала-
штва је једини пут за продужење живота и благостања на земљи, која има ограничен матери-
јални и енергетски капацитет. Велики проблем за све земље је што се већина нафтних и гасних 
бушотина налази на Блиском Истоку, у региону који је карактеристичан сталном политичком и 
војном нестабилношћу, чиме се директно утиће на варирање цена енергената на Светском тр-
жишту, и самим тим и до преношења нестабилности готово свих cветских економија. Повећа-
њем удела биогорива које се производи у локалном окружењу, побољшава се економска ста-
билност појединих региона. Србији је то развојна шанса, јер би са развојем пољопривреде ори-
јентисане на производњу биогорива, побољшала и своју економску стабилност и искористила 
природни ресурс, пољопривреду, за индустријски раст. 

Земље Западног Балкана веома се споро уклапају у процес имплементација технологија 
за производњу биогорива. Највaжнији проблем је информисаност о користи од увођења ових 
технологија. Од промена Државне политике зависи и енергетски развој, везан за производњу и 
примену биогорива. Посебно је значајна чињеница да је производња сировина за био горива ве-
зана за рурална подручја, па би се развојем ове производње омогућио униформнији раст стан-
дарда на подручју читаве државе. 

Додатно отварање нових радних места омогућено је природом самих индустријских 

постројења за производњу биогорива. Многе технологије омогућују адаптацију појединих по-

стојећих постројења. Адаптацијом шећерана и пивара могла би се добити постројења за произ-
водњу биоалкохола, а поједина индустријска постројења хемијске индустрије која је у Србији 

готово замрла у постројења за добијање биодизела. 

У циљу едуковања становништва и развоја технологија, потребно је основати регионал-

не центре у којима би се вршила обука кадрова за развој и коришћење прерађивачких капаците-
та везаних за обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност. 

Са развојем ових технологија директно се утиче на еколошку свест. Очување животне сре-

дине, генерално, представља једини пут за продужетак живота и благостања на овој планети.  
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РЕЗИМЕ 

Циљ рада је како препознати опасности и штетности при раду на радним местима на којима се 

врши заваривање због адекватне процене ризика. Упоредном анализом на примеру заваривања класич-

ним поступком и поступком који примењује савремену технологију дају се предности и недостаци. Та-
кође 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.  

Кључне речи: Опасности, ризик, безбедност, индустријски роботи. 

APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN FUNCTION  

OF IMPROVING SAFETY AND HEALTH AT WORK 

ABSTRACT 

The aim of the paper is how to identify risks and hazards during the work in workplaces where the wel-

ding is performed, for adequate risk assessment. By comparative analysis, on the example of classical welding 

process and process that apply modern technology, the advantages and disadvantages are given. It is also indica-

ted 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. 

Key words: Hazards, risk, safety, industrial robots. 

1. 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 ра-
дом, 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 еко-
номски продуктиван живот. Здравље на раду и здрава радна околина спадају у највредније са-
држаје сваког појединца, сваке заједнице и сваке земље. Дакле, циљ безбедности и здравља на 
раду је и пружање позитивног доприноса продуктивности, квалитету производа, радној моти-
вацији, радном задовољству и на тај начин свеукупном квалитету живота појединца и друштва 
у смислу остварења добробити на раду [1]. 

У раду се, на примеру процеса заваривања класичним поступком, даје поређење са 
поступком где се примењују савремене технологије. 

Виши ниво квалитета безбедности и здравља на раду постиже се применом савремених 
технологија. Произвођач је у фази пројектовања елиминисао опасности, односно, у фази проје-

                                                   
1 Висока техничка школа Ниш 
2 Факултет заштите на раду, Ниш 
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ктовања је обухваћена превенција кроз пројектовање и ниво ризика сведен на најмању меру-
превенција будућности. 

У скраћеном облику, овде је приказано како препознати и утврдити опасности и штет-
ности на радном месту и у радној околини, као најважнији детаљ у процесу анализе ризика, за 
класично заваривање и заваривање помоћу робота. 

У развијеним земљама, а највише у Јапану и Сједињеним Америчким Државама, робо-
тика је значајна не само у индустрији већ и у свакодневном животу. Милиони оваквих машина 
уместо човека раде опасне, прљаве и монотоне послове, у фабрикама замењују човека (ауто ин-
дустрија данас била би незамислива без робота) јер своје послове раде прецизније и брже, уз 
мање штете (по човека и фабрику). Раде у војсци, здравству и школама, истражују људима 
недоступне делове Земље и друге планете, а код куће врше оне рутинске послове - од чишћења 
до забављања укућана. 

У домаћим фабрикама све је више аутоматских машина које раде брзо, прецизно, неу-
морно. Аутоматизација производње у нашој земљи према потребама, за сложеније процесе у 
производњи, захтева много моћније машине. Аутоматске производне линије раде саме без мно-
го (или без имало) асистенције радника.  

У индустрији Србије у овом тренутку је упослено на десетине робота. Основне одлике 
робота су самосталност у раду, флексибилност и програмабилност. 

Пример примене робота у аутомобилској индустрији на пословима заваривања послу-
жиће за анализу поређења са класичним поступком заваривања а све са циљем да се укаже на 
предности примене савремених технологија.  

Потребно је, као добру информацију, овде представити превентивне мере које имају за 
циљ смањење ризика на најмању могућу меру због спречавања повреда и обољења запослених, 
као и обезбећивање безбедних услова за рад. 

2. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

Превентивно деловање има за циљ смањење ризика на најмању могућу меру због спре-

чавања повреда и обољења запослених, као и обезбећивање безбедних услова за рад. 

Све послове безбедности и здравља на раду, у складу са Правилником (који усвоји ра-
дна организација) и другим прописима, Законима и подзаконским актима мора да организује, 

уређује, надзире и за њихову примену и спровођење одговара Послодавац. 

При коришћењу опреме за рад, послодавац је дужан да запосленима или њиховим пред-

ставницима за безбедност и здравље на раду обезбеди све информације у складу са правилима 
рада прописаним Правилником [2 ]. 

Дужност послодавца је да запослене који користе опрему за рад, за безбедан и здрав рад, 
упозна са свим врстама ризика који се за њих могу појавити при коришћењу опреме пре почетка ко-
ришћења опреме за рад, а такође и сваки пут када дође до промена у организацији обављања посла. 

Потребно је да за сва радна места на којима се користи опрема за рад послодавац изврши 
процену ризика од настанка оштећења чула вида и физичких и психофизичких оштећења здравља. 
Такође је послодавац дужан да изврши делимичну измену и допуну акта о процени ризика за случај 
да нису евидентирани и процењени сви фактори ризика који настају при коришћењу опреме за рад, 
са циљем да се утврде начин и мере за отклањање или смањење тих ризика. 

При коришћењу опреме за рад, послодавац је дужан да запосленима обезбеди одговара-
јуће паузе или промену радних активности са циљем да се смање психофизиолошки напори [3]. 

Избор превентивних мера, којима се спречавају, отклањају или минимизирају могућно-
сти повређивања, односно обољевања запослених на радном месту, приликом обављања њихо-
вих радних активности, условљава претходно препознавање опасности и штетности и њихово 
вредновање ради утврђивања приоритета у решавању. 

3. ПРОБЛЕМИ КОЈЕ ТРЕБА ИДЕНТИФИКОВАТИ  

ПРИ ПРОЦЕНИ РИЗИКА  

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околи-

ни врши се на основу података који се прикупљају из документације којом располаже послода-
вац, посматрањем и праћењем процеса рада на радном месту, прибављањем потребних инфор-

мација од запослених. 
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3.1.  Радна места  

Појам радно место, према Закону, се дефинише као простор намењен за обављање по-

слова код послодавца у којем запослени борави или има приступ у току рада и који је под непо-
средном или посредном контролом послодавца. 

Основна производна јединица сваког производног процеса је радно место на ком је пред-

виђено да се код послодавца за обављање радних задатака ангажује један или више радника. 

Послодавци треба да спроведу адекватну процену ризика за све радне станице, тј. на 
радним местима на којима је примењен поступак заваривања.  

3.2.  Идентификација проблема за процену ризика и начин смањења ризика  

 код примене електролучног заваривања, класична варијанта  
Овде ће у краткој форми бити приказано шта је потребно идентификовати као штетност 

и опасност преко одговарајућих питања. Дају се одговарајући одговори као пример и могућност 

за смањење ризика. 

Елементи система за електролучно заваривање (има више различитих поступака) су: 
кутија за раздвајање, утичница са уземљењем, апарат за електролучно заваривање, продужни 

конектори, контејнер за потрошене електроде, клешта повратног кабла и држач електроде. 

Средства безбедности су: одсисна хауба, капа, маска за заваривање, заштитно одело, 
рукавице, заштитне чизме и уземљење стола. 

Код електролучног заваривања сви поступци се заснивају на топљењу основног и до-

датног материјала где се користи енергија електричног лука са циљем добијања нераздвојивих 
спојева. 

Опасност од удара електричне струје потиче од електричног лука, а такође и светлосно 

и топлотно зрачење. 

Сам процес ствара димне гасове и испарења који су штетни по људско здравље и око-
лину. 

Затим при заваривању долази до распрскавања растопљеног материјала, а последице су 

повреде коже, очију уколико су изостале или неправилно примењене мере заштите. 
Могуће су и честе механичке повреде услед манипулације материјалом. 

Опасности од пожара и експлозија су такође могуће код заваривања (гасно заваривање). 

Дакле, присутне опасности у процесу заваривања су: опасности од електричне струје, 
опасности у вези повећане температуре, физичке опасности, хемијске опасности, механичке 

опасности, опасности у односу на ергономске карактеристике, итд. 

Пример, хемијске опасности. 
Највероватније повреде: интоксикација, иритација респираторног тракта. 
Фактор ризика: излагање диму и гасовима. 
Које мере је потребно применити за смањење ризика? 
Потребно је користити податке о материјалу радних комада ради утврђивања да ли 

постоје опасне супстанце.  
Не треба варити или сећи материјал непознатог састава. 
Потребно је очистити комаде од боје, уља и других средстава за третман површине метала. 
Потребно је увести поступке који стварају најмање количине дима. 
Набавити електроде које садрже што мању могућу количину токсичних супстанци. 
Потребно је подесити или модификовати параметре заваривања, као што су ампеража, 

поларитет, гасну атмосферу, пречник електроде итд., тако да се смањи настајање дима и гасова. 
Потребно је инсталирати средства за одсисавање димова и гасова на месту њиховог из-

вора пре него што доспеју до респираторног тракта. 

Потребно је вентилирати радно место према захтевима стандарда за измену ваздуха. 

Потребно је узорковати ваздух који се удише ради утврђивања концентрације гасова и 
дима. 

Потребно је носити респиратор за заштиту од гасова и дима. 

Фактор ризика: рад у затвореном простору. 
Потребно је увести поступке за затворене просторе. 
Затим, увести процедуре хитне евакуације особља, итд. [5] 
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3.3.  Примена робота у процесу заваривања  
Роботи раде брже него људи. Поред уштеде у времену и ангажованој радној снази, уштеда 

може да буде и у томе што роботи могу да замене боље плаћене квалификоване раднике (вариоце, 

на пример) мање квалификованим радником који опслужује робота (који заварује).  
На слици 1. приказани су роботи на заваривању делова металне конструкције, плави модел 

узима делове и приноси их жутом роботу - вариоцу придржавајући му при том део који се вари на 

делу за који се вари. Радник који опслужује роботе приноси припремљене делове и поставља их на 

одређена места на столу.  
Плави робот током рада сам мења алатке, па тако у једној операцији користи сисаљке за 

подизање пљоснатог лименог дела, док за мање делове користи хватаљке. [8] 

 

Слика 1 -  Роботи на заваривању делова металне конструкције 

Свака акција оба робота прецизно је испрограмирана и сви делови увек су заварени на 

исти начин. Промену процеса могуће је урадити у сваком тренутку. 

Очигледно је да роботи замењују директне извршиоце при процесу заваривања и део 
који се односи на штетно дејство на дисајне органе, у посматраном примеру, овде није актуелан 

јер ризичан посао раде роботи. 

Применом робота за заваривање, могу да се избегну грешке при заваривању и распрска-
вање вара, деформације су минималне а задржавају се мере итд., посебно треба истаћи побољ-

шање заштите на раду. 

На слици 2. приказан је систем робота за заваривање, тј. на високоосетљивом задатку, 

произвођача Мотоман. 
Међутим, роботи могу бити опасни по човека. У свету, тако и код нас, пуна пажња по-

свећује се заштити радника који могу да се нађу у близини робота, јер се ове машине неће заус-

тавити да ―не би некога повредиле―. Зато је најчешће простор у дохвату робота потпуно огра-
ђен и недоступан људима. 

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 штет-

ности следећи кораци се могу лакше и квалитетније урадити. Зато у овом послу треба да учес-
твују експерти. 
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Слика 2 -  Системи робота за заваривање [7] 

4. ЗАКЉУЧАК 

Послодавци су законом обавезни да пруже обавештења и обуку о здрављу и безбедно-
сти свим запосленима којима је то потребно. Обука треба да буде професионална како би рад-
ници били оспособљени за послове за које су одговорни. Запослени треба да прођу кроз безбе-
дносну и здравствену обуку, као и да буду обавештени о опасностима које су повезане са кон-
кретним задацима и о безбедним радним поступцима. Значајно је и активно учешће запослених 
јер одлично познају свој посао и могу да предложе практичне начине за елиминисање или 
смањење ризика. Укључивање запослених је значајан начин придобијања њиховог пристанка за 
промене и подстицања поштовања правила. 

Прилагођавање сталном техничком напретку, ствара нове боље услове за безбедност и 
здравље на раду. 

Кроз пример који се односи на хемијске опасности а за случај класичног заваривања и 
заваривања уз помоћ робота очигледно је да ризичан посао у потпуности раде роботи.  

Виши ниво квалитета безбедности и здравља на раду постиже се применом савремених 
технологија. Произвођач је у фази пројектовања елиминисао опасности, односно, у фази про-
јектовања је обухваћена превенција кроз пројектовање и ниво ризика сведен на најмању меру-
превенција будућности. 

У овом раду је значајна идеја да, где год је могуће без обзира на делатност, да је потре-
бно прилагођавање сталном техничком напретку.  

О роботима и мерама безбедности при њиховом раду накнадно. 
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АНАЛИЗА ЕВАКУАЦИЈЕ ЉУДИ  

У ЗГРАДАМА ТОКОМ ПОЖАРА 
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РЕЗИМЕ 

У раду је приказана анализа параметара, који су важни приликом процене евакуације људи у по-

жару. Дати су различити математички модели, који описују  ову процену,  као и могућа нова решења за 

алтенративне силазе. Посебно су описани капацитети излазних отвора из просторија у току пожара у ра-
зличитим условима и дати резултати експерименталних мерења, која су урађена на ФТН – у Новом Саду.  

Кључне речи: пожар, евакуација, капацитет излаза, модели 

EVACUATION ANALYSIS PEOPLE  

IN THE BUILDING DURING FIRE 

ABSTRACT 

This paper presents the analysis of the paraмeters that are iмportant in assessing the evacuation of 

people in the fire. Give different мatheмatical мodels describing this assessмent, and possible new solutions for 

altenrativne go down. Particularly described capacities outlets froм the preмises during the fire in different 
conditions and the results of experiмental мeasureмents, which were мade at FTN - in Novi Sad. 

Кеy words: fire, evacuation, exit capacity, мodels 

1. УВОД  

Планирање eвакуационих путева у зградама, који су предвиђени за ванредне ситуације, је 
важна обавеза архитеката, истраживача и законодаваца, нарочито с обзиром на број трагичних до-
гађаја у прошлом веку, насталих услед природних непогода, пожара и тероризама. Недавни велики 
пожари у јавним објектима и терористички напади на трговачке центре, траже стално преиспи-
тивање стања безбедности и евакуционих могућности свих зграда. Значај организације евакуације 
је потврђен највише током катастрофалних инцидената. На пример, два узастопна напада на WTC у 
Њујорку 21. новембра 2001. имао је за последицу 2800 мртвих, а 1994. у пожару у позоришту Kara-
mai, провинцији Hinjiang, Кина, страдало је 288 деце и 36 одраслих. Неправилно пројектована 
стамбена зграда у Шангају, у највећем пожару града, имала је катастрофалне последице: 70 људи је 
повређено, а 53 људи је умрло. Посматрано теоретски, утврђено је да је вероватноћа појаве пожара, 
за стамбене зграде у градовима, по m

2
/годишње, зависи од ватроотпорности конструкције и износи: 

за дрвене објекте  22x10
-6,

 а за бетонске објекте највеће ватроотпорности 5x10
-6
, а погибије људи у 

дрвеним објектим 48x10
-7
, а у бетонским објектима највеће ватроотпорности

  
4x10

-7
. Због оваквих 

високих потенцијалних опасности неопходна је што реалнија процена евакуационих токова у 
могућим пожарима, при чему је најважније правилно оценити капацитете појединих излаза. У раду 
су дати резултати експерименталних мерења,  која су урађена на ФТН – у Новом Саду.  

2. НАЈВАЖНИЈИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНУ ЕВАКУАЦИЈЕ 

Кретање људи (људски ток) кроз објекат зависи од услова окружења, структуре објекта, 
других учесника, и/или параметара пожара. Бројни су математички модели [1], [2], који су у ту 
сврху урађени у свету и који углавном описују ток евакуације, где се за једначине кретања уче-

                                                   
1 Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија 
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сника користе једначине из области динамике флуида или магнетизма. Сложенији модели могу 
имати могућност да у симулацију евакуације укључе и ефекте пожара, као што је и модел 
FDS+EVAC, који ће бити детаљније описан. 

Један од важнијих параметара  тока евакуације је брзина кретања људског тока (V), 

која зависи од густине људског тока, као и врсте кретања: слободно, у гужви, на месту сужења 

пролаза, низ степенице, уз степенице или кроз отворе. (Рачунска брзина кретања, при највећој 
густини људског тока D = 0,92 m

2
/m

2
 износи 16 m/min по хоризонталном путу, 10 m/min низ 

степениште, а 8 m/min уз степениште). За брзине се просечно могу узети: 36 м/мin по хори-

зонтали и 27 m/min степеништем. При реализацији математичког модела Siмulex (P. Thompson, 

Integrated Environмental Systems, United Kingdom) узет је у обзир однос између брзине хода 
људи и међусобног растојања. Једна особа испред друге ће смањити брзину кретања  како је 

показано на слици 1. при чему се растојање мери између центара тела две особе. 

 

Слика 1. Зависност брзине кретања људи  

од међусобног растојања [2] 

Брзина кретања уз степенице у овом моделу се смањује у односу на брзину на хоризонталне 

површине 0,35 пута, а низ степенице 0,5 пута. Нормално несметано ходање подразумева брзину за 
сваку особу у интервалу између 0,8 - 1,7 m/s. Такође, модел укључује претицање, ротацију тела, 

корачање постранце и корачање уназад, а узима у обзир структуру групе тако, да за све "мушке 

категорије" брзина кретања износи од 1,15 до 1,55 m/s, а женске групе 0,95 до 1,35 m/s, 

Приликом коришћења модела FDS+EVAC (развијеног у сарадњи National Institute of 

Standards and Technology, USA и Helsinki University of Technology, Finland) брзина кретања је 

дефинисана геометријом пројекциjе људског тела и вредностима полупречника, који се разли-

кују за разне типове корисника, као што је приказано на слици 2. и табели 1. 

 
Слика 2. Облик људског тела и интеракција људског тока у евакуацуји. [3] 

Дим смањује брзине ходања од људи због смањене видљивости, иритације и загушљи-
вости.  

Истраживањем је утврђено да се брзина кретања смањује са порастом концентрације ди-
ма према формули  

  ss KKv    

где је sK  коефицијент апсорпције светлости,   1msK , а вредности коефицијената  и  су 

0,706 ms
-1

 и -0,057 ms
-1

.  
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Табела 1. Неометане брзине кретања и димензије тела  у FDS+Evac [3] 

Тип тела dR [м] /t dR R  /s dR R  /s dd R  Брзина [м/s] 

Одрасли 0.255 0.035 0.5882 0.3725 0.6725 1.25 0.30 

Мушки 0.270 0.020 0.5926 0.3704 0.6296 1.35 0.20 

Женски 0.240 0.020 0.5833 0.3750 0.6250 1.15 0.20 

Дете 0.210 0.015 0.5714 0.3333 0.6667 0.90 0.30 

Старији 0.250 0.020 0.6000 0.3600 0.6400 0.80 0.30 

 

У FDS+Evac утицај густине дима на брзину кретања особе i  се одређује једначином: 

 
















 siisi KvvMaxKv



1,

0
min

00
, 

где је најмања брзина кретања особе i  
00

10 imini v,v  , тј. људи не прекидају кретање под ути-

цајем густине дима, већ настављају кретање малом брзином све док не буду онеспособљени 

токсичним ефектима продуката сагоревања. У почетном стадијуму развоја пожара, опасност за 
људе представљају: високе температуре, снижење концентрације кисеоника у ваздуху, повећа-

не концентрације отровних гасова и дима, смањење видљивости, отворени пламен, искре и 

експлозије. (На путевима евакуације продукти горења се шире великом брзином, која се креће 
око 30 m/min, док у изузетним случајевима може достижи и 300 m/min). У одмаклим фазама 

пожара могуће су повреде од рушења или оштећења конструкције зграде или опреме. 

Према FDS+Evac програму, угрожена лица се крећу ка излазима по векторском пољу 
0

vi . Ово векторско поље се добија као приближно решење потенцијалног проблема тока у дво-

димензионалном нестишљивом флуиду у датим граничним условима, где су сви зидови непо-

кретни (инертни), а излазна врата се понашају као „пропелер―, који извлачи течност из запре-
мине. Овај метод, или пре трик, даје правилно усмерено поље за излажење ка изабраним излаз-

ним вратима, што се види на слици 3..  

 

Слика 3. Дводимензионално векторско поље, које се користи за усмеравање људи ка левом излазу,  

који функционише као усисни „пропелер“, када горњи излаз није активиран. [3] 

Поље овог типа ће увек водити угрожена лица ка изабраним излазним вратима. Овај пут 

неће бити најкраћи, али ће бити реалан. Ово поље ће водити више људи ка ширим путевима за 
бекство него ка ужим, због чињенице да је ово поље решење тока нестишљивог флуида. Анало-

гија са струјањем нестишљивог флуида није лоша полазна тачка да бисте пронашли правце 

кретања великог броја људи. На пример, када људи напуштају велику спортску или забавну ма-

нифестацију, они обично само прате излазни ток ка излазима, без много утицаја на процес.  По-
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тврда оваквог кретања је евакуација у пожару са трагичнпм епилогом у дискотеци Контраст у 

Новом Саду 2012. године, у којо је настрадало 6 особа, при чему су скоро сви гости били кре-

нули ка главном, познатом излазу. 

 

Слика 4. Изглед  дискотеке Контраст у Новом Саду након пожара 

Поред брзине кретања људског тока у пожару је веома важан податак и специфична 
пропусна моћ отвора (qо), који  показује број људи који прође кроз излаз ширине 1 m у току 1 
минута. Може се узети да за ширине пролаза од 0,90 m износи 48-62 per/m min, за ширину 1.40 
m износи 78-90 per/m.min и за ширину 1.80 m износи 98-108 per/m.min. Веће вредности се усва-
јају за децу од 5-15 година, а мање за одрасле, слабије покретене и сл. Важно је уочити да пове-
ћање отвора не прати линеарно повећање пропусне моћи. 

3. РЕЗУЛТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИХ МЕРЕЊА НА ФТН 

Моделовање и симулација евакуације могу да буду посебно корисни током израде идеј-
них планова зграда, као и за предвиђање могућих перформанси приликом планирања рекон-
струкција ради тестирања безбедностi зграде. Повећана безбедност се може постићи са одгова-
рајућим одлукама у дизајну, одговарајућим обликом и димензијама пролаза и излазних отвора. 
С обзиром на важност улазних података који највише утичу на ток евакуације, као што је капа-
цитет излаза - специфична пропусна моћ отвора (qо), на Факултету техничких наука, у Новом 
Саду је урађено експериментално мерење њихових реалних вредности. Повод је био релативно 
велики распон литературних података, према којима вредност qо износи од 48 до 108 особа/m у 
минуту. Мерења су требала да покажу и утицај проходности кроз отворе врата зависно од об-
лика (ширине) довратника врата (штока). Такође, узета је у обзир и старосна структура лица 
која се евакуишу (20-21 годинe) и врста гардеробе (зимски и пролетњи услови).  

Добијени су следећи резултати који одређују специфичну пропусну моћ излазних 

отвора (qо): 

- кроз двокрилна врата у амфитеатру, укупне ширине 135 cm и са уским довратником 
(штоком) ширине 13 cm, у условима пролетње гардеробе евакуисаних лица, старости 

20-21 годинe. измерен је капацитет излаза 124 особа/m у минуту 
- кроз једнокрилна врата у амфитеатру, ширине 80 cm и са уским довратником (штоком) 

ширине 13 cm, у условима пролетње гардеробе евакуисаних лица, старости 20-21 годи-
нe, измерен је капацитет излаза 118 особа/m у минуту, 

- кроз једно отворено крило једнокрилних врата у амфитеатру, ширине 80 cm и са ши-
роким довратником (штоком) ширине 63 cm, у условима зимске гардеробе евакуисаних 
лица, старости 20-21 годинe, измерен је капацитет излаза 105 особа/m у минуту.  
Добијене вредности qо су знатно изнад података који се могу пронаћи у стручној лите-

ратури, што може да буде резултат старости лица која се евакуишу (студенти у најбољој физич-
кој форми), али и чињенице да се у условима реалних пожара, услед панике знатно отежава 
кретање људи (ефекат „социјалне силе― или "ефекат  капи" - capacity drop phenomenon, који је 
детаљно описан у [4]).  

Потврђено је и да већа ширина довратника и зимска гардероба, смањују капацитет из-

лаза.  
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4. МОДЕЛОВАЊЕ ЕВАКУАЦИЈЕ КА ФИКСНИМ (FDS+EVAC)  

ИЛИ ПОМЕPЉИВИМ ИЗЛАЗИМА - УТИЦАЈ  ЛЕСТВИ 

Постојећа истраживања евакуације и модели који се користе за њено планирање, по пра-

вилу не узимају у обзир познату праксу коришћења мердевина (ватрогасних лестви) за спасилачке 

операције. Већина постојећих модела (као што је и поменути FDS+EVAC) за евакуацију користе 
статички граф за моделовање зграде са унапред дефинисаним излазима. Међутим, у многим реа-

лним животним ситуацијама, евакуациони планови добијени помоћу тих модела не могу бити 

прихватљиви због добијених превеликих вредности времена потребних за евакуацију.  
Модел FDS+EVAC је комбинација модела за прорачун евакуације и модела за симула-

цију динамике флуида (CFD модел). Може бити коришћен и само за разматрање проблема ева-

куације без утицаја параметара пожара, или за пожарне вежбе. Модел симулира евакуацију љу-

ди користећи континуални простор и време, а интегрисан је у софтверски пакет FDS-Sмoke-
view, и може се слободно преузети на адреси: http://fire.nist.gov/fds/. Постоји могућност симули-

рања присуства препрека и баријера у простору, које утичу на избор индивидуалне путање. Та-

кође резолуција мреже битно утиче на прецизност предвиђања просторне расподеле продуката 
сагоревања.  

Свака особа следи своју једначину кретања, где је уведена такозвана "социјална сила" 

због одржавања разумног растојања од зидова и других лица која се евакуишу, слика. 5. 

 

Слика 5. Концепт „социјалне силе“ [3] 

Међутим, потреба да се ипак предвиди и евакуација помоћу ватрогасних лестви, када се 
услови погоршају или се блокирају постојећи излази, овде, као и код већине постојећих модела, 

није узета у обзир. Лестве пружају једноставан и практичан начин за стварање додатних излаза 

са потенцијалом да значајно смање време евакуације. Употреба мердевина је неопходна у слу-

чају тешких катастрофа и када су неки нормални излази блокирани. Према нашим сазнањима, 
први систематски приступ планирању оптималног постављања ограниченог броја расположи-

вих ватрогасних лестви, приказано је у студији [5] аутора Alka Bhushan, N.L.Sarda: Мodeling 

of building evacuation using ladders. Овде је предложено моделовање зграда у пожару са дефини-
саним положајем лестви. Даље, модел планира њихов оптимални распоред, када је ограничен 

број расположивих лестви и њихово могуће премештање у току евакуације. Могуће је одређи-

вање минималног броја мердевина, заједно са њиховом локацијом, неопходним да се зграда 
евакуише у одређеном допуштеном времену. Резултати ове вредне истраживачке студије пока-

зују да евакуациони планови и модели могу да буду знатно побољшани оптималним поставља-

њем лестви на одабраним  позицијама.  

У даљим истраживањима потребно је развијати математичке моделе који при симулацији 
евакуације људи у току пожара узмају у обзир реалне капацитете фиксних излазних отвора, са 

утицајем „социјалне силе― и "ефекта капи" - capacity drop phenoмenon, који успоравају крета-

ње људи у условима велике густине људског тока. Такође, осим фиксних постојећих евакуаци-

оних излаза, треба одредити и симулирати могуће накнадно формиране (промењиве) излазе-

силазе, који се остварују ватрогасним лествама, а чиме се укупно смањује време евакуације.  
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BOILERS - A SPECIAL GROUP  

OF RESTRICTED TECHNICAL DEVICES 

Marianna Tomašková1 

marianna.tomaskova@tuke.sk 

ABSTRACT 

At present, a new trend of using biomass as a source of fuel is emerging. The aim of this paper is to point out 

the system of inspection, maintenance and operating safety of boilers - a special group of restricted technical ap-

pliances. In the conclusion, the paper gives assessment of the selected risks of boiler appliances using risk matrix ac-

cording to the standard TNI ISO/TR 14121-2. 

Keywords: restricted technical devices, legislation, biomass boilers  

КОТЛОВИ – ПОСЕБНА ГРУПА  

КОНТРОЛИСАНИХ ТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА 

РЕЗИМЕ 

Данас се јавља нови тренд коришћења биомасе као извора горива. Циљ овог рада је да укаже на 

систем инспекције, одржавања и оперативне безбедност котлова – посебне групе контролисаних технич-

ких уређаја. У закључку, рад даје процену ризика код одабраних котловских уређаја користећи матрицу 
ризика према стандарду TNI ISO/TR 14121-2. 

Кључне речи: контролисани технички уређаји, законодавство, котлови на биомасу 
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ПИРОТЕХНИЧКА СРЕДСТВА  

КАО ИЗАЗИВАЧИ ПОЖАРА 

Драган Карабасил1, Миомир Живковић2, Весела Радовић3 

vtsna@eunet.rs 

РЕЗИМЕ 

Рад обрађује пиротехничка средства, производњу и употребу истих и њихово учешће у изазива-

њу пожара. Поред тога направљена је серија огледа у којима је посматрана интеракција између активи-

рања пиротехничког средства и запаљивог материјала. Констатовано је да су ова средства опасна и да је 
неопходно предузети низ мера да би се иста учинила бар за нијансу безбеднија са становишта пожара и 

угрожавања људских живота и материјалних добара. 

Кључне речи: пиротехничка средства, реакција са запаљивим материјалом пиротехнике, пожар-

но угрожавање живота људи и имовине пиротехником. 

PYROTECHNICS AS A CAUSE OF FIRE 

ABSTRACT 

This paper deals pyrotechnics, its production and usage, as well as its part in causing fire. In addition, a series 
of experiments were made in which interactions between the activation of pyrotechnics and flammable materials were 

observed. It was noted that the pyrotechnics are dangerous and that it is necessary to take a series of precautions that 

would make pirotechnics a bit safer from the standpoint of fire and endangerment of human lives and property. 

Key words: pyrotechnics, reaction with flammable pyrotechnic materials, endangerment of human lives 

and property with fire caused by pyrotechnics 

1. ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

Пиротехнички производи представљају смешу хемијских једињења и оксиданата који 
омогућују кисеоник потребан за горење. Садрже хемикалије које производе боју, везивна сре-
дства и давалац хлора који појачава боју пламена. 

1.1 Историјат 

Прве пиротехничке направе потичу из Кине из периода отприлике пре 5.000 година када су 
у шуље стабљике бамбуса помешали сумпор, ћумур и со, или барут који је такође кинески изум и 
потом га запалили, при чему се стварао громогласан звук. Од тог времена па до данас уз стална 
усавршавања ови производи се употребљавају за време предпразничних и празничних свечаности. 

Италија је била прва европска земља која је почела масовније да производи петарде, да би 
касније почели да праве мале бомбе – петарде које су им служиле за насилно отварање врата, капија 
и других препрека. 

У данашње време производња пиротехничких средстава у Кини доноси приход од близу 
сто милиона долара, уз многобројне жртве од изазивања пожара и огромну материјалну штету у 
целом свету. 

1.2 Састав 

Пиротехничка смеша се састоји из:  

                                                   
1 др професор струковних студија, ВТШСС Нови Сад 
2 спец. ЗОП, РЕИК „Колубара“ Лазаревац 
3 др, декан факултета за примењену безбедност „Универзитет ЕДУКОНС“ 
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- горивог састојка који сачињавају смеше фосфора, сумпора, калијум-нитрата, прахова 

лаких метала (магнезијум, алуминијум, и др.), метални хидриди, угљени хидрати и др. 

- оксиданса који омогућује кисеоник потребан за горење (оксиди, пероксиди, хлорати, 
хромати и сл.) 

- везивно средство(природне и синтетичке смоле) 

- хемикалије за добијање обојених светлосних ефеката (бакар-оксид за плаву боју, соли 

баријума за зелену боју, а магнезијумове соли за бљештаво плаву боју) и 
- у смеши се може наћи и давалац хлора који појачава боју пламена. 

1.3 Класификација 

Према класификацији опасних материја предмети који се користе за извођење експлози-

ја и пиротехничких ефеката спадају у прву класу – експлозивне супстанце и деле се на разреде. 

Средства ватромета су сврстана у разред 1.3, док су петарде у разреду 1.4. 

1.4 Законска регулатива и подела 

Према Закону о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима пиротех-
ничка средства спадају у експлозивне материје и као таква подлежу обавезама обезбеђења одо-

брења Министарства унутрашњих послова за њихову производњу, складиштење, транспорт и 

промет. Одобрење за производњу, складиштење, транспорт или промет се добија по обезбеђе-
њу услова  немогућности изазивања пожара и експлозије. 

Сама пиротехничка средства подељена су у четири разреда, а према својим карактери-

стикама и могућностима изазивања нежељених последица.  
- Тако у I разред спадају пиротехничке играчке (мале петарде, конфети-бомбице, бен-

галске шибице и сл.). 

- У II разред спадају петарде, бенгалске бакље, ракете и др. 

- У III и IV разред спадају средства за велике ватромете.  
Мора се нагласити да се пиротехничка средства I и II разреда могу купити у слободној 

продаји увек и у неограниченим количинама, док се средства III и IV могу купити уз одобрење 

Министарства унутрашњих послова за извођење ватромета. 

2. ПОЖАРИ У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ  

ПИРОТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА 

Пожари при производњи пиротехничких средстава се дешавају широм света и поред стро-
гих мера заштите. У Кини постоји низ легалних фабрика за производњу пиротехничких средстава 
намењених углавном извозу у Европу и Сједињене америчке државе. Према званичним кинеским 
подацима 2011. године само у САД извезено је 120.000 хиљада тона пиротехничког материјала.  
Већину радника у производњи пиротехничких средстава чине жене јер имају нежније руке, а сваки 
комад материјала прође и кроз близу двадесет пари руку. Свако и најмање варничење, појава стати-
чког електрицитета или прекомерног загревања пиротехничког материјала би изавало пожар и 
ексползију, па је због тога алат искључиво од дрвета а грејање и осветљење су сведени на минимум. 
Пожари у фабрикама пиротехничких средстава поред огромних материјалних штета односе и људ-
ске животе. 

Пожар у фабрици пиротехничког материјала у кинеској области Џаојуан који се дого-
дио 2012. године однео је 40 људских живота. 

У месту Арпино у Италији 120 километара југоисточно од Рима у фабрици пиротехнике 
у пожару и од последица експлозије погинуло је петоро људи. У погону пиротехнике и намен-
ске производње корпорације Трајал у Крушевцу дошло је до пожара и експлозије при паковању 
противградне ракете децембра 2001 године када је повређено пет радника, док код експлозије 
јула 2012 није било повређених  али је у оба случаја проузрокована велика материјална штета. 

Још већу опасност од пожара и експлозија представљају илегалне радионице за произ-
водњу пиротехничких средстава. Највише су заступљене у сиромашним кинеским областима, 
где се у основној школи у селу Фанглин у области Ђијанси догодио један од најтрагичнијих 
пожара са експлозијом пиротехнике у којој је живот изгубило 67 особа углавном ученика. На 
првом спрату школе налазила се илегална радионица пиротехничких средстава, а експлозија се 
догодила када су ученици састављали средства за ватромет. 
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2.1 Пожари у складиштима пиротехнике 

У складиштима пиротехничког материјала и готових производа и поред тога што су 

повремено посећени од стране људи долази до пожара који су увек праћени експлозијама. Један 
такав пожар се догодио 2011. године на југу Данске у бившој војној касарни која је испражњена 

пре продаје приватном власнику који је у њу сместио пиротехничка средства за извођење ва-

тромета. Биланс пожара и експлозије је двоје погинулих и огромна материјална штета. 

2.2 Пожари при транспорту пиротехничког материјала  

При транспорту пиротехничког материјала и средстава такође може доћи до експлозија 
и пожара, услед прекомерног загревања простора у коме се превози, услед варничења инстала-

ција самог возила, услед стварања статичког електрицитета због трења металних делова као и 

стварања топлоте због трења. Све од наведеног се може догодити при самом транспорту а пого-
тову у случају хаварије због удеса. Последице су наравно велике материјалне штете  а можда и 

људски животи. Од много пожара и експлозија које су се догодиле при транспорту пиротех-

ничког материјала и средстава поменућу пожар у Лими недалеко од Боливијске границе у мес-

ту Хулијак када је експлодирао полицијски камионет који је превозио заплењени шверцовани 
пиротехнички материјал. У овом пожару и експлозији погинула су четири полицајца док их је 

седамнаест повређено. 

2.3 Пожари при употреби пиротехнике на отвореном простору 

Пожари при употреби пиротехничких средстава на отвореном простору дешавају се 

много чешће од средстава првог и другог разреда (петарде, прскалице, бакље, ракете и сл.) него 
виших разреда где спадају средства ватромета. Познато је да се петарде и слична пиротехничка 

средства могу купити у трговинама у неограниченим количинама и без икаквог упозорења куп-

ца о коришћењу и опасностима која могу настати уколико се употребљено средство нађе у бли-
зини горивог материјала. Употреба ових средстава се увелико повећава пред празнике, Нова го-

дина и сл. када се и деси највише пожара изазваних пиротехничким средствима. Детонација пе-

тарде може чак разбити ветробранско стакло на аутомобилу и изазвати паљење унутрашњости 
истог. 

Дубровачки ватрогасци 01. 01. 2008. године гасили су пожар у пределу дубровачког ви-

диковца изазван употребом пиротехнике.  

Ватрогасци и хитна служба Сарајева имали су пуне руке посла 02. 01. 2012 године због 
употребе пиротехнике у Новогодишњој ноћи.  

Испитујући могућности изазивања пожара на отвореном простору од стране петарди и 

прскалица као најраспрострањенијих средстава ове врсте која су доступна сваком утврдили смо 
да исте могу изазвати пожаре на свим запаљивим материјалима до којих доспеју.  

 

Сликa 1: Паљење суве траве прскалицом 

При огледу сам користио малу гомилу суве траве. Сува трава се на отвореном може 

наћи у летњем сушном периоду или сладиштена у отвореним складиштима током целе године 
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У јутарњим сатима 01. 01. 2012 у Дугишу (Република Хрватска) бачена је петарда из 

стана вишеспратнице, која је разбила ветробранско стакло аутомобила, који се потом запалио, а 

ватра се пренела на још два аутомобила паркирана у непосредној близини.   
На следећим сликама биће приказано паљење пара бензина баченим пиротехничким 

средством услед чега ће доћи до паљења паркираног аутомобила са којег се пожар може прене-

ти и на суседно паркирана возила. 

 

Слика 2: Мрља од бензина на бетону 

  

Слика. 4: Паљење пара бензина петардом 

2.4 Пожари изазвани протехничким средством у затвореном простору 

Како на улицама и трговима за време Новогодишњих и других празника слави се и у ресто-
ранима, кафанама, ноћним клубовима и становима уз коришћење пиротехничких средстава и неку 
чашицу пића више што све доприноси слабијој концентрацији и наравно великом броју пожара. 

Многобројни ноћни клубови у свом редовном програму имају тачке са употребом пиро-
техничког средства од стране плесачица. 

Ако свему овоме додамо велики број присутних на малом простору и опет уз употребу 
алкохола и могућношћу поседовања пиротехничких средстава и од стране гостију са доста за-
паљивог материјала у локалу (употребљене папирне марамице по поду, обложени зидови запа-
љивим материјалом (јамболија и сл), завесе на прозорима, опасности од избијања пожара иза-
званих пиротехничким средством су велике. 

Поред свега поменутог у становима су подне облоге од материјала који се лако пале. За 
време славља поводом дочека Нове године свуда у свету због употребе великог броја пиро-
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техничких средстава долази до пожара са људским жртвама и великом материјалном штетом. А 
где би другде већ опет у Кини у време дочека Нове 2011. кинеске године само за један дан иза-
звано је више од 2.500 пожара коришћењем пиротехнике. 

Такође у новогодишњем слављу приликом дочека 2012 Нове године у Италији од после-

дица коришћења пиротехнике погинуло је двоје а повређено више од 100 људи. Постоје индиције 

да су код нас у неким дискотекама пожари изазвани коришћењем пиротехничких средстава при 
извођењу неких тачака од стране плесних група уз употребу пиротехничких бакљи. На следећим 

сликама приказане су могућности изазивања пожара употребом пиротехничких средства у затво-

реом простору, до којих сам дошао вршећи испитивања на поменутим материјалима. 

 

Слика 5:  Jaмболија – као зидна облога испод које је nа поду упаљена прскалица 

 

Слика 6: И тепих је упаљен  прскалицом 

3. СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА  
ПИРОТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА  

Према званичним извештајима из 2010. године у САД, хитне службе су збринуле или 

послале на болничко лечење око 8.600 повређених лица чије су повреде изазване дејством 
пиротехничких средстава.  

Према статистичким подацима, за око 15.500 пожара се сматра да су изазвани пиротех-

ничким средствима. У овим пожарима погинуло је 8 људи, 60 људи је повређено, док је директ-
на материјална штета износила нешто више од 36 милиона долара. Судећи по овој статистици, 

може се рећи да удео пиротехнике као узрока пожара износи 4,2%. 

3.1 Пожари који укључују пиротехничка средства (2006-2010) 

У периоду од 2006. до 2010. године у САД, највећи број пожара су пожари траве или 

травнатих површина (7.800 пожара годишње), пожари жбуња и ниског растиња (5.200), пожари 
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контејнера (2.000), некласификовани пожари природних материјала или вегетације (1.500), по-

жари смећа и депонија (1.400). 

У овом периоду, у просеку је страдало 5 људи годишње у пожарима изазваним пиротехни-
ком, док је у просеку 6 људи годишње страдало директно од утицаја пиротехничких средстава.  

Када се статистика прикаже као број смрти по часу, пиротехничка средства су опаснија 

од конзумирања цигарета. У данима празника, а посебно на 4. јули (прослава дана независ-

ности), дане Божића и дана дочека Нове године, број пожара у САД је удвостручен у односу на 
било који други дан. Ово повећање је директна последица употребе пиротехничких средстава. 

3.2 Извештаји хитних служби о повредама изазваних пиротехником 

Полазећи од 1996. године, до данас, уобичајено је да се број повреда изазваних употребом 

пиротехнике креће од 8.300 до 9.800. Број повреда је био повећан 2000. и 2004. године, а био је 

знатно нижи 2008. Пре 1996. године, број повреда је био драстично већи. 
2010. године су две од пет (39%) жртава биле млађе од 15 година. У овој групи, домини-

рао је број повреда код деце старости 5-9 година, као и деца узраста 10 - 14 година. Чак 69% 

повређене деце су били дечаци. 
Већина (57%) повреда из 2010. године изазваних пиротехником су биле повреде екстре-

митета – шака или прсти (30%), нога (22%), рука, лакат или раме (5%). Од осталих повреда, 

битно је напоменути да се у 37% случајева радило о повреди главе од којих су 21% повреде ока. 

3.3 Правна питања 

Из полицијских извештаја, закључено је да је 2010. године пет од шест (83%) пожара 
изазвано легално продатим пиротехничким средствима. Остала средства су се илегалним путем 

нашли на тржишту или су на нелегалан начин продате (продате малолетним лицима). 

 

Слика 7: Статистика пожара изазваних пиротехничким средствима 

4. ЗАКЉУЧАК 

Код производње пиротехничких средстава неопходно је придржавати се свих мера за-

штите од пожара како би се онемогућило паљење пиротехничких смеша или готових произво-
да. Предузимати све неопходне мере ради спречавања рада нелегалних радионица за произво-

дњу пиротехничких средстава јер се у њима углавном не обезбеђују све мере заштите од пожа-

ра. Особље које се налази у производним погонима упознати са свим мерама заштите и опасно-
стима које могу настати непридржавањем прописаних мера. 

При транспорту и манипулацији пиротехничким средствима држати се строго пропи-

саних поступака. Особље оспособити за манипулацију и превоз оваквих материја, транспорт не 

вршити путевима кроз велика насељена места уколико је то могуће или обезбедити пратњу во-
зила за транспорт пиротехничког материјала и производа. При куповини пиротехничких сред-
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става обезбедити да сваки купац добије упутство за коришћење пиротехничког средстава са 

упозорењем на могуће последице коришћења истог. 

Са упознавањем са опасностима коришћења пиротехничких средстава започети у првим 
разредима основне школе поготову пред новогодишње и сличне празнике, када је употреба ових 

средстава највећа. Бољом законском регулативом и већим ангажовањем Друштвено политичке 

заједнице био би смањен број људских жртава као и материјална штета. 
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РЕЗИМЕ 

Превенција експозиције и примена адекватне заштите представљају начин за очување здравља 

запослених у медицинским лабораторијама који су изложени хемијским штетностима. С обзиром на штет-

но деловање органских растварача, предузимају се одређене превентивне мере, како би се ризик по здраље 
запослених смањио на минимум. Закон о хемикалијама и Правилник о превентивним мерама за безбедан и 

здрав рад при излагању хемијским материјама, представљају фудаментални постулат и мере које се морају 

примењивати од стране радника и послодавца у циљу безбедног и здравог рада. 

Кључне речи: Експозиција, органске супстанце, лична заштитна опрема. 

EXPOSURE PREVENTION, PROTECTION MEASURES  

OF ORGANIC SOLVENTS IN MEDICAL LABORATORES 

ABSTRACT 

Prevention of exposure and adequate protection are the way to preserve the health of workers in medical 
laboratories who are exposed to chemicals. Given the harmful effects of organic solvents, take certain preventive 

measures to reduce the risk to the health of employees decreased to a minimum. Law on Chemicals and Regula-

tion on preventive measures for safe and healthy work when exposed to chemicals, are underlying postulate and 

measures that must be applied by the worker and the employer in order to safe and sound operations. 

Key words: Exposure, organic solvents, personal protective equipment 

1. УВОД 

Данас се у различитим врстама медицинских лабораторија користе органски растварачи 
у већој или мањој мери, што зависи од врсте лабораторије, развоја технолошког поступка на 
светском нивиу и техничке опремљености самих лабораторија. 

Приликом обављања својих радних задатака запослени у медицинским лабораторијама 
изложени су хемијским штетностима, а најчешће су изложени следећим органским растварачи-
ма: ксилен, (припада групи ароматичних цикличних угљоводоника), формалин и алкохол (при-
падају групи алкохола етра, естра, алдехида и кетона). 

Нарочита пажња у последње време је посвећена надзору над изложеношћу хемијским 
штетностима на радном месту. Код изложености хемијским штетностима послодавац мора узети у 
обзир према реду важности предвидети примерене радне поступке и управљачке уређаје и 
користити: одговарајућу опрему и хемикалије; примењивати колективне заштитне мере на извору; 
примерене организационе мере; ако се изложеност не може спречити другим средствима користити 
мере личне заштите, као што је лична заштитна опрема за кожу, очи лице, дисање. 

2. ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ КАО ХЕМИЈСКЕ ШТЕТНОСТИ 

Хемијске материје у које се убрајају и органски растварачи су неопходан сегмент сваке ме-
дицинске лабораторије. Човечанство је данас на таквом новоу развоја да се хемијске супстанце, 

                                                   
1 Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд. VII-1, 
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упркос опасностима које од њих прете, практично не може избећи њихова употреба. Због опасно-

сти по безбедност и здравље на раду запослени треба да науче како безбедно да поступају, како са 

органским растварачима, тако и са другим хемијским материјама. 
Органски растварачи и њихове паре су хемијске штетности којима су запослени изложени 

док обављају своје свакодневне радне задатке. Уколико се не поштују све безбедоносне мере могу 

да изазову негативне ефекте по здравље. Какви су негативни ефекти по здравље запослених зависи 

од врсте и количине (концетрације) хемијских супстанци, колико често и на који начин је запослен 
изложен одређеној хемикалији. Када се сагледају сви параметри, може се проценити стварни ризик 

од излагања органским растварачима на радном месту. 

Органски растварачи се најчешће налазе у течном агрегатном стању, јер је такво агрега-
тно стање најпогодније за рад у медицинским лабораторијама. Међутим, они се могу наћи у сва 

три агрегатна стања (нпр. формалдехид је гасовито једињење, које је растворљиво у води и нај-

чешће се чува растворен у води под називом формалин и у чврстом агрегатном стању под нази-

вом параформалдехид).  

2.1  Како органски растварачи доспевају у тело и како из тела излазе 

Хемикалије могу да допру у тело на више начина: инхалацијом-удахнути, сл. 1. (инхалација 

је најчешћи пут уноса у професионалној изложености); ингестијом, сл. 2. (акцединталним гутањем 

уз јело, пиће или пушењем); адсорпцијом, сл.3. (адсорбованим контактом преко коже и очију). 

                              

Сл. 1. Инхалација                  Сл. 2. Ингестија               Сл. 3. Адсорпција преко коже и очију 

Сви могући негативни утицаји одређене хемикалије никада се неће манифестовати код 
различитих особа на исти начин. Уколико је време експозиције дуже и концетрација хемикалија 
већа, то ће и ризик по здравље запослених бити већи.  

Хемикалије које улазе у тело се у одређеној количини депонују у појединим ткивима и 
органима, међутим како не долази до обољења свих особа које су изложене деловању органских 
растварача, значи да тело поседује механизме да се ослободи тих материја. Органски растварачи 
се обично излучују из организма у другим хемијским једињењима него када су ушли у тело (нпр. 
попијени алкохол се након једног сата ресорбује и почиње његова елиминација). Мањи део 
ресорбованог етанола (2-10%) излучује се непромењен преко плућа и бубрега. Највећи део се у 
јетри оксидише преко сирћетне киселине и ацетилкоензим А све до CО2 и H2O. Мали део ресор-
бованог алкохола (1-2%) оксидише у Ацет-алдехид).  

Тело се ослобађа органских хемикалија на следеће начине: 
- урином 
- столицом 

- издахнутим ваздухом 

- кожом и 
- знојењем. 

Људски организам се приликом излагања органским растварачима понаша као и у мно-

гим другим ситуацијама, када је изложен неком деловању, било ком, доза којом је изложен и 
коју прими његово тело представља најбитнији сегмент у коме ће се кретати његово здравстве-

но стање после одређеног периода.  

Максимално дозвољене концентрације (МДК) хемијских штетности у ваздуху радне 

средине јесу концентрације којима, по садашњим сазнањима, радници могу бити изложени по 8 
сати дневно, 5 дана у недељи, током целог радног века, а да им здравље не буде оштећено. Када 

се не примењују сви прописи од стране послодавца и од стране запослених приликом излагања 

органским растварачима може доћи до акутног и хроничног обољења.  
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2.2  Шта су и како на организам делују органски растварачи 

Ксилен је ароматични угљоводоник познат по својој широкој употреби у обради ткива, 
бојења и покривању ткива у хистопатолошкој лабораторији. То је безбојна течност, слатког 

мириса или је гас који се јавља природно у нафти, угљу и катрану дрвета. Хемијска формула  је 

C6H4(CH3)2 и назива се "диметил бензен" јер се састоји од шест угљеникових прстенова на које 
су везане две метил групе. 

Главни ефекат удисања испарења ксилена је депресија централног нервног система, са 

симптомима као што су главобоља, вртоглавица, мучнина и повраћање. Дуготрајна изложеност 

може довести до главобоље, раздражљивости, депресије, несанице, узнемирености, брзог умара-
ња, дрхтавице, оштећене концентрације и краткорочне меморије. Ово стање се понекад генерално 

назива " синдромом органског растварача." 

Формалдехид припада групи алкохола етра, естра, алдехида и кетона. Хемијска формула 
формалдехида је HCHO, а најчешће се примењује као антисептик, конзерванс и фиксатор ткива, 

дезодоранс, средство за дезинфекцију и користи се у производњи пластичних маса и папира.  

Приликом излагања запослених може довести до иритативног и алергијског дејства на 
кожу и слузокожу, коагулације беланчевина ћелија, оксидације у мрављу киселину (HCOOH). Де-

јство формалдехида на запослене зависи од више фактора, па се према здравственим тегобама 

које се јављају деле на акутно и хронично тровање. Акутна тровање се манифестује почетним 

знацима оштећења јетре, бубрега, миокарда, док се код хроничног тровања манифестује симпто-
мима иритације горњих респираторних путева и коњуктиве, токсичног дерматитиса и алергијске 

реакције на кожи и слузокожама. 

Алкохол или етанол је безбојна бистра течност припада групи алкохола, етра, естра, 
алдехида и кетона. Молекулска формула алкохола је CH3CH2OH. Алкохол је у мањим дозама 

анксолитик, док у већим дозама може довести до респираторне депресије и смрти. Клиничка 

слика тровања алкохолом је са специфичним оштећењем два од следећих органа или органска 
система, крв и крвотворни органи, јетра, бубрези и нервни систем. Важан негативни значај ал-

кохола у медицинским лабораторијама је што потенцира токсичност многих других органских 

растварача, нпр. толуен - метаболише се оксидацијом у бензилалкохол, а затим под дејством 

алкохолдехидрогеназе у бензалдехид, чијом оксидацијом настаје бензоична киселина (благо 
иритира кожу, очи и слузокожу, може повећати ризик од жутице код новорођенчади). 

3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

- Закон о раду („Сл.гласник РС― бр.24/05, 61/05, 54/09) 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС― бр. 101/05) 
- Закон о хемикалијама („Сл.гласник РС― бр.39/09, 88/10, 92/11, 93/12) 

- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС― бр. 36/09 и 88/10). 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским ма-

теријама („Сл.гласник РС― бр.106/09) на снази од 01.01.2013. 
Класификација опасних хемијских материја: 

- Правилник о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и 

одређеног производа („Службени гласник РС‖, број 59/10, 25/11 и 5/12);  
- Правилник о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и 

одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класифи-

кацију и обележавање УН („Службени гласник РС‖, број 64/10 и 26/11);  
- Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС‖, број 81/10) – на 

снази до 31.12.2012. год.  

- Правилник о садржају безбедносног листа („Службени гласник РС‖, број 100/11) – 

на снази до 01.01.2013. год.  
Рад са појединим хемијским материјама: 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту 

(„Службени гласник РС‖, број 106/09, 6/10 и 15/10);  
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциноге-

нима и мутагенима, („Службени гласник РС‖, број 96/11);  
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Законска регулатива је утемељена новијим изменама и допунама Закона и Правилника. По-

треба за идентификацијом опасности и проценом ризика који проистичу из присуства опасних хе-

мијских материја на радном месту, је потребна како би се примениле адекатне законске регулативе 
и на основу тога примениле мере заштите које доводе до безбедног и здравог рада запослених.  

4. ПОШТОВАЊЕМ ПРОПИСА ДО БЕЗБЕДНОГ И ЗДРАВОГ РАДА 

У развијеним друшвеним системима, одговорност сваког појединца и свих послодавца 

представљају најбитније сегменте за деловање донетих прописа са становишта безбедности и 

здравља на раду. 

4.1   Обавезе послодавца  

Послодавац је дужан да при процени ризика, поштовањем прописа о безбедности и здра-
вља на раду, прво утврди да ли су опасне хемијске материје присутне на радном месту. Уколико 
се утврди њихова присутност, дужан је да процени ризик по безбедност и здравље запослених ко-
ји се јавља због присуства тих хемијских материја, утимајући у обзир следеће: 

- њихова опасна својства 
- информације о безбедности и здрављу на раду (безбедносни лист) 
- ниво, врсту и трајање изложености 
- околности при раду, укључујући и њихову количину 
- све граничне вредности изложености хемијским материјама 
- ефекат превентивних мера које су предузете или треба предузети и 
- извештаје о резултатима праћења здравственог стања 
Послодавац је дужан и да:  
- Актом о процени ризика у писаном облику утврди мере за спречавање, отклањање 

или смањење ризика од хемијских материја и да изврши делимичну измену и допуну 
акта о процени ризика у случају када је дошло до значајних промена у процесу рада; 

- да примењује превентивне мере за безбедност и здравље на раду приликом обавља-
ња сваке активности која укључује опасне хемијске материје; 

- ризик од настанка повреда и/или оштећења здравља запосленог на радном месту које 
укључује хемијске материје спречи, отклони или смањи на најмању могућу меру; 

- да предност даје замени, тако што избегава употребу опасне хемијске материје и 
замењује је хемијском материјом или процесом који, под условима његове употребе, 
није опасан или је мање опасан; 

- организује вршење превентивних и периодичних испитивања услова радне околине 
који могу бити опасни по здравље запослених на радном месту, посебно у односу на 
граничне вредности изложености на радном месту и 

- запосленима којима је дозволио рад у угроженом подручју, обезбеди одговарајућа 
средства и опрему за личну заштиту на раду. 

4.2  Превенција експозиције 

Послодавац је дужан да запослене и/или њихове представнике за безбедност и здравље на 
раду у медицинским лабораторијама пре ступања на посао упозна са опасностима, ризицима, ме-

рама за спречавање, отклањање и смањење ризика од повреда на раду или оштећења здравља ка-

ко себе тако и других лица на радном месту. Запослени су у обавези да поштују радну процедуру, 

заштите мере и да буду упознати и са другим ризицима који нису везане за хемијске штетности. 
У медицинским лабораторијама приликом рада у лабораторију на анализу долази крв, урин, бри-

севи, делови органа, односно потенцијално инфективни материјал од пацијената, тако да су за-

послени изложени и биолошким штетностима. Запослени и поред личне заштитне опреме коју су 
у обавези да носе, нису 100 % заштићени, али се њихова заштита по здравље вишеструко повећа-

ва. Како би се повећала имуногеност организма, законом је приписана вакцинација професиона-

лно изложених лица, као што је вакцинација против хепатитиса Б, што представља меру заштите 
која спречава појаву обољења у вези са радом. 

Како би се запосленима обезбедили адекватни услови за безбедан и здрав рад у лаборато-
ријама је потребно да постоји најсавременија доступна технологија, апарати који захтевају мини-
малну манипулацију и изложеност хемијском штетностима, да се опасне супстанце замене безопа-
сним или мање опасним супстанцама. 
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Органски растварачи су лако испарљиве хемикалије на собној температури и паре које се 
ослобађају приликом рада треба избећи. Потребно је да приликом рада лабораторија поседује: ди-
гесторе, колекторе, принудну вентилацију, прописане ормане за одлагање хемикалија који имају 
изведену вентилацију у спољни простор. Капацитет вентилатора који аспирира настале паре, вели-
чину ормана која је потребна за чување хемикалија, као и врсту и облик колектора и дигестора тре-
ба прилагођавати свакој лабораторији.  

Приликом ношења личне заштине опреме (заштитне рукавице, маске, наочари), битно је 
да опрема не изазива непожељне ефекте по здравље (алергије,..), да буде отпорна на дејство 
органских растварача, да буде погодна за рад да у смислу функционалности и прецизности који 
захтевају одређени лабораторијски поступакци, да се користи на прописан начин и да се врши 
замена на одређени временски период прописан од стране приозвођача или писаним процеду-
рама послодавца. 

4.3  Лична заштитна опрема  

Лична заштитна опрема има за циљ да унапреди заштиту запослених, који су у обаве-
зи да је носе током обављања радних задатака и да спречи повреду на раду, појаву професио-
налних обољења, болести у вези са радом и других штетних последица по здравље запосле-
них.  

Лична заштитна опрема коју је потребно носити приликом рада у медицинским лабора-
торијама су:  

- заштитне рукавице за једнократну употребу од нитрила за рад са органским раства-
рачима и микробиолошким агенсима у складу са EN374, које обезбеђују добро при-
јањање у мокрим и сувим условима и заштиту од хемијских и биолошких хазарда; 

- заштитне наочари са бочним штитницима; 
- заштитне кецеље за једнократну употребу, као заштита од прскања у току рада са 

биолошким материјалом и 
- заштитне кофил маске за једнократну употребу у складу са EN149, за рад са орган-

ским растварачима 

4.4   Одлагање органских растварача 

Након завршених радних процеса, органске раствараче потребно је складиштити на такав 
начин да не угрожавају живот и здравље људи и животну средину. Приликом одлагања органских 
растварача најбезбеднији начин је да се одлагање изводи у самом процесу, на месту настанку отпа-
да. Безбедан начин за одлагање органских растварача представља примена колектора којом хемика-
лије одлазе у посебан ток за сакупљање. Начин сакупљања применом колекторима може бити цен-
трални и локални. Код централних колектора, место сакуљања је пројектовано приликом изградње 
објекта и изграђују се поседни водови од лабораторија до резервоара за сакупљање органских рас-
тварача. Водови који се користе су искључиво намењени за ток органских растварача. Код напред-
нијих лабораторија, рад са различитим органски растварачима се обавља у назначененом колектору 
за сваки органски растварач, те се прикупљају у више резервоара. Место сакупљања се најчешће 
налази у најнижим деловима објеката, како би се користила гравитациона сила до одлагања у резер-
воар за сакупљање и како би био олакшан приступ манипулантима који хемијски отпад одпремају 
из објекта. Након сакупљене одређене количине, органски растварачи се предају правном лицу које 
има дозволу за сакупљање и транспорт опасних хемикалија и са којим постоји потписан уговор о 
сарадњи. Поред централног колектора, постоји и локални колектор који се пријектује тако да у 
склопу колектора има резервоар мање запремине, где ће се одливати органски растварачи. Након 
пуњења, резервоар је потребно затворити и заменити другим, а напуњени у складу за Законом о 
оправљању отпадом одложити на прописан начин.  

Начин сакупљања и одлагања органских растварача је потребно дефинисати писаним 

процедурама и упутствима. На овакав начин дефинисани су сви поступци у којима настао хе-

мијски отпад треба на најбезбеднији начин складиштити до коначног одлагања. Приликом 
управљања отпадом јасно су дефинисано задужења запослених, распоређивање средстава и 

амбалаже за одлагање отпада, начин означавања отпада, прикупљање отпада и транспорт, 

привремено складиштење, одлагање отпада,, вођење евиденције, коришћење личне заштитне 

опреме.  
Неправилно одлагање повећава изложеност органским растварачима што има за после-

дицу негативан ефекат по здравље запослених. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Напори да се смањи опасност по здравље у медицинским лабораторијама је потреба  да се 
створи безбеднија радна атмосфера, тако што су запослени боље упознати са здравственим опасно-
стима, мерама безбедности и усвојеним процедурама. Опасности од органских растварача су добро 
документована, али замене није лако наћи. Употреба одговарајуће личне заштитне опреме и при-
стојан број хауба (дигестора, биолошких безбедних кабинета) спречава опасне последице од орган-
ских растварача и других хемијских испарења. Потребно је обезбедити средства и адекватну опре-
му за рад, запослене обучити како да раде у медицинским лабораторијама и поштовати законску ре-
гулативу, како би се грешке смањиле на минимум.  Abusus abusum invocat – једна грешка вуче дру-
гу за собом.  
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УГРОЖАВАЊЕ СТАНОВНИКА НОВОГ САДА –  

НОВЕ МЕТОДЕ КВАНТИФИЦИРАЊА ТОКСИЧНОГ 

КОНТАМИНИРАЊА ТЕРИТОРИЈЕ 

Драган Карабасил1, Јасминка Ристивојевић2 

vtsna@eunet.rs 

РЕЗИМЕ 

Рад обрађује једно од најактуелнијих жаришта угрожавања становника Новог Сада – Фабрику 

воде на Лиману I. Овај објекат је лоциран у урбано најгушћем делу града и сваки удес би произвео вели-

ки број жртава међу становништвом. Основни проблем је у евакуацији и њеној крајњој селективности 
како би се избегао саобраћајни колапс и срљање људи директно у контаминирану зону. Нови програмски 

пакет Aloha 5.4.3. има карте терена Србије тако да се по врло лаганом аутоматизму преноси Aлохина 

карта угрожавања на терен и то у тачној размери. 

Кључне речи: угрожавање људи хлором, Aloha, токсична контаминација терена 

ENDANGERMENT OF THE POPULATION OF NOVI SAD –  

NEW METHODS OF QUANTIFYING  

TOXIC CONTAMINATION OF THE TERITORY 

ABSTRACT 

This paper deals with one of the topical critical spots of endangerment of the population of Novi Sad – 

water plant in Liman I. This object is located, from urban point of view, in the densest part of the city and every 
accident would cause a large number of victims. The basic problem is in evacuation and its ultimate selection in 

order to avoid traffic collapse and rushing of people directly into the contaminated zone. New program package 

Aloha 5.4.3 includes maps of Serbian territories, and the simplicity of automated transition of Aloha‘s endan-

germent diagram onto terrain map is gained, keeping metric ratio intact. 

Key words: endangering people with chlorine, aloha, toxic contamination of terrain 

1. УВОД 

Угрожавања људи савременом технологијом су све већа. Људи једноставно не знају која 

фабрика или постројење је инсталирано испод њиховог прозора. Једно од таквих угрожавања је и 

фабрика воде у Новом Саду на Лиману 1. У овом технолошком постројењу се налази од 6 до 8 тона 

течног хлора, за које су готово сви убеђени да је апсолутно безбедно окружење од овог опасног 
токсина. У раду смо покушали анализирати угрожавање којим ова постројења прете окружењу.  

За анализу угрожавања коришћен је програмски пакет „Aloha― 5.4.3 и метеоролошки по-

даци метеоролошке мерне станице у Новом Саду. На слици 1. приказана је ружа ветрова за Но-
ви Сад од 2000 до 2010. године за период јануар-децембар. 

2. ИЗРАДА МАПЕ УГРОЖАВАЊА НА КАРТИ ТЕРЕНА 

Из слике 1 је видљиво да је најчешћа брзина ветра у овом посматраном периоду од 0.5 -
2,5 m/sec а најчешћи правац ESE – исток – југоисток. За количину од 0,987 тона (хаварија јед-

ног контејнера) угрожавање би било следеће. 

                                                   
1 Висока Техничка Школа Струковних Студија у Новом Саду, Школска 1 
2 СО Шабац 
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Слика 1: Ружа ветрова за Нови Сад од 2000 до 2010. године за период јануар-децембар 

 

Слика 2: Збирни подаци унети у програм 
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Слика 3: Зоне угрожавања са концентрацијама и временима 

Дијаграм угрожавања је из „Alohe― директно пренет на гуглову мапу Новог Сада тачно 

у одговарајућој размери. То до сада није било могуће до верзије „Alohа― 5.4.3.  

На слици 4 се види да је црвена зона дужине 1,8 km, наранџаста 4,2 km а жута 6,9 km. 

 

 

Слика 4: Приказ карте угрожавања Новог Сада  
у случају хаварије једног контејнера са течним хлором 
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На слици 5 се види да црвена зона обухвата део Лимана 1, Геронтолошки центар који је 

вишеспратни објекат, СПЕНС, фудбалски стадион „Карађорђе― управну зграду „Електровојво-

дине― па чак и објекте ВТШСС. Ту је смртоносно угрожени и  велики број високих објеката за 
колективно становање. 

На слици 6. приказана је зона обојена наранџасто. Она обухвата „Покрајинску болни-

цу―, Јодну бању, Новосадски Сајам, и пресеца три најпрометније саобраћајнице града: Булевар 

Ослобођења Футошки пут и Булевар Европа. И овде је смртоносно угрожени и неупоедиво 
већи број високих објеката за колективно становање. 

 

Слика 5: Црвена зона угрожавања града 

  

Слика 6: Наранџаста зона угрожавања града 

Жута зона обухвата велики простор и допире готово до насеља Сајлово. 
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3. ЗАШТИТНИ КОНТЕЈНЕРИ 

У случају акцидента оштећени контејнер са течним хлором се може сместити у заштит-

ни контејнер који лако може да прими оштећени суд преко уводника са ваљцима, са којим се 
лако рукује, који се лако забрави и који се мора, наравно, набавити у иностранству. 

 

Слика 7: Заштитни контејнер са уводним ваљцима  

и једноставним и поузданим забрављивањем1 

Наравно да и заштитни контејнери не раде сами, него захтевају људе из спасилачких екипа 

који ће одвојити оштећени контејнер, утоварити исти на транспортна хидраулична колица, догура-
ти до заштитног контејнера и сместити га у унутрашњост као што то показује слика 7. 

4. ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА 

Свакако да су примарни циљеви заштите минималан број људских жртава у случају 
оваквих непредвиђених догађаја. На жалост све се своди на брзо уклањање становништва пред 

растућом опасношћу. Проблеми великих градова су саобраћајни колапси и оперативна готовост 

ватрогасно-спасилачких екипа и фабричких спасилачких чета.  
Ватрогасно-спасилачке јединице морају имати јасну слику угрожавања простора добије-

ну коришћењем програмског пакета „Aloha― и диференцирати делове града који треба да се 

евакуишу од делова где становништво остаје у својим домовима, искључује клима уређаје, по-

бољшава заптивање врата и прозора мокрим крпама а исте користи и за олакшано дисање. На-
равно све ове информације се преносе становништву преко радија и локалних ТВ станица као 

РТС-а. Детаље о коришћењу овог програмског пакета могу наћи на сајту www.karabasil.com.  

Евакуише се дакле само угрожено становништво и то за конкретан случај обрађен у 
овом раду преко моста „Слободе― у Петроварадин, затим преко моста Варадинска Дуга такође 

у Петроварадин у делове са већом надморском висином односно на обронке Фрушке горе. Тре-

ћи евакуациони правац је Футошким Булеваром према Футогу.  

Безусловно се мора избећи паника и саобраћајни колапс ако крену у бежање и они ко-
јима не прети већа или никаква опсност.  

5. ЗАКЉУЧАК 

Рад обрађује масу проблема вазану за дезинфекцију пијаће воде у Новом Саду, која се 

обавља течним хлором.  

                                                   
1 http://www.tgotech.com/chlortainer/index.html 
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За безбедан рад мора постојати врло озбиљно припремљена спасилачка екипа у самој 

фабрици воде. Потребна је набавка специјалне опреме за похрањивање оштећеног контејнера, 

алармни систем за станаре суседних зграда. Алармирање делова града који су угрожени сире-
нама за јавно узбуњивање, набавка заштитне опреме, аутоматског система за прекривање пеном 

типа Hazmat No 2 исцурелог течног хлора, набавка адекватне заштитне опреме и др.  

Грешака има још крши се правило да се опасан терет не сме преносити преко опасног 

терета што није случај у овој фабрици. Дизалице које се користе нису са дуплим кочионим систе-
мом који се специфицира у оваквим случајевима. Дизалице које постоје нису одговарајуће но-

сивости.  

Што се тиче ватрогасно – спасилачке јединице у Новом Саду од ње се очекује да у реко-
радно кратком времену преко програма „Aloha― 5.4.3 добије угрожени део града са тренутним 

метеоролошким параметрима и да о томе обавести центар 985 који ће активирати ваздушно уз-

буњивање у деловима града који су угрожени, активирати мас-медије и редовно обавештавати о 

стању на терену.  
Поред тога ватрогасно - спасилачка екипа се мора укључити у санацију акцидента зајед-

но са спасилачком четом фабрике воде. Наравно за овако озбиљно угрожавање неопходан је и 

озбиљан тимски рад и увежбавање ове две јединице у свим овим корацима. Наравно овде се не 
подразумева вежба где ове две јединице добију два млаза фино распршене воде за обарање об-

лака хлора већ изношење контејнера и његово постављање у заштитни контејнер и то по мо-

гућности за време кише или снежних падавина. 
Ако узмемо у обзир све наведене проблеме и чињеницу да се у изворишту воде налази 

рафинерија нафте, те да се хлорисањем у води за пиће појављују канцерогени типа трихаломе-

тани као што је на пример хлороформ, онда је крајње време да се у фабрици воде пређе на неки, 

по становништво мање опасни начин дезинфекције пијаће воде. Хлорисање је напуштено као 
небезбедан и по здравље људи опасан поступак у целом развијеном свету.  
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ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ОБЛАСТИ 
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РЕЗИМЕ  

Задатак успешног менаџмента компаније је трагање за решењем које ће уз минимално ометање 
постојећих процеса успети да интегрише све изворе података и консолидује их у један функционални 

систем за управљање ризиком и стварање бољих услова за безбедан и здрав рад. Савремене информаци-

оне технологије нуде софтверска решења за вођење евиденција из области безбедности и здравља на раду 

која компанији пружају бројне бенефите. 
Кључне речи: евиденције из области безбедности и здравља на раду, софтверска решења, архива 

података, анализа стања 

MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY  

FOR BUSINESS IMPROVEMENT 

OF SAFETY AND HEALTH AT WORK 

ABSTRACT  

The task of the successful management of the company is searching for a solution that will be minimal 

problem to existing processes that fail to integrate all data sources and consolidate them into one functional system 

of risk management and create better conditions for a safe and healthy work environment. Modern information 

technology аrе offering software programs for keeping and maintaining records of safety and health at work and 

they are offering companies many benefits. 
Key words: records for safety and health at work, software solutions, data archives, situation analysis. 

1. УВОД  

Управљане је неопходно у савременом друштву. Сам појам управљања представља кон-

тинуално дејство управљачких акција којима се утиче на параметре система, а систем преводи 

из једног стања у друго.  
У савременом свету софтвер је практично неизбежан и присута свуда. На почетку 20. 

века измењено је поимање софтвера и исти је постао незаменљиви део технолошке стварности.  

Циљ сваке организације, поред опстанка, мора бити раст и развој. Раст подразумева ква-

нтитативне промене, док је развој свеобухватнији појам, који обухвата и квантитативне и 
квалитативне промене. Развој је кретање система из нижег у више ефикасно стање. Да би орга-

низација могла ићи ка вишем стању, неопходно је улагати у истраживање и развој, чије упра-

вљање се базира на основним знањима и принципима менаџмента. Процес руковођења и упра-
вљања знатно олакшава увођење савремених информационих система која су сачињена од не-

колико специјализованих софтверских решења.  

Специјализована софтверска решења представљају нови концепт унапређења послова-
ња и управљања у области безбедности и здравља на раду. Области пословања попут: књигово-

                                                   
1 Bezbednost S&SNS d.o.o. Novi Sad, Futoška 1a  
2 SoftSystem d.o.o. Novi Sad, Šekspirova 5 
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дства, обрачунских служби, производње, плана и анализе, већ одавно имају подршку у инфор-

мационој технологији и свој примерен алат за рад. Безбедност и здравље на раду као млада 

област тек добија адекватну подршку. 

2. ФУНКЦИЈА МЕНАЏМЕНТА У УВОЂЕЊУ  

САВРЕМЕНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  

Софтверски производ (енглески: consumer software package) представља софтверску по-

дршку рачунарским системима, а чине га скуп рачунарских програма, датотеке и одговарајућа 

документација, намењени реализацији одређених задатака (дефиниција преузета из стандарда 
ЈУС ИСО 9127/94). 

Данас софтвер представља кључ успеха већине рачунарских система, постао је битна 

компонента у пословном одлучивању и основа у научним истраживањима и инжењерском ре-

шавању проблема. У савременом свету софтвер је практично неизбежан и свуда присутан. 

Менаџмент компаније у условима деловања тзв. „императива промена―, односно, када 
промене стварају промене свакодневно има све више обавеза и све мање времена за обављање 

неопходних административних послова.  

Ради ефикаснијег рада неопходно је да менаџмент компаније усвоји постулате проакти-

вног приступа у управљању, упозна се са савременим менаџерским концептима и алатима који 
се користе у процесу примене  усвојених знања и вештина. Ради ефикасног усклађивања испу-

њавања, са једне стране захтева дефинисаних законима и стандардима, а са друге потребама 

појединаца данас је неопходно користити софтверску подршку у свим сегментима обављања 
послова, па и послова безбедности и здравља на раду. 

За сваки функционални ниво, па тако и за развој целе области деловања усресређене на 

побољшање безбедности и здравља на раду менаџмент мора формулисати развојну стратегију 

усресређену на реализацију функционалних задатака који доприносе укупној ефективној реа-
лизацији целокупне стратегије.  

Да би компанија остварила своје циљеве, неопходна је добра визија жељених достигну-

ћа, као и поставка одговарајућих циљева, избор стратегије која ће омогућити остварење на нај-

бољи начин. Реализација стратегије је веома комплексан и сложен управљачки процес који 
треба спроводити са изузетном пажњом. Мора се водити рачуна да, без обзира колико је страте-

гија добро осмишљена, без одговарајуће имплементације неће резултирари позитивно нити по-

казати резултате који се очекују.  

На избор стратегије утиче велики број фактора  почев од власника, менаџера до запо-
слених. У сваком случају, најбоља је она стратегија која омогућава конкурентску предност у 

дужем временском периоду.  

Менаџмент и информациони системи укључује процес управљања који се састоји од 

планирања, организовања, контроле и процене. Данас се решавање задатака на свим нивоима и 
организацијама врши помоћу компјутера и комуникативних технологија.  

Савремени информациони системи укључују процес управљања који се састоји од 

планирања, организовања, контроле и процене. Данас се решавање задатака на свим нивоима и 
организацијама врши помоћу компјутера и комуникативних технологија.  

У информатичкој ери окосницу процеса стварања вредности чини управљање нематерија-

лном активом која представља најпотентнију позицију активе. Супстанцу нематеријалне активе 
чине неопипљиви ресурси. Различити појавни облици нематеријалне активе, као што су знање, 

обученост, талентованост и ентузијазам запослених, патенти, „knоw-hоw―, софтвери, базе података 

могу се категоризирати на људски, структурни и релациони капитал. Људски ресурси су „носач― 

људског капитала који представља најзначајнију компоненту нематеријалне активе.  
Да би нематеријална актива била у функцији стварања вредности неопходно је њене ра-

зличите облике интегрисати и повезати међусобно и у односу на материјалну активу. За разли-

ку од фиксне активе чија се вредност употребом смањује, вредност невидљиве активе се увећа-
ва њеним коришћењем. Однос између нематеријалне активе и стратегије је интерактиван. За-

хваљујући стратегији нематеријална актива генерише вредност, односно стратегија омогућава 

ефикасно коришћење нематеријалне активе.  

http://www.cimcollege.rs/sr/ShowProduct.aspx?ID=13
http://www.strategijskimenadzment.com/
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Закон о безбедности и здрављу на раду са пратећим правилницима пред послодавца и 

лице за безбедност и здравље на раду ставио је и обавезе израде, примене, а тиме и управљања 

бројним другим документима и евиденцијама, поред базичног документа Акта о процени ри-
зика на радним местима у радној околини. 

У многим компанијама подаци и извештаји се још увек налазе у „word― и „еxcel― доку-

ментима. Тешко је, или чак немогуће пратити појединачне пословне процесе и њихово тренут-

но стање. Документација се налази у фолдерима који су организовани у „слободној― форми, до-
кумента се лако губе, није их могуће ни статистички ни аналитички анализирати, архива доку-

мената свакодневно расте, а тражење података из прошлости постаје скоро немогуће.  

Основу за унапређење система безбедности и здравља на раду представља између оста-
лог и свакодневно поседовање поузданих и благовремених података и информација. Они се 

могу сматрати поузданим, потпуним и релевантним за анализу и доношење одлука, само у слу-

чају када су документовани, када се системски издвајају из свих процеса, функција и  органи-

зационих целина у дужем, унапред дефинисаном времену и када се одаберу адекватне методе, 
алати и технике за њихову анализу. (3) 

Форма, садржај, начин израде, дистрибуција и други сегменти управљања документима ба-

зирају се на добром одабиру софтверског решења, које израђују стручњаци. Од њих се очекује да 
поседују знања и вештине потребне за израду ових програма, да прате савремене информатичке 

технологије и трендове и да поседују знање из стручне области безбедности и здравља на раду.  

Задатак успешног менаџмента компаније је трагање за решењем које ће уз минимално 
ометање постојећих процеса успети да интегрише све изворе података и консолидује их у један 

функционални систем за управљање ризиком и стварање бољих услова за безбедан и здрав рад. 

Циљ је пронаћи специјализовано софтверско решење које ће испунити потребе компаније-корис-

ника и унапредити и олакшати посао, а не очекивати да се корисник прилагођава софтверу. 
Након детаљне анализе понуде на тржишту, нађено је неколико решења. Потребно је ода-

брати софтверско решење које омогућује: обједињену, правилно организовану базу података из 

области безбедности и здравља на једном месту (сви подаци обједињени у једном савременом 
систему), ажурирање („up tо date―) и чување свих података из прошлости, генерисање извештаја 

предвиђених законом, генерисање извештаја важних за управљање (систематизација и радна 

места запослених, физичке локације до микро локације, ризици на радном месту,  тренинзи, обуке 
и провера знања запослених, лекарски и санитарни прегледи, повреде, болести у вези са радом, 

професионалне болести, опрема за рад, лична заштитна средства, инсталације и друго),   

 

Слика 1.: Информациони систем као модел реалног система (5) 

Бенефити увођења савремених информационих система и специјализованог софтверског 

решења у области безбедности и здравља на раду се могу поделити на бенефите: 

- Запослених у области БЗР - обједињена, правилно организована база података из 
области безбедности и здравља на раду на једном месту, доступност свим изврши-
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оцима уз контролу приступа, брже, једноставније и квалитетније обављање посла, 

скраћено време административног посла, више времена за стручну активност, сма-

њење стреса  (систем аутоматски формира архиву, не постоји могућност губитка по-
датака или пада система, уграђена забрана формалних и рутинских грешака...), лако 

увођење у посао нових запослених. 

- Осталих запослених - сазнање да њихова компанија ради на превентиви, управља 

ризиком, повећава безбедност и здравље својих запослених, приступ и коришћење 
базе података и извештаја из области безбедности и здравља на раду која је често 

битна и за посао појединца, брже и квалитетније обављање посла, смањен број ин-

цидената, здравствених проблема, повреда, одсуства са посла. 
- За менаџере и власнике - софтверска подршка уз коју је једино могуће вршити 

контролу процеса, извршиоца, приступ подацима и извештајима (подршка за управ-

љање на свим нивоима, информације из прошлости, садашњости и подсетник обаве-

за у будућности, директно смањење трошкова, мање боловања, обједињена набавка, 
вишеструко повећање продуктивности рада запослених у сектору, повећање продук-

тивности рада и у осталим деловима компаније, испуњење законске регулативе, из-

вештаји који доказују одговорност компаније и менаџмента у ризичним ситуаци-
јама, уштеда високих трошкова: одштета, адвоката, лечења, кредибилитет компани-

је, сигурност руководиоца и компаније). 

- Техничко - технолошки бенефити за компанију - аутоматизација процеса рада у 
области безбедности и здравља на раду, аутоматско генерисање извештаја, аутомат-

ско формирање архиве података, децентрализација приступа бази података и изве-

штајима, уграђена формална и логичка контрола грешака, чување података и могућ-

ност реконструкције стања на изабрани дан из прошлости. 

 

Слика 2.: Фактори успешног увођења новог информационог система (5) 

Нема сумње да се свет око нас мењао, да се мења и да ће се мењати. Динамична приро-
да организација које данас постоје носи са собом како предности, тако и нове сложене задатке 
за људе који управљају овим организацијама. Ефикасност функционисања социјално-економ-
ског система у знатној мери зависи од ефикасности његовог система управљања. Истраживање 
процеса управљања, организационих процеса и продирање у њихову суштину на основу интер-
дисциплинарних приступа представља услов ефикасног управљања на различитим нивоима у 
социјално економским системима. Појмови управљачке делатности у сфери пословне активно-
сти се не могу свести на рецепте, инструкције или правилнике. Они се стално усавршавају и 
трансформишу заједно са променама у науци, економији и друштву. Процесу управљања про-
менама и посебно код увођења нових информационих система нажалост још увек су присутни 
су различити отпори. Разлози отпора су бројни, као и начини њиховог превазилажења.  

Отпор је, пре свега, резултат страха од непознатог и доживљавања промене као претње 

и могућег извора несигурности и личног неуспеха. Нема тежег и опаснијег подухвата са мањим 
изгледом на успех од покушаја увођења новог поретка ствари.  
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Степен промене зависи од тога колико су покретачке снаге јаче од оних других. На значају 

посебно добија захтев за придобијање и обезбеђење сагласности за почетак процеса промене.  

Један успешан лидер је рекао: «Највећи проблем који имају људи је тај да мисле да је 
садашњост будућност.» Увођење Интегрисаних система менаџмента је значајна промена у 

компанији и за такву промену су потребни способни лидери који виде будућност и који знају да 

будућност није садашњост. (4) 

Много је примера успешних лидера који знају да је промена болна, али да је то једини 
пут опстанка. Промене се не могу остварити само путем принуде. Иницијатори промене морају 

имати довољно овлашћења, утицаја и ауторитета. Од менаџера се захтева интелектуална 

способност, одговарајуће вештине, али и емоционална интелигенција.  

3. ЗАКЉУЧАК 

Увођењем савремених информационих система у процес вођења евиденција из области 
безбедности и здравља на раду, одабир правог софтверског решења као последицу има повећа-
ње ефикасности пословних процеса, као и побољшање квалитета и доступности информација. 
Управо те информације омогућују менаџменту да брже и квалитетније доносе исправне послов-
не одлуке, које воде ка повећању задовољства како менаџмента тако и запослених. 

Софтверски инжењеринг мора да има циљ да менаџменту олакша развој пословања на 
трошковно делотворан начин, који подразумева да се са коначно дефинисаним обимом ресурса 
у предвиђеном року постигну резултати високог квалитета. При томе критеријуми квалитета 
који одређују добро развијен софтверски производ морају бити:   

- одржавање - могућност прилагођавања софтвера законским изменама и захтевима 
корисника, 

- квалитет - правилна анализа процеса рада корисника, највиши ниво веза између по-
датака како би се и накнадно једноставно добијали потребни извештаји, ажурирање 
података без губитка података из прошлости, 

- одговорност - поузданост и сигурност система, без штете условљене грешкама, 
- безбедност - висок ниво безбедности приступа подацима, и питање сигурности по-

датака радом путем Интернета,  
- ефикасност - једном унет релевантан податак - без дуплирања и непотребног кориш-

ћења људских ресурса и 
- употребљивост - са одговарајућим корисничким интерфејсом и адекватном доку-

ментацијом. 

4. ЛИТЕРАТУРА 

1. Јаношевић С.: Нематеријална архива и стваранје вредности, стручни часопис 

„Економика компаније―, новембар-децембар 2010. 
2. ***: http://www.strategijskimenadzment.com 

3. ***: Водич за управљање документима и евиденцијама у области безбедности и 

здравља на раду издавач „Заштита системс― д.о.о. Београд 2011:517 
4. Stoiljković, V., Stoiljković, P., Stoiljković, B. и Obradović, Z. Интегрисани системи 

менаџмента, Ниш, 2006. 

5. ***: Увод у информационе ситеме, УИС скрипта за испит 2011 (www.fonforum.org) 

http://www.strategijskimenadzment.com/


Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 265 

 

 

ВОЈСКА СРБИЈЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Бранко Бабић1 

babic_sombor@yahoo.com 

РЕЗИМЕ 

Војска Србије, као један од основних елемената система одбране и као опремљена и оспособљена 

снага друштва, кроз III мисију налази своје место у подршци цивилним властима у случају природних 

непогода, техничко-технолошких, индустријских и других несрећа и удеса. Рад дефинише специфичности 
ангажовања Војске у подршци цивилним властима у извршавању наведених задатака, дефинише законску 

уређеност ангажовања и истиче неке од задатака на којима је била ангажована, посебно у ванредним си-

туацијама. На основу стечених искустава и остварених резултата, може се извести закључак да снаге Војске 

Србије могу успешно учествовати у подршци цивилним властима, а тежишно ангажовањем у случају 

природних непогода, индустријских и других несрећа.  

Кључне речи: безбедност, систем одбране, законска регулатива. 

SERBIAN ARMED FORCES AND EMERGENCY MANAGEMENT 

ABSTRACT 

Serbian Armed Forces, as one the basic elements of the defence system and as an eљuiped and enabled 

force of the society, locates, through its III mission, its place in the support of civil authorities in case of њeather 

disasters, techical-technological, industrial and other disasters and accidents. This paper defines the specifics of 

involvment of Armed Forces in supporting the authorities њhile conducting mentioned tasks, as њell as legal 

arrangements of the involvement, and it also empasizes some of the tasks – particularly in extraordinary situa-

tions – in њhich Armed Forces њere included. Based on the acљuired experience and accomplished results, it 

can be concluded that Serbian Armed Forces can successfully support civil authorities, especially in case of 

natural disasters, industrial and other accidents. 

Keyњords: safety, defence system, legal regulation 

1. УВОД 

Војска Србије [1] је оружана сила система одбране и носилац оружаног супростављања 
војним облицима угрожавања безбедности државе. Организована је на стратегијском, опера-
тивном и тактичком нивоу и у команде, јединице и установе. Начелно је чине видови, родови и 
службе. Попуњава се професионалним, рочним и резервним саставом, са тежњом ка потпуној 
професионализацији. Развија сопствене системе обуке и логистике, а ослања се на ресурсе др-
жаве и страних партнера. Мисије и задатке Војске дефинише Скупштина на основу неотуђивог 
права државе на индивидуалну и колективну одбрану, сагласно члану 51. Повеље ОУН, на при-
нципима међународног права којима се регулише употреба силе. Мисије Војске су: одбрана др-
жаве од спољног оружаног угрожавања; учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету; 
подршка у случају природних непогода и катастрофа. Основни задаци Војске су: одвраћање 
од оружаног угрожавања и других војних изазова, ризика и претњи безбедности; одбрана тери-
торије, ваздушног простора и акваторије; оспособљавање војника, старешина, команди, једини-
ца и установа за реализацију мисија и задатака; учешће у међународној војној сарадњи и миров-
ним операцијама под окриљем ОУН и система колективне безбедности; пружање помоћи у 
случају природних непогода и катастрофа већих размера, у којима су угрожени људски 
животи, животна средина и материјална добра. 

                                                   
1 др,  Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, Школска 1 
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Ванредна ситуација [2] је стање када су ризици и претње или последице катастрофа, 

ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра 

таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или от-
клонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и 

отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан режим рада.  

2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

Систем одбране и безбедности Републике Србије мора дати одговоре на следећа питања: 
зашто, од кога, од чега и како треба штитити основне вредности државе и како заштити њене 
грађане. Углавном се присутна  два начина угрожавања безбедности државе и њених грађана – 
оружано/неоружано и војно/невојно. Безбедност једне државе и појединца-грађанина објашњава 
се степеном интензитета изазова, ризика и претњи. На основу доступних извора-литературе, не 
постоје јасно утврђени појмови изазова, ризика и претњи. Економска и пословна енциклопедија 
садржи тумачење ризика као могућности и одређеног степена вероватноће да ће наступити неки 
догађај или дејство са неповољним последицама [3]. Ризик је опасност која има за последицу 
оштећење или уништење одређене ствари, односно онемогућење да се испуни обавеза. Наступа-
ње ризика може бити изазвано дејством случаја или више силе, независно од воље субјеката, а 
може да буде изазвано и поступцима самих субјеката–њиховом кривицом [4]. У Војној енциклопе-
дији постоји објашњење ризика као свесног излагања опасности од различитих могућности исхо-
да, ризик може да проузрокује нежељене последице, неуспех или претерано велике губитке, али и 
ванредан успех. У Војном лексикону ризик је свесно излагање опасности у жељи да се обезбеди 
повољан исход у извођењу борбених дејстава. Може да проузрокује нежељене последице (неус-
пех одређене акције, превелике губитке), али и изузетан успех [5]. Претња је врста притисака са 
позиције силе, којим супротна страна жели да се присили, застрашивањем и исцрпљивањем, да 
учини одређене уступке [5]. Ризик (итал. risico, франц. risique) јесте опасност, излагање опасно-
сти, смео подвиг; посао или улог скопчан са опасношћу да пропадне.  

Прихватљиве дефиниције изазова, ризика и претњи, у складу са мисијама и задацима 

Војске Србије, јесу:  
- изазови [6] – могући, потенцијални облици угрожавања стабилности и суверенитета 

државе и идентитета појединца и друштва. Они су извориште ризика и претњи, а 
њихова ширина утицаја распростире се кроз војну, политичку, економску, социјалну 
и еколошку димензију безбедности;  

- ризици [6] – ближи, видљивији и јасније мерљиви облици угрожавања суверенитета 
и идентитета држава и друштва. Изворишта су безбедносних претњи, имају нега-
тиван утицај јер угрожавају опстанак државе и друштва;  

- претње [6] – непосредни облици угрожавања државе и друштва. 
Мисија [7] (слање, посланство) јесте већа или мања група људи (изасланика, посланика, 

опуномоћеника) коју нека власт (држава, владар, политичка организација, војска или сл.) шаље 
другој ради уређења међусобних односа. Мисија може имати повремени карактер, те се након 
обављеног посла враћа у земљу, а може постати и стално представништво у којем власт има своје 
седиште. У општој енциклопедији мисија се третира и као задатак [7] који је неком поверен или 
га је неко сам себи наметнуо; нарочито задатак чије извршење има посебан значај (животна 
мисија). Нова Ларусова енциклопедија [8] третира мисију као: налог дат некоме да испуни неки 
задатак; извршити мисију, привремена и одређена функција, додељена појединцу или групи 
људи; парламентарна мисија, група људи која ради на одређеном задатку; насилна мисија, виши 
циљ, задатак својствен одређеној функцији, професији делатности. Војна енциклопедија [9] 
разматра мисију, војну, као тело састављено од војних представника коју нека власт (државна или 
војна) шаље другој ради развијања и одржавања међусобних веза и односа. Тако је Војсци Србије 
додељена III мисија: подршка у случају природних непогода и катастрофа. 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВНА ДОКУМЕНТА КОЈА РЕГУЛИШУ 

УПОТРЕБУ ВОЈСКЕ У III МИСИЈИ 

3.1. Устав Републике Србије [10] дефинише да је основна надлежност Војске Срби-

је да брани земљу од оружаног угрожавања споља и извршава друге мисије и задатке у складу 

са Уставом, законом и принципима међународног права. 
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3.2. Закон о одбрани [11] уређује систем одбране Републике Србије, надлежности 

државних органа, Војске Србије и осталих субјеката одбране. Основни циљ одбране је одвраћа-

ње од напада и супротстављање војним и невојним изазовима, ризицима и претњама безбедно-
сти земље и заштита грађана, материјалних добара и животне средине. Војни изазови, ризици 

и претње безбедности испољавају се у облику: агресије, оружане побуне и других облика 

употребом оружане силе, док се невојни изазови, ризици и претње безбедности испољавају у 

облику: тероризма, организованог криминала, корупције, елементарних непогода, техничко-

технолошких и других несрећа и опасности. У случају природних и других несрећа већих 

размера у којима су на одређеној територији угрожени живот и здравље људи и животиња и 

материјална добра, јединице Војске Србије на захтев органа надлежних за заштиту и спасавање 
људи и материјалних добара [12], могу се ангажовати на пружању помоћи становништву, у 

складу с посебним законом.  

3.3. Закон о Војсци Србије [13] уређује положај и надлежност Војске Србије, орга-

низација, састав и начела деловања Војске Србије и друга питања од значаја за Војску Србије. 
Председник Републике или министар одбране, по овлашћењу председника Републике може од-

лучити да Војска Србије надлежном државном органу, односно организацији, органу аутоном-

них покрајина и органу јединица локалне самоуправе, на њихов захтев, пружи помоћ ради 
заштите живота и безбедности људи и имовине, заштите животне средине...  

3.4. Стратегија националне безбедности Републике Србије [14] идентификује иза-

зове, ризике и претње безбедности (22), утврђује националне интересе, одређује циљеве, основ-
на начела и елементе политике националне безбедности итд. Последице елементарних непогода 

и техничких и технолошких несрећа, као и угрожавање животне средине и здравља грађана ус-

лед радиолошке, хемијске и биолошке контаминације, стални су безбедносни ризици за Репу-

блику Србију, њено становништво и материјална добра. Значајан ризик представљају техно-
лошке 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. Опасности повезане са појављивањем и шире-

њем инфективних болести код људи и зараза код животиња представљају безбедносни ризик 

који би у будућности могао бити све израженији. Један од основних циљева политике нацио-
налне безбедности је унапређење безбедности грађана, друштва и државе која се реализује кроз 

политику одбране. Војска Србије је организована оружана снага која брани земљу од оружаног 

угрожавања споља и извршава друге мисије и задатке, развија способности за подршку цивил-

ним властима у супротстављању претњама безбедности. Систем националне безбедности, у 
ужем смислу, чине:. Војска Србије је, поред система одбране, снага Министарства унутрашњих 

послова, безбедносно-обавештајних система и привремено формираних органа и координацио-

них тела за поједине кризе, у ужем смислу, основни субјект система одбране. 
3.5. Стратегије одбране Републике Србије [15] представља основни стратешки до-

кумент којим се усмерава ангажовање ресурса одбране Републике Србије. У Стратегији одбра-

не се анализира безбедносно окружење; идентификују изазови, ризици и претње одбрани (10); 

утврђују одбрамбени интереси и политика одбране Републике Србије, итд. Елементарне непо-
годе и хемијске, биолошке, нуклеарне, техничке и технолошке несреће стална су безбедносна 

претња за Републику Србију, њено становништво, материјална добра и животну средину. Нега-

тивне последице ових појава могу да захвате и угрозе територије суседних држава, а исто тако 
се могу са територија суседних држава проширити на Републику Србију и угрозити њену тери-

торију и становништво.  

Заштита одбрамбених интереса је јединствена функција државе и реализује се кроз вој-
ну и цивилну одбрану. Носилац војне одбране је Војска Србије, а у остваривању цивилне од-

бране ангажују се субјекти и снаге система одбране. Поред грађана, државних органа, привред-

них друштава, других правних лица и предузетника, Војска Србије представља значајан субјект 

система одбране. Структуру система одбране, као дела система националне безбедности, чине 
органи законодавне и извршне власти Републике Србије, Војска Србије, цивилна одбрана и 

други субјекти значајни за одбрану. Војска Србије брани земљу од оружаног угрожавања споља 

и извршава и друге мисије и задатке у складу са Уставом, законом и принципима међународног 
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права који регулишу употребу силе. Мисије и задатке Војске дефинисала је  Народна скупшти-

на Републике Србије: одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља,учешће у из-

градњи и очувању мира у региону и свету, и подршка цивилним властима у супротстављању 

претњама безбедности која се реализује кроз помоћ цивилним властима у супротстављању 

унутрашњем угрожавању безбедности, тероризму, сепаратизму и организованом криминалу и 

кроз помоћ цивилним властима у случају природних непогода и техничких и технолошких и 

других несрећа. 
3.6. Закон о ванредним ситуацијама [2] уређују деловање, проглашавање и управља-

ње у ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних до-

бара и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа – удеса и 
катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа; надлежности државних ор-

гана, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе и учешће полиције и Војске Србије у 

заштити и спасавању, итд. У условима када друге снаге и средства система заштите и спаса-

вања нису довољни за заштиту и спасавање људи, материјалних и културних добара и животне 
средине од катастрофа изазваних утицајем елементарних непогода и других несрећа, на захтев 

Министарства–организационе јединице надлежне за ванредне ситуације, Министарство одбра-

не обезбеђује учешће организационих делова Министарства одбране, команди, јединица и уста-
нова Војске Србије за пружање помоћи у заштити и спасавању, у складу са законом. Када у за-

штити и спасавању учествују јединице Војске Србије, њима командују њихове надлежне старе-

шине, у складу са одлукама штаба за ванредне ситуације који руководи и координира заштитом 
и спасавањем. 

4. АНГАЖОВАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ  

У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Правни основ за ангажовање Војске у остваривању III мисије, тј. подршке цивилним 

властима у супротстављању претњама безбедности, посебно је садржан у члановима Закона о 
одбрани, Закона о војсци и Закона о ванредним ситуацијама. Одредбе Закона о одбрани који де-

финише употребу Војске и њено превентивно деловање, дате су у члановима 41. и 42. У случају 

природних и других несрећа већих размера у којима су на одређеној територији угрожени жи-

вот и здравље људи и животиња и материјална добра, јединице Војске Србије, на захтев органа 
надлежних за заштиту и спасавање људи и материјалних добара, могу се ангажовати на пружа-

њу помоћи становништву, у складу са посебним законом. Приправност Војске Србије обухвата 

предузимање мера повећања оперативних и функционалних способности, које су неопходне 
ради спречавања и отклањања опасности од изазова, ризика и претњи безбедности. Према чла-

ну 2. Закона о војсци, Председник Републике или министар одбране (по овлашћењу председни-

ка Републике), може одлучити да Војска Србије надлежном државном органу, односно органи-

зацији, органу аутономних покрајина и органу јединица локалне самоуправе, на њихов захтев, 
пружи помоћ ради заштите живота и безбедности људи и имовине, заштите животне средине 

или из других разлога утврђених законом. 

Чланом 12. Закона о ванредним ситуацијама регулисана је употреба војске у ванредним 
ситуацијама. Када у заштити и спасавању учествују јединице Војске Србије, њима командују 

њихове надлежне старешине, у складу са одлукама штаба за ванредне ситуације који руководи 

и координира заштитом и спасавањем. 
Дакле, према важећим стратегијским, доктринарним и законским документима Војска 

Србије има помоћну улогу у ванредним ситуацијама. У пракси, ангажовање војних ресурса у 

ванредним ситуацијама (нпр. поплаве у Јаши Томићу 2005. године, земљотрес у Краљеву 2010. 

године, ванредна ситуација у Србији у фебруару 2012. године и снежне падавине у децембру 
2012.) показало се као нужност, што указује на потребу регулисања употребе војних ресурса у 

оквиру III мисије посебним прописима и процедурама.  

Према врстама изазова, ризика и претњи безбедности, Војска Србије у миру може да се 
ангажује тако што ће изводити и операције у случају природних непогода, индустријских и 

других несрећа, епидемија ширих размера и катастрофа (у ванредним ситуацијама). Циљ изво-

ђења операција је пружање помоћи цивилним властима и становништву ради заштите и спаса-
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вања живота људи, материјалних добара и животне средине. За успех у извођењу операција по-

требни су непосредна сарадња и координација са државним органима који руководе свим сна-

гама на угроженом подручју, али и ангажовање потпуно оспособљених и опремљених јединица 
Војске Србије.  

У зависности од карактера, размера и последица природне непогоде, индустријске и 

друге несреће, у њихово решавање укључују се сви нивои, од општинског до републичког: а) 

први– локални (општински) је први и основни ниво у припреми за деловање и у деловању на 
превентивним и оперативним активностима у непогодама, несрећама и другим видовима угро-

жавања безбедности људи и добара (општински штабови за ванредне ситуације); б) други ниво–

окружни треба да подржи и помогне локалном (општинском) нивоу у његовом раду са допун-
ском опремом и људством; в) трећи ниво – државни (републички) ниво треба да подржи прет-

ходна два допунском опремом и људством за даљи рад и да брине о организованости и функци-

онисању националног плана деловања у случају природних непогода, индустријских и других 

несрећа. Овај ниво треба да обезбеди врхунски обучено људство, специјалну опрему и покрет-
љивост на било ком делу територије Републике Србије, а по потреби може се понудити и упу-

тити помоћ и другим државама у случају непогода и несрећа катастрофалних размера (посебно 

када су у питању земљотреси, епидемије, суше, поплаве великих размера и слично). На овом 
нивоу, а сходно потребама, ангажују се снаге и средства Војске Србије.  

Војска се организује на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу у команде, једи-

нице и установе, а дели се на видове, родове и службе. Састави који се формирају у Војсци мо-
гу бити стални и привремени - снаге за реаговање, главне одбрамбене снаге, снаге ојачања и 

снаге за обезбеђење. Снаге за реаговање су део Војске који чине модерно опремљене, оспособ-

љене и попуњене јединице. Представљају основну снагу Војске за ангажовање у миру и рату. 

Деле се на снаге за хитно реаговање и снаге за брзо реаговање. Главне одбрамбене снаге пред-
стављају део Војске опремљен и оспособљен за одбрану од оружаног угрожавања, противпобу-

њеничка дејства и пружање помоћи цивилним властима. Снаге ојачања су део Војске опрем-

љен и оспособљен за извршавање задатака одбране територије као и за пружање помоћи цивил-
ним властима и становништву у ситуацијама када су угрожени људски животи, животна среди-

на и материјална добра. 

Видови Војске су: Копнена војска и Ваздухопловство и противваздухопловна одбрана. 
Основни задатак Копнене Војске је, између осталог, и пружање подршке цивилним властима у 

супротстављању невојним претњама безбедности, док је за Ваздухопловство и противваздухо-

пловну одбрану основни задатак извиђање из ваздушног простора, превожење ваздушним пу-

тем и учешће у пружању подршке цивилним властима у супротстављању невојним претњама 
безбедности. Војска Србије може, на захтев надлежних органа државе, пружити помоћ кориш-

ћењем својих расположивих ресурса. Да би се укључила неопходно је да добије наређење. 

Садашњим документима у Војсци Србије регулисани су поступци команди, јединица и 
установа у случају природних непогода, хемијских и других несрећа и у пружању подршке 
цивилним властима.  

Јединице Војске Србије реализовале су операције подршке цивилним властима у случа-

ју поплава, пожара, велике количине снега, при уклањању последица дејства муницијом са оси-
ромашеним уранијумом, итд.:  

- учешће у акцији спасавања становништва, материјалних и културних добара током 

од поплава 2005. и 2006. године у Средњем Банату, 
- гашење шумских пожара током 2007. године, 

- гашење шумских пожара током 2010., 2011. и 2012. године, 

- учешће у заштити од поплава 2011. године у Новом Саду, Београду и другим градо-
вима, 

- отклањање последица високог снега и ниских температура у фебруару и децембру 

2012. године. 

Операције подршке цивилним властима у случајевима природних непогода, индустриј-
ских и других несрећа, могу се одвијати на простору сопствене државе, а могу бити међународ-

не. Пример за ове операције представља мултинационални батаљон „Тиса“, као и доктринар-

на решења неких земаља. Мултинационални батаљон,,Тиса― састављен је од четири чете са по 
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200 људи и опремом инжењеријских јединица, ради на основу утврђених процедура за ангажо-

вање и под контролом је цивилних структура. Задатке обавља заједно са: пограничном полици-

јом, царинском службом, министарством унутрашњих послова (полицијом), цивилном зашти-
том, владиним организацијама у систему заштите и спасавања, локалном самоуправом и невла-

диним организацијама. Оспособљен је и опремљен за: пружање помоћи спасавања и извлачења 

људи из реке и других водених површина; превожење људи, животиња и техничких средстава, 

са једне на другу страну обале; спасавање и извлачење неисправних пловила из реке; израду 
понтонских и других мостова сходно могућностима; изградњу насипа и њихово обезбеђење; 

пречишћавање воде за пиће из река; израду кампова за прихват људи и транспорт повређених и 

оболелих до најближих санитетских установа. 
Веома важно место заузима Речна флотила са својим људским, материјалним и органи-

зационим капацитетима јер може дати висок допринос санирању елементарних непогода техни-

чко технолошких и других несрећа. Својим капацитетима Речна флотила може учествовати у 

следећим операцијама: операције подршке у случају природних катастрофа метеоролошког ка-
рактера (евакуацији становништва, материјалних добара и стоке из подручја угрожених попла-

вама првенствено воденим, а делимично и копненим путем; изради брана и насипа у циљу 

спречавања изливања река и пловних путева са воде и са копна; пружању медицинске помоћи 
угроженим или оболелим лицима у подручју захваћеном поплавама; предузимању хигијенско 

профилактичких мера ради спречавања појаве заразних болести након повлачења воде из по-

плављеног подручја; организовању исхране настрадалих и дотура воде и намирница; обезбеђе-
њу важнијих објеката; привременом снабдевању енергијом; пружању помоћи становништву у 

изградњи и поправци оштећених објеката за становање и санацији терена, и обезбеђењу при-

временог боравка за угрожена лица); операције подршке у случају природних катастрофа гео-

лошког карактера; операције подршке у случају природних катастрофа услед суше, шумских 
пожара и других пожара у урбаним срединама (помоћи у гашењу мањих и почетне фазе већих 

пожара; евакуацији становништва и материјалних добара; медицинском збрињавању настра-

далих лица; рашчишћавању терена; набдевању водом мањих насељених места); операције по-
дршке у случају природних катастрофа код масовног обољења и епидемија; операције подршке 

у случају индустријских хаварија и саобраћајних удеса. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Војска Србије поседује велике потенцијале за пружање подршке цивилним властима и 

користи се као крајње решење. Подршка укључује, пре свега, ангажовање у случајевима попла-

ва, снега и снеђних падавина, избијања пожара и земљотреса. Генералштаб Војске Србије на-
редбодавно је решио ангажовање јединица у случају природних непогода и техничко-техноло-

шких удеса и катастрофа. Војска Србије се, првенствено, ангажује на задацима транспорта, га-

шења пожара, масовног збрињавања, пружања медицинских услуга, трагања и спасавања, обе-
збеђења рејона захваћеног природним непогодама и рашчишћавању рејона. Да би се планиране 

операције подршке цивилним властима могле на време и квалитетно реализовати, правовре-

мено се врше припреме за извођење акција подршке, а пре свега припреме команди, јединица, 

припреме органа власти и обучавање припадника мешовитих руководећих тела ради правилног 
и правовременог реаговања у складу са ситуацијом.  

Организовано ангажовање Војске Србије у ванредним ситуацијама знатно ублажава  после-

дице и повећава сигурност становништва, као и углед код народа. Својим ресурсима Војска Србије, 
може ефикасно ублажити страдање становништва па је неопходно да држава (и Војска), више него 

до сада, уложе напоре у модернизацију, опремање и обучавање својих припадника за деловање у 

ванредним ситуацијама, како би се уочени-затечени проблеми могли ефикасније решавати.  
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РЕЗИМЕ 

У уводном делу рада наводе се активности специјалисте медицине рада у процени ризика, одре-

ђивање здравствених услова и изради Акта о безбедности и здрављу на раду на основу Закона о БЗР 

(„Сл. гласник РС бр. 101 од 21.11.2005.―) и Правилника о начину процене ризика на радном месту и у 
радној околини („Сл. гласник РС бр. 72/06, исправка 84/06―).  

Циљ рада је био да се изнесу искуства на процени ризика на радном месту и у радној околини и 

предложе модели (обрасци) о начину извештавања специјалисте медицине рада као експерта и у оквиру 

службе медицине рада.  

У оквиру метод рада приказане су методе процене ризика од стране специјалисте медицине рада 

при чему су стриктно уважавани законски оквири наведени у уводном делу, а према Закону о безбедно-

сти и здрављу на раду, Правилнико о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 

околини, Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

околине и нашег искуства. 

У делу резултати рада (наша сазнања и препоруке) приказани су начини извештавања специјали-

сте медицине рада у случају када ради као експерт у мултидисциплинарном тиму на процени ризика у 
лиценцираној организацији за послове безбедности и здравља на раду и као члан мултидисциплинарног 

тима у оквиру службе медицине рада на одређивању здравствених услова запослених на радним местима 

са повећаним ризиком. 

У оквиру дискусије изнети су ставови аутора о месту и улози специјалисте медицине рада у про-

цени ризика и његовој практичној имплементацији заснованој на основу законских регулатива и препо-

рука које су дате од стране Управе за безбедност. 

У закључку се констатује да је за процену ризика неопходно присуство специјалисте медицине 

рада, било као експерта у тиму који идентификује опасности и штетности на радном месту и процени 

степена ризика, било код одређивања здравствених услова и способности и обављања претходних и 

периодичних прегледа у оквиру службе медицине рада. 

Кључне речи: ризик, специјалиста медицине рада, начин процене ризика, Закон о БЗР. 

ROLE OF THE SPECIALIST OF OCCUPATINAL MEDICINE  

IN EVALUATION OF RISK  

SUMMARY 

In the introduction the activities of the occupational health specialist about the evaluation of risk are pointed 

out as well as determination of health conditions and making of Act about safety and health at work on the basis of the 

Law about safety at work (Official gazette of RS No. 101 of 21.11.2005 and Rule book about the way of evaluation of 

risk in working places and working environment (Official Gazette of RS No. 72/06,   correction 84/06).  

The aim of the paper is to express the experiences on evaluation of risk in working places and in working 

environment and to propose the patters (forms) about reporting of the occupational health specialist as an expert 
within the Occupational medicine services. 

Within the method of work the methods about evaluation of risk by occupational health specialist are 

expressed, based strictly on law frames given in the introduction, according to the law about safety and protection 

                                                   
1 спец.мед. рада, Дом здравља, Власотинце 
2 спец.мед. рада, „Сана“, Служба медицине рада, Београд 
3 спец.мед. рада, Дом здравља, Лесковац 
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in working places and working environment, Rule book about the procedure of checking and testing of equipment 

for inspection and testing of working environment and our experience. 

In the part the results (our knowledge and recommendations) the way of reporting of occupational health 

specialist is given in case working as an expert in multidisciplinary teams on evaluation of risk in licensed 

organization for work on health protection and safety at work and as a member of multidisciplinary team within the 

Occupational medicine services on determination of conditions of employees in working places with increased risk. 

Within the discussion the opinions of authors about the role and place of the occupational health speciality 

in evaluation of risk are pointed out as well as its practical implementation based on law regulations and recom-

mendation given by the Directorate for safety. 

In the conclusion it is pointed out that for the evaluation of risk presence of health occupational speciality 

is necessary either as an expert in the team for identification of danger and damages in working place and evalua-
ting of degree of risk, or on determination of health conditions and capability of previous and periodical checking‘s 

within the Occupational medicine services. 

Key words: risk, occupational health specialist, way of evaluation of risk, Law on safety at work 

1. УВОД  

За процену ризика на радном месту и у радној околини неопходан је мултидисциплина-
рни тим састављен од компетентних чланова који имају комплементарне вештине окупљени 

око заједничког циља, а при томе су сви подједнако одговорни за резултат.  

У овом тиму, иако законодавац то није стриктно предвидео, код састављања акта о про-
цени ризика, треба да учествује специјалиста медицине рада као експерт, који својим знањем и 

искуством учествује у идентификацији и процени ризика и једини може да процени да ли реги-

строване опасности и штетности утичу на здравље запосленог односно могу да изазову повреде 

и обољења, да предвиди вероватноћу и тежину повреда и обољења и одреди адекватне мере 
здравствене заштите. 

У чл.13 Правилника стоји „Послодавац актом о процени ризика утврђује посебне здрав-

ствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком или за 
употребу односно руковање одређеном опремом за рад―. Овај задатак може једино обавити слу-

жба медицине рада, односно тим који чини спец. мед рада, психолог, спец. других грана (по 

потреби), стручњаци из области хуманитарних наука (социјални радник и др.) итд.  

2. ЦИЉ РАДА 

Циљ рада је био да аутори изнесу искуство у процени ризика и нагласе улогу специјали-

сте медицине рада у овом процесу који учествује у мултидисциплинарном тиму у оквиру изра-
де Акта о процени ризика који обавља правно лице, односно предузетник са лиценцом у обла-

сти безбедности и здравља на раду, а на основу одлуке послодавца о покретању поступка про-

цене ризика, као и у мултидисциплинарном тиму у оквиру службе медицине рада код утврђи-
вања посебних здравствених услова које морају испуњавати запослени на радном месту са 

повећаним ризиком. 

3. МЕТОД РАДА  

У раду су приказане методе процене ризика од стране специјалисте медицине рада при 

чему су стриктно уважавани законски оквири наведени у уводном делу, а према Закону о безбе-

дности и здрављу на раду, Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном месту и 
радној околини и на основу нашег искуства у раду на изради Акта о процени ризика. 

4. РЕЗУЛТАТИ РАДА - НАША САЗНАЊА И ПРЕПОРУКЕ 

4.1. Метод рада специјалисте медицине рада као члана мултидисциплинарног 

тима у процени ризика код израде Акта о процени ризика 

У току процене ризика специјалиста медицине рада, заједно са другим члановима тима 

(технолог, машински инжењер, хемичар, инжењер заштите на раду, итд), процењују ризике у 

односу на опасности и штетности, утврђује начин и мере за њихово отклањање, смањење или 

спречавање.  
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По завршеном поступку процене мултидисциплинарни тим доноси закључак који садржи: 

- сва радна места на којима је извршена процена ризика; 

- радна места која су утврђена као радна места са повећаним ризиком; 
- приоритете у отклањању ризика и 

- изјаву послодавца којом се обавезује да ће применити све утврђене мере за безбедан 

и здрав рад на радним местима и у радној околини у складу са Актом о процени ри-

зика. 
Код процене ризика специјалиста медицине рада доноси мишљење за свако радно место 

са препорукама. Сва радна места се сврставају у три групе: 

- радна места са повећаним ризиком; 
- радна места која нису са повећаним ризиком, али су утврђене опасности и штетнос-

ти које могу изазвати повреде на раду и оштећење здравља и где адекватне превен-

тивне здравствене мере могу спречити њихов настанак и  

- радна места где нису регистроване опасности и штетности које могу изазвати повре-
де и оштећења здравља. 

1. Мишљење специјалисте медицине рада  

код радних места са повећаним ризиком 

Приказ случаја 

Радно место: руковалац парних котлова 
1. Процењени ризици на радном месту и у радној околини у односу на опасности и 

штетности које могу да изазову повреде на раду или угрозе здравље запослених:  
а) Ризик настајања повреда на раду:  

- врсте повреда: повреде руку, ногу, опекотине 

- узрок настајања повреда: оклизнуће, рад са алатима која имају сечива, рад са 

бушилицом и апаратом за заваривање, транспорт и складиштење погонског 
горива за рад техничког постројења и могућност експлозије 

- вероватноћа настанка повреда: редак догађај (могуће, али повремено)  

- тежина (последице) повреде: знатне (средње, доводе до умањења радне способ-
ности) 

- ниво ризика: умерен (условно прихватљив) 

б)  Ризик настајања професионалних обољења: не постоји 
ц)  Ризик настајања обољења у вези са радом: 

- врсте обољења: обољење локомоторног апарата (кичменог стуба, руку и ногу) 

- узрок настајања обољења: физички напор и нефизиолошки положај тела при 

раду 
- вероватноћа настанка обољења: вероватан догађај (могуће и учестало) 

- тежина (последице) обољења: знатне (средње, доводе до умањења радне способ-

ности) 
- ниво ризика: допустив (прихватљив) 

2. Здравствене мере за отклањање, смањење или спречавање ризика 

а) Контрола здравственог стања: редовно упућивање запослених на претходне и пе-

риодичне лекарске прегледе у складу са оценом службе медицине рада; 

б) Здравствена едукација запослених:  

- упознавање са опасностима и штетностима на овом радном месту, начином за-

штите од наведених опасности и штетности (примена личних мера заштите, ад-

министративне, односно организационе мере, итд) 

- упознавање са начином пружања прве помоћи код настајања повреда или оште-
ћења здравља 

3. Посебни услови (захтеви) за рад на овом радном месту 

- Доб живота (захтеви): радник старији од 18 година 

- Стручна способност: стручна оспособљеност за обављање ових послова 

- Здравствени услови (захтеви):  
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а)  Психосензорне функције: добар вид (са или без корекције), уредан слух и очува-

но чуло равнотеже 

б)  Психомоторне функције: очувана способност перцепције (запажање), очувана 
спретност руку, прстију и општа телесна способност, очувана способност про-

сторне процене, очувана способност окуломоторнекоординације 

ц) Психичке функције (карактеристике личности): општа интелектуална развије-

ност и емоционална стабилност изнад доње границе просека 
д) Функције органа и система: очувана функција кардиоваскуларног, респиратор-

ног, коштано-мишићног и нервног система 

- Контраиндикације за рад: психозе, епилепсија, болести са склоношћу несве-
стицама, алкохолизам и друге зависности 

Препоруке 

Послодавац је дужан на основу чл. 16 Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. 

лист РС 101/205―) и чл. 13 Правилника о начину и поступку процене ризика да ангажује ов-

лашћену службу медицине рада (на основу облигационог уговора) која је обавезна да:  
- детаљно утврди посебне здравствене услове (способности) које морају испуњавати 

запослени на овом радном месту; 

- обави претходне и периодичне прегледе запослених на овом радном месту према 

Правилнику („Сл. гласник РС 120/2007 и 93/2008―); 
- прати здравствено стање радника који раде на овом радном месту (чл. 41 Закона о 

безбедности здравља на раду) 

1.1 Мишљење специјалисте медицине рада код радних места  

која нису са повећаним ризиком 

Приказ случаја 
Радно место: Радник у производњи 

Процењивачи ризика утврдили су на овом радном месту следеће професионале опасно-

сти и штетности које могу изазвати повреде на раду и оштећење здравља:  
- механичке повреде при коришћењу опреме за рад у производњи: опекотине и повре-

де екстремитета (ризик допустив); 

- нефизиолошки положај тела при раду: повећан статички рад – дуго стајање (ризик 
допустив); 

- психолошки напор: повећана одговорност при раду (ризик допустив). 

Препоруке 

После добијања резултата испитивања радне околине и регистровања опасности и штет-

ности потребно је да послодавац према чл. 14 Закона о здравственој заштити  (Сл. гласник бр. 

107 од 02.12.2005.г.) организује и обезбеди из својих средстава заштиту здравља запослених на 
овом радном месту која се састоји у: 

- обављању лекарских прегледа ради утврђивања способности за рад; 

- обављању превентивних прегледа запослених (претходни, периодични, контролни и 
циљани); 

- упознавању запослених са здравственим мерама заштите на раду; 
- начину коришћења личних и колективних заштитних средстава; 
- праћењу услова рада и безбедности на раду и процене професионалних ризика у ци-

љу унапређивања услова рада и ергономских мера; 

- праћењу повређивања, обољевања, одсутности са посла и смтности, посебно од про-
фесионалних болести, болести у вези с радом, повреде на раду и других здравстве-

них оштећења која утичу на привремену или трајну измену радне способности;  

- организацији режима рада и одмора запослених; 
- указивању прве помоћи у случају повреде на радном месту и обезбеђивању услова 

за хитне медицинске интервенције. 

За обављање ових делатности послодавац може да ангажује службу медицине рада (на 

основу облигационог уговора).  
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Обим ових делатности и временски интервал за њихово обављање одредиће служба 

медицине рада. 

На овом радном месту неопходно је применити мере заштите на раду које су наведене у 
Акту о процени ризика. 

1.2 Мишљење специјалисте медицине рада  

где нису регистроване опасности и штетности: 

Радно место: радник у администрацији 

Препоруке  

На овом радном месту од стране процењивача утврђене су опасности (штетности) чији 

је ниво ризика незнатан (занемарљив). У овом тренутку није неопходна здравствена контрола 
запослених од стране службе медицине рада према важећим законима (чл. 14 Закона о здравст-

веној заштити и чл. 41 Закона о безбедности и здрављу на раду).  

Послодавац може организовати систематске превентивне прегледе у договору са служ-

бом медицине рада о обиму прегледа на захтев запослених.  
На овом радном месту је неопходна примена мера заштите на раду које су наведене у 

Акту о процени ризика. 

1. Метод рада специјалисте медицине рада у оквиру мултидисциплинарног тима 
службе медицине рада 

Овај тим одређује здравствене услове запослених на радним местима са повећаним ри-
зиком у следећим ситуацијама:  

- ако служба медицине рада, уколико је лиценцирана као организација за процену ри-

зика у целини обави израду Акта о процени ризика и утврди радна места са пове-
ћаним ризиком; 

- ако служби за медицину рада упути захтев за одређивање здравствених услова за за-

послене на радним местима са повећаним ризиком, правно лице, односно преду-
зетник са лиценцом у области безбедности и здравља на раду. 

И у једном и у другом случају специјалиста медицине рада заједно са другим члановима 

тима (психолог, социолог, специјалисти других грана медицине, као што су офтамолог, отори-

ноларинголог, интерниста, итд) одређују ниво психосензорних, психомоторних, психичких фу-
нкција као и функција органа и система за запослене на одређеном радном месту са повећаним 

ризиком. 

Приказ случаја: 

Назив радног места: Монтер - вариоц 
1. Здравствени услови, односно способности које морају да испуњавају запослени за 

обављање одређених послова на овом радном месту 

1.1 Психосензорне (чулне) функције 

а) Чуло вида: 
- Здравствени услови - очувана функционална способност чула вида: добар вид на 

даљину са или без корекције и близину, очувана дубинска оштрина вида, норма-

лна ширина видног поља, нормалан стереоскопски вид, нормалан колорни вид, 
очувана адаптација на таму. 

б) Чуло слуха: 

- Здравствени услови (локализација звука, разликовање нивоа и боје звука) - очу-
вана функционална способност чула слуха и нормалан аудиометријски налаз. 

ц) Чуло равнотеже: 

- Здравствени услови - уредно стање равнотеже. 

д) Чуло додира (тактилна осетљивост): 
- Здравствени услови – очувано чуло додира.  

1.2 Психомоторне функције 
а) Перцепција: 

- Захтеви - очувана способност перцепције (опажање). 
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б)  Реаговање (способност реаговања и аналитички приступ у решавању проблема и 

примени адекватних решења): 

- Захтеви - очувана способност адекватног реаговања на захтеве рада. 
ц)  Спретност руку, прстију и општа телесна спретност: 

- Захтеви - очувана спретност руку, прстију и општа телесна способност. 

д)  Просторна процена (процена распореда, удаљености предмета итд.): 

- Захтеви - очувана способност просторне процене (распоред предмета, удаљеност 
предмета, итд). 

е)  Окуломоторна координација: 

- Захтеви - очувана способност окуломоторне координације. 

1.3 Функције органа и система 

а) Кардиоваскуларни систем (КВС): 
- Здравствени услови - очувана функција КВС (нормалан ЕКГ, пулс и ТА). 

б) Респираторни систем: 

- Здравствени услови - очувана функција респираторног система (нормалан 
спирометријски налаз). 

ц) Коштано-мишићни систем (КМС): 

- Здравствени услови - уредна функција КМС (очувана снага и покретљивост 

мишића и функција кичменог стуба и зглобова). 
д) Нервни систем: 

- Здравствени услови - очувана функција нервног система (нормалан неуролошки 

налаз). 
е) Ендокрини систем: 

- Здравствени услови - очувана функција ендокриног система: панкреаса, штитне 

жлезде и надбубрежне жлезде. 

ф) Дигестивни систем: 

- Здравствени услови – очувана функција дигестивног система. 

г) Хематопоетски систем: 

- Здравствени услови - очувана функција хематопоезног система (нормално стање 

крвотворних органа и крви). 

х) Урогенитални систем: 

- Здравствени услови - очувана функција урогениталног система. 
и) Кожа: 

- Здравствени услови – неоштећена (интактна) кожа. 

1.4 Психичке функције (карактеристике личности) 

а)  Интелектуалне способности (општа интелектуална способност, вербална способ-

ност): 

- Захтеви - интелектуалне способности на просечном нивоу (изнад нивоа који се 

означава као гранични). 

б)  Способности концентрације и дистрибуције пажње, памћење усмених и писме-

них налога, памћење скица, цртежа и детаља: 

- Захтеви - способност концентрације на просечном нивоу (изнад нивоа који се 
означава као гранични). 

ц)  Емоционална стабилност (присебност, самоконтрола): 

- Захтеви - емоционална стабилност на просечном нивоу (изнад нивоа који се 

означава као гранични). 

д)  Одговорност (савесност): 

- Захтеви – одговорност на просечном нивоу. 

е)  Сналажљивост (ефикасно решавање проблема): 

- Захтеви – одговорност на просечном нивоу. 

ф)  Иницијатива и самосталност (доношење исправних одлука): 

- Захтеви – одговорност на просечном нивоу. 
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4.2 Претходни и периодични лекарски прегледи  

запослених на радним местима са повећаним ризиком 

У мерама превенције здравља запослених предузети лекарске прегледе према Правил-

нику о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са 

повећаним ризиком (Службени гласник Републике Србије бр. 120 од 17. децембра 2007.године 
и изменама и допунама правилника бр. 93/2008) према таблели 1. 

Табела 1: Претходни и периодични прегледи 

Врсте ризика (опасности и 

штетности) 

Ниво 

ризика 

Општи део 

прегледа  

(Прилог I) 

Специфични 

део прегледа 

(тачка 

Прилога II) 

Временски 

интервал у 

месецима 

1. слободно кретање делова 

или материјала који могу на-

нети повреду запосленом 

велик 
према 

Правилнику 

1.1. ; 1.3. ; 1.4. ; 

1.7. ; 1.8. 
12 месеци 

2. немогућност или ограни-

ченост правовременог укла-

њања са лица места 

велик 
према 

Правилнику 

1.1. ; 1.3. ; 1.4. ; 

1.7. ; 1.8. 
12 месеци 

3. рад на висини велик 
према 

Правилнику 
5.1. 12 месеци 

4. хемијске штетности, пра-

шине и димови, гасови и ис-

парења 

велик 
према 

Правилнику 

3.4.1.;  

3.4.2.; 

3.4.3. 

12 месеци 

5. ДИСКУСИЈА 

Врло често у расправама на стручним састанцима се поставља питање места и улоге 

спец. мед. рада у састављању акта о процени ризика и његовој практичној имплементацији. То 

доводи до неких дилема и неспоразума на релацији лиценциране ораганизације за процену ри-
зика – специјалиста медицине рада – инспекција и послодавац. 

На захтев Института за медицину рада и радиолошку заштиту „Др. Драгомир Карајовић― 

из Београда (бр. Захтева 011-00-00020/2006) Управа за безбедност дала је 10/05/2007. год. миш-
љење и одговор на питање да ли служба медицине рада може бити „процењивач ризика―. Управа 

за безбедност подсећа на одредбе чл.41 Закона о безбедности и здравља на раду где је прописано 

да „за обављање послова заштите здравља запослених на раду послодавац ангажује службу 

медицине рада (на основу облигационог односа) за послове из чл. 41 Закона. Посебно је по-
слодавац у обавези да службу медицине рада ангажује за послове из тачке 4 чл.41 (оцењивање и 

утврђивање посебних здравствених способности које морају да испуњавају запослени за обаљање 

одређених послова на радном месту са повећаним ризиком или за употребу, односно руковање 
одређеном опремом за рад) и тачке 5 овог члана (вршење претходних и периодичних прегледа 

запослених на радним местима са повећаним ризиком и издавање извештаја о лекарским 

прегледима у складу са прописима безбедности и здравља на раду; ове послове може да врши 
само слуђба медицине рада која има прописану опрему, просторије и стручни кадар). 

Одредбама чл.19 Правилника прописана је обавеза послодавца да врши избор процењи-

вача ризика. Послодавац може али не мора да за процењивача ризика ангажује службу меди-

цине рада, односно специјалисту медицине рада као експерта. Међутим, служба медицине рада 
односно спец. мед. рада (експерт) не могу да буду одговорни за спровођење поступка процене 

ризика код послодавца, али могу да учествују у идентификацији процене ризика на радном 

месту и у радној околини приликом састављања акта о процени ризика. 
Када у поступку процене ризика процењивач утврди радна места са повећаним ризиком, 

у складу са чл.10, став 6 Правилника, послодавац је дужан на основу чл.16 Закона и чл.13 Пра-

вилника да ангажује службу медицине рада (не специјалиста медицине рада) која има обавезу 
да оцени и утврди потребне здравствене услове односно способности, које морају имати запо-

слени на радним местима са повећаним ризиком или за руковођење одређеном опремом за рад. 
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Дакле, послодавац има обавезу да ангажује службу медицине рада тек када процењивачи утвр-

де да на радном месту постоје такве опасности и штетности које и поред потпуно или делими-

чно примењених мера у области безбедности и здравља на раду и других мера, могу да изазову 
повреду на раду или угрозе здравље запослених, односно када процењивачи ризика актом о 

процени ризика утврде да се ради о радном месту са повећаним ризиком.  

6. ЗАКЉУЧЦИ 

1. У процесу процене ризика специјалиста медицине рада, било као део службе меди-

цине рада, било као појединац (експерт) има велику и значајну улогу у току састављања акта о 

процени ризика и његовој имплементацији у пракси. 
2. Специјалиста мед рада као члан тима у процени ризика заједно са другим чланови-

ма тима учествује у:  

-  идентификацији опасности (механичке опасности и опасности које се појављују у 

везу са карактеристикама радног места); 
- идентификацији штетности које настају или се појављују у процесу рада, проистичу 

из психичких и психофизичких напора; 

- процени ризика у односу на препознате и утврђене опасности и штетности на рад-
ном месту и у радној околини. 

3. Спец. мед. рада у оквиру службе медицине рада заједно са другим члановима тима 

(психолог, спец. других грана, социолог итд.): 
- упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њиховим радом и 

обавља послове оспособљавања запослених за пружање прве помоћи; 

- оцењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да испуњавају за-

послени за обављање одређених послова на радном месту са повећаним ризиком 
или за употребу, односно руковање одређеном опремом за рад; 

- врши претходне и периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са 

повећаним ризиком и издаје извештаје о лекарским прегледима у складу са пропи-
сима о безбедности и здрављу на раду (ово може да врши само служба медицине 

рада која има прописану опрему, просторије и стручни кадар) 
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РЕЗИМE 

Топлотни комфор је један од предуслова за безбедан и здрав рад. Обзиром да се већина послова оба-

вља у затвореном простору, на топлотни комфор је могуће утицати и одржавати га у границама које обез-

беђују да се запослени осећају угодно. Један од објективних параметара топлотног комфора је влажност 
ваздуха, на коју се може утицати и пројектовањем грађевинских конструкција тако да се избегне конден-

зација водене паре у радним просторијама. У раду је дат принцип прорачуна дифузије водене паре и ису-

шивања, у циљу спречавања појаве кондензације на зидовима и плафонима радних просторија, а такође и 

утицај влаге и непожељних појава које су последица кондензације, на радну средину.  

Кључне речи: водена пара, дифузија, влага, кондензација, радна средина  

WATER VAPOR DIFFUSION AND EFFECT  

OF MOISTURE TO WORKING ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Thermal comfort is one of the requirements for a safe and healthy work. Since most of the work done 

indoors, the thermal comfort can be keeped it within the boundaries of ensuring that employees feel comfortable. 

One of the objective parameters of thermal comfort is the air humidity, which may be controled by the design of 

structures to avoid the condensation of water vapor in the working environment. The paper presents a method of 

calculation of diffusion of water vapor and drying, in order to prevent condensation on the walls and ceilings of 

premises, and also the influence of moisture and the side effects that result from condensation in the work envi-
ronment. 

Keywords: water vapor, diffusion, humidity, condensation, working environment 

1. УВОД 

У циљу извршавања радних задатака и захтева посла, запослени све више времена про-
воде на радном месту. Зато параметри радне средине треба да буду такви да обезбеде комфоран 

и безбедан рад и да не утичу негативно на здравље запослених. 

Топлотни комфор представља психолошко стање које одговара угодном осећају топло-

тних услова у простору, односно којима је постигнута топлотна равнотежа организма [1], од-
носно топлотни комфор представља скуп микроклиматских услова у којима се човек осећа уго-

дно (ни сувише топло ни сувише хладно). Топлотни комфор дефинише односе и утицај околине 

на организам. 
Објективни параметри топлотног комфора (релевантне карактеристике средине): темпера-

тура ваздуха; средња температура зрачења површина; влажност ваздуха; брзина кретања ваздуха. 

Присуство водене паре у ваздуху је последица чињенице да је вода свуда око нас и да се 
испаравање воде обавља на свим температурама. 

Квалитет ваздуха је један од базних потреба за обликовање здравије животне и радне 

средине. Добар баланс воде је есенцијални за здравље запослених.  

                                                   
1 Висока Техничка Школа Струкoвних Студија Ниш. Александра Медведева 20, 18000 Ниш,  
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Проценат влаге у просторији, поред концентрације кисеоника, загађености иритативним 
честицама прашине, дувана, различитих гасова, је такође веома важан параметар. 

Влага је постојала у нашој околини много раније него што је свест данашњег човека 
уочила њено постојање у стамбеним и радним просторима и њену штетност.  

Брзина испаравања са водених површина, влажних предмета (материјала) и коже расте са 
порастом температуре, a на њу утичу и струјање ваздуха и постојећа количина водене паре у ваз-
духу. 

За понашање материјала у односу на ваздух и водену пару, као и за осећај угодности у 
некој средини, значајно је да је: 

- садржај водене паре је променљив: изван просторија – као део атмосферског вазду-

ха, а унутар просторија – у зависности од намене просторија и активности у њима и 

- међусобни однос температуре и влажности ваздуха утиче на осећај угодности у не-
ком простору - ваздушни и топлотни комфор. 

Ни претерано сув, ни претерано влажан ваздух нису погодни за боравак људи, па се 

зато грађевинским прописима прецизирају вредности влажности за различите врсте просторија. 

Температура ваздуха и влажност ваздуха су у директној вези. За боравак људи оптимал-
на температура је између 20-25 

о
C, а релативна влажност 50-60%. 

Влажност ваздуха говори о могућности испаравања организма. Услови одржања то-

плотне равнотеже дати су у табели 1: 

Табела 1: Услови одржања топлотне равнотеже 

Релативна влажност 

(%) 

Температура ваздуха 

(
о
C) 

100 31 

50 38 

18 45 

0 52 

2. ДИФУЗИЈА ВОДЕНЕ ПАРЕ  

Ваздух представља смешу азота, кисеоника, угљен диоксида, инертних гасова и водене 
паре. Количина водене паре у ваздуху може се дефинисати на два начина, као апсолутна влаж-
ност ваздуха и релативна влажност ваздуха. 

Апсолутна влажност представља количину водене паре садржану у 1 m
3
 ваздуха на од-

ређеној температури. Релативна влажност представља однос стварне количине водене паре и 
максималне количине водене паре коју ваздух може да прими на тој температури, а да при томе 
не дође до кондензације, односно појаве росе. 

Са порастом температуре ваздуха повећава се и количина воде у облику водене паре 
коју он може да прими и обрнуто, са снижавањем температуре ваздуха смањује се количина 
водене паре коју ваздух може да садржи. 

Релативна влажност је врло важна у затвореним просторима, јер утиче на психо-физичке 
функције човека. Човек лакше подноси високе температуре ако је ваздух сув, јер регулише теле-
сну температуру знојењем. Знојењем, односно испаравањем троши се телесна топлота и тако тело 
хлади. Уколико је ваздух засићен воденом паром он неће моћи да прими додатну пару створену 
знојењем што може довести до топлотног удара. Ниска релативна влажност изазива нелагоду, 
сметње у дисајним органима и већу могућност стварања инфекција. Разлог је појачано испарава-
ње (теписи, намјештај и др.) које ствара прашину, а честице прашине на врућим грејним телима 
стварају амонијак и друге гасове који надражују слузокожу и изазивају обољења. 

Под дифузијом водене паре подразумева се појава кретања молекула водене паре са 
места веће концентрације ка месту ниже концентрације, са тежњом да се успостави равнотежа, 
односно равномерна концентрација. 

Грађевински материјали су мање или више пропустљиви за водену пару и у случајевима 

када постоји разлика у концентрацији водене паре са две стране неког елемента долази до кре-

тања водене паре кроз елемент конструкције. 
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Дифузија водене паре израчунава се за спољне грађевинске конструкције и конструкци-

је које се граниче са негрејаним просторијама, осим за конструкције које се непосредно граниче 

са тереном (под на тлу, укопани зидови, укопане таванице). 
Све грађевинске конструкције зграде морају бити пројектоване и изграђене на начин да 

се водена пара у пројектним условима на њиховим површинама не кондензује. У случају да 

дође до кондензације водене паре у конструкцији, она се након рачунског периода исушивања 

мора сасвим ослободити из грађевинске конструкције. Влага која се кондензује у конструкцији 
не сме довести до оштећења грађевинских материјала (на пример корозија, појава буђи). 

Кондензација је издвајање (кондензовање) водене паре у облику капљица воде на хлад-

нијим површинама зидова, стаклених предмета, цевима за довод хладне воде итд. 
Да би се спречила појава кондензације на површинама предмета или зидова, потребно је 

да њихова температура буде довољно висока, односно виша од температуре тачке росе. 

Тачка росе је она температура ваздуха на којој долази до издвајања водених капи из 

засићеног ваздуха (температура коју има влажан ваздух у тренутку када је хлађењем постао 
засићен). 

Ако су предмети, преграде и зидови направљени од материјала који су добри проводни-

ци топлоте, или садрже „топлотне мостове―, тада они имају нижу температуру од температуре 
околине и на њима долази до кондензовања водене паре и појаве влажења на њиховим површи-

нама. Пошто је већина грађевинских материјала мање – више порозна, долази и до влажења у 

унутрашњости због упијања кондензоване воде. 

    

Слика 1: Примери појаве кондензације на зидовима и прозорима 

Повећање влажности грађевинских материјала се даље одражава на промену осталих 

својства материјала: 

- топлотна проводљивост, 

- механичке карактеристике, 

- трајност, итд 

Са количином водене паре у ваздуху повезан је и притисак водене паре. Разликују се: 

Парцијални притисак водене паре p – је притисак који изазива стварна количина водене 
паре у јединици запремине ваздуха одређене температуре (одговара апсолутној влажности ваздуха). 

Притисак засићења p' – је притисак који изазива максимална количина водене паре у је-

диници запремине ваздуха одређене температуре (одговара влажности засићења). Овај прити-

сак се повећава са порастом температуре и обрнуто. 
Дозвољена температура унутрашње површине спољне грађевинске конструкције на било 

ком месту (укључујући и места топлотних мостова) мора да буде већа од температуре тачке росе, s 
(
o
C), за дате пројектне услове (температура и релативна влажност ваздуха у просторији). 

Водена се пара у просторији распоређује једнолично, док се топлота не распоређује је-

днолично. Топли ваздух се диже у горње зоне просторије, па је температура испод плафона код 
нормалних висина плафона за око 4 ºC виша од температуре уз под. Због једноличног притиска 

паре релативна влага ће бити већа уз под а мања уз плафон. 

Изузетно заптиване зграде и модерни животни стил резултује у повећаној количини 
произведене влаге.  
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3. ПРОРАЧУН ДИФУЗИЈЕ ВОДЕНЕ ПАРЕ 

За израчунавање хигротермичких карактеристика грађевинских елемената и конструк-

ција, дифузије водене паре, кондензације и исушења, као и опасности од површинске конденза-
ције (орошавање), примењује се стандард SRPS EN ISO 13788, у опцијама [2]: 

- сложени годишњи кумулативни прорачун и 

- Гласеров поступак. 
Уколико се прорачун врши на основу Гласеровог поступка, користи се метод прорачуна 

према SRPS U.J5.520. 

Хигротермичке карактеристике материјала усвајају се према табелама датим у литера-
тури за грађевинске материјале. 

Прорачуни физичких величина и параметара којима се проверава дифузија водене паре 

грађевинског елемента саставни су део Елабората о енергетској ефикасности који се израђује 

према Правилнику о енергетској ефикасности зграда [1], а који представља део пројектне доку-
ментације која се прилаже ради издавања грађевинске дозволе. 

Дозвољена температура унутрашње површине спољне грађевинске конструкције на би-

ло ком месту (и на местима топлотних мостова) мора да буде већа од температуре тачке росе, θs 
(

о
C), за дате пројектне услове (температура и релативна влажност ваздуха у просторији). 

Минимална топлотна отпорност за спречавање орошавања унутрашње површине, Rmin 

(m
2
К/W), грађевинске конструкције изван зоне топлотног моста (основни део грађевинског еле-

мента) израчунава се за услове периода грејања (зимски период), на следећи начин: 

 

при чему је отпор прелазу топлоте са спољне стране Rse = 0,04 m
2
К/W, а вредност отпора пре-

лазу топлоте са унутрашње стране Rsi се, због могућности појаве спреченог струјања ваздуха 

(намештај, заклони и сл.) усваја са (најмање) Rsi = 0,25 m
2
К/W. За транспарентне грађевинске 

елементе примењује се уобичајена вредност: Rsi = 0,17 m
2
К/W. 

На местима топлотних мостова за оцену опасности од орошавања меродавна је темпе-
ратуре тачке росе, θs (

о
C), одређена према табели при вредности θsi,crit = θs. 

Укупна количина кондензоване влаге не сме прећи вредност од 1 kg/m
2
 у општем слу-

чају; 0,5 kg/m
2
 уколико се кондензација дешава у слојевима – материјалима који немају својст-

во капиларног упијања односно ослобађања влаге; у случају кондензације у слоју дрвета, најве-

ћи допуштени пораст садржаја влаге за 5% у односу на почетни масени садржај влаге; у случају 

кондензације у материјалима на бази дрвета, највећи допуштени пораст садржаја влаге износи 
3% у односу на почетни масени садржај влаге. 

За потребе поједностављеног прорачуна (Гласеров поступак) усвајају се следеће вред-

ности [3]: 

За период кондензације: 

Зона А – обухвата места за која је спољна пројектна температура (период грејања) изно-
си до θsp = -15 

о
C, температура спољњег ваздуха за прорачун кондензације износи θе = -5 

о
C, 

релативна влажност спољног ваздуха износи е = 90%, релативна влажност и температура уну-
трашњег ваздуха усваја се према пројектним условима с обзиром на намену објекта / просто-

рије, или са вредношћу i = 55%. 

Зона Б – обухвата места за која је спољна пројектна температура (период грејања) нижа 
од θsp = -15 

о
C, температура спољњег ваздуха износи θе = -10 

о
C, релативна влажност спољњег 

износи е = 90%, релативна влажност и температура унутрашњег ваздуха усваја се према проје-

ктним условима с обзиром на намену објекта/просторије, или са вредношћу i = 55%, трајање 
периода кондензације износи 60 дана. 

За период исушења: дозвољено трајање исушења износи 90 дана за места која припадају 

Зони А, а 60 дана за места која припадају Зони Б. Температуре и релативне влажности ваздуха 

износе θi = θе = 18 
о
C, i = е = 65%. 
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За зграде са климатизацијом или са већим ослобађањем водене паре дозвољено време 

исушења одређује се на основу карактеристика процеса – унутрашњих микроклиматских усло-

ва, али не сме да буде дуже од: 90 дана (у Зони А), односно 60 дана (у Зони Б). 
За утврђивање појаве кондензације најпре је потребно одредити температурско поље 

унутар зида (у карактеристичним тачкама – на граници слојева), а затим расподелу парцијалних 

притисака водене паре pе, као и расподелу притисака засићења за дату температуру psе по пре-

секу зида. На местима где парцијални притисак (приказан црвеном линијом на слици 2) дости-
же вредности притиска засићења (приказан плавом линијом на слици 2), доћи ће до појаве кон-

дензације. Кондензација се може јавити у равни или у зони. У колико по целом пресеку зида 

парцијални притисак не достиже вредност притиска засићења, кондензација се неће јавити. 

 

Слика 2: Различити случајеви појаве кондензације унутар грађевинског елемента 

4. МЕТОДЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ПОЈАВЕ ВЛАГЕ У РАДНОЈ СРЕДИНИ 

Утицај влаге на здравље човека у зависности је од њене концентрације у просторијама у 

којима се борави као и изложености човека индивидуалним алергијским реакцијама. Потенци-

јални здравствени проблеми који се јављају када је човек изложен утицају влаге, су алергијске 
реакције или астма. Комерцијалне зграде са присуством влаге, створене током кондензације 

или неких цурења су један од разлога за ширење влаге. 

У нашим климатским условима, у зимском периоду, у затвореним просторијама може 

да настане влага: 
- унутар грађевинских конструкција, као последица дифузије водене паре и 

- на површини грађевинске конструкције, као последица њеног недовољног топлотно 

заштитног својства у одређеним условима. 
Последице настанка влаге у затвореним просторијама могу бити: 

- неповољни здравствено хигијенски услови (плесни, гљивице,...)  

- смањење топлотно заштитних способности материјала конструкција и 
- грађевинске штете (пукотине, отпадање облога, корозија метала, труљење, раза-

рање...). 

Један од најефикаснијих начина смањења дифузије водене паре и појаве кондензације, а тиме 

и влаге у радним и стамбеним просторијама је постављање парних брана у фази изградње објеката. 
Парне бране су материјали с великим дифузним отпором односно дифузне изолације, а 

могу бити потпуне парне бране (метали, стакло) или делимичне (синтетске и синтетско-битуме-

нске траке). 
Као парне бране користе се: металне фолије (заштићене) или лимови (Al, Cu) – албит, 

албифол, алумка, вишекратне уљане боје и лакови, синтетске (PE - окитен вишеслојан, PVC) 

или синтетско-битуменске траке с улошцима, асфалтни и парафински слојеви, непрекидане гу-

мене траке и фолије, пенушаво стакло (foam glass). 
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5. ЗАКЉУЧАК 

У данашњe време већину времена запослени проводе у затвореном простору тј. на рад-

ном месту. Из тог разлога топлотни комфор на радном месту има значајан утицај на ефикасан 
рад и здравље запослених који у њему бораве. Један од значајнијих објективних параметара то-

плотног комфора је влажност ваздуха, а тиме и кондензација влаге у затвореним просторијама. 

Због тога је је прописано да све грађевинске конструкције зграда морају бити пројектоване и 
изграђене на начин да се водена пара у пројектним условима на њиховим површинама не 

кондензује.  

Највећи проблем процене ризика, а самим тим и идентификација опасности и штетно-
сти на радним местима изазвана овим појавама, је што се процена у неким случајевима базира 

на субјективним анализама лица које је задужено за тај посао.  

Значај примене прорачуна дифузије водене паре приликом пројектовања објекта и приме-

не стандарда и правилника о енергетској ефикасности зграда, опасности од неадекватне влажно-
сти у радној средини, ће бити у највећој мери спречене још у фази изградње објеката, док  се за 

постојеће објекте, на основу ових сазнања могу пронаћи и отклонити негативне последице, при-

менама мера заштита за побољшање услова радне средине, што је и крајњи циљ овог рада. 
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РЕЗИМЕ 

У раду је приказана упоредна анализа вероватноће смртног исхода по људе услед различитих 

удесних ситуација. Описана је процена ризика услед пожара, излагања штетним материјама од хемијског 

удеса и загађења животне средине, саобраћајних удеса и последица земљотреса. Дати су различити мате-
матички модели који описују ову процену. На крају рада приказана су истраживања која су се бавила 

испитивањем индивидуалних разлика између људи као могућих предиктора несрећа.    

Кључне речи: удеси, вероватноћа смртног исхода, пожар, саобраћајни удеси, математички модел 

ANALYSIS PROBABILITY ESTIMATES SUFFERING 

PEOPLE IN ACCIDENT 

ABSTRACT 

This paper presents a comparative analysis of the probability of death for people due to various accidents - 

fire risk assessments, exposure to hazardous substances from chemical accidents and environmental pollution, traffic 
accidents, and the earthquake. The paper presents various mathematical models describing this assessment. Finally the 

paper presents the research that examines individual differences between people as possible predictors of accidents. 

Кеywords: accidents, the probability of death, fire, car accidents, the mathematical model. 

1. УВОД 

Недавни велики земљотреси у ближем окружењу (Италија, Румунија, Бугарска – мaj 
2011. године, jачине 5,8 степени Рихтерове скале), свакодневне саобраћајне несреће и техноло-

шки удеси, као и пожари са тешким последицама и људским жртвама (дискотеке у Новом Саду, 

Народно позориште и биоскоп у Београду) опомињу да су овакве ситуације реално могуће и по-
ред све већег технолошког напретка и противпожарне превентиве. Ризик од удеса се процењује 

на основу вероватноће настанка удеса и обима могућих последица. На основу оцене о ризику, 

долази се до закључка да ли је ризик од активности на одређеном простору прихватљив. Сматра 

се да је прихватљив онај ризик, којим се може управљати под одређеним условима пред-

виђеним прописима. Уколико се ризиком не може управљати под одређеним условима, ризик 

се не може прихватити. Због тога је велика одговорност проценитеља, а свака некоректно изве-

дена процена ризика може понекад да остави тешке последице, а изузетно, као епилог и санк-
ције (кривичне пресуде) за проценитеље, као недавно за чланове Комисије за ризике, након 

земљотреса у италијанском граду Л'Аквили.  

2. ЗЕМЉОТРЕСИ И ПРИРОДНЕ КАТАСТРОФЕ 

Неке природне катастрофе могу да изазову друге природне катастрофе чије су последи-

це трагичне: цунами у Индијском океану, као последица земљотреса 2004. године био је огром-

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија, Школска 1, Нови Сад, Србија 
2 Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад, Србија 
 3 Служба за управљање људским ресурсима, Влада АП Војводине, Буевар. Михајла Пупина 16, Нови Сад, Србија 
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не снаге и дејствовао је на обале у дужини од више хиљада километара, а однео је око 275.000 

људи и начинио огромну материјалну штету. Након разорног земљотреса 11. марта 2011. годи-

не у Јапану, и насталог цунамија погинуло је око 12.000 људи. (Московски научник Алексеј 
Љубушин из Института физике Земље у Москви је предвидео овај потрес још 2008. године). 

 

Слика 1. Бројни пожари, цунами и оштећења нуклеарних централа у Фукушими и Оногави (2011. 

године) настали као последице разорног земљотреса од 8,9 степени, изазвали су и велико поскупље-
ње енергената у Европи (http://www.b92.net/biz/) 

Биланс недавног снажног земљотреса у Италији је 17 мртвих, више од 350 повређених и 

14.000 људи без крова над главом, док сеизмолози упозоравају на то да су вероватни и додатни 

потреси. Италијански сеизмолози не искључују да ће се активност наставити и у другим прав-

цима, али то је тешко предвидети. Према Б. Драгичевићу, заменику директора Републичког се-
измолошког завода Србије, (мај 2012. године) на Медитерану има сеизмичког капацитета, а ка-

ко су узрочници исти, реална могућност је да се и на нашим просторима догоди сличан земљо-

трес са магнитудом до шест степена по Рихтеру. (Према другим изворима, за наредних 100 го-

дина у Србији су могући снажни потреси на следећим локацијама: 9 МЦС – Рудник, Копао-

ник, Лазаревац, Свилајнац, Урошевац и Гњилане, а 8 МЦС – Фрушка Гора, Ада, Кањижа, Ко-

смај, долина Велике Мораве, Крупањ, и Лозница). Најјачи потрес јачине 9  МЦС је пустошан по-
трес – изазива разарање већине кућа од камена, мостови бивају јако оштећени, а неки и разо-

рени, водоводне и гасне цеви прскају, на високим димњацима се стварају пукотине. У меком 

тлу такође се отварају пукотине. Припрема снажних земљотреса траје неколико година, а на 

нашим просторима они се дуго нису дешавали. Међутим, нико не може да каже где тачно, као и 
дан или краћи период у коме би тако нешто могло да се деси. Драгичевић подсећа на временски 

збијене земљотресе 1975. године у Италији, две године касније у Румунији, па 1979. године у 

Црној Гори и 1980. у Србији, на Копаонику. Природне катастрофе у свету се посебно интензи-
вирају у последњих неколико година: ове године, поред бројних људских жртава,  проузро-

ковале су и велике материјалне губитке од 222 милијарди долара, што је три пута више него у 

прошлој години. Највећи рачун осигуравачима, према процени највећег светског реосигуравача 
Swiss Re, испостављен је у вези с потресом у Чилеу, у висини осам милијарди долара. Западно-

европска зимска олуја стајала је индустрију осигурања 2,85 милијарди долара, а новозеландски 

потрес 2,7 милијарди долара.  

Због свега тога у свету се истражују нове методе прецизнијег предвиђања настанка при-

родних катастрофа. Једна Руско-британска научна група (наводи сеизмолог Вмиталиј Чмирев, 

2012) покушава да створи посебан сателитски систем TwinSat, који ће моћи да препозна и најра-

није сигнале природних катастрофа. Космички апарати TwinSat ће остваривати систематски мо-

ниторинг сигнала земљотреса и одмах их преносити копненим станицама. Нова истраживања 
код нас (М. Радовановић, и др., 2011) потврђују повезаност промена у атмосфери и сунчевих 

зрачења и настанка сеизмичких потреса. 
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Ризик од земљотреса и његов утицај на грађевинске објекте, регулисан је посебним  

правилницима и међународним нормама. Истраживања и искуства из догођених земљотреса су 

били подлога за доношење техничких прописа за пројектовање и грађење у сеизмичким подру-
чјима. Задњих година земље Европске уније раде на доношењу јединствених норми за проје-

ктовање и грађење грађевинских конструкција. За добијање сеизмички отпорних конструкција 

потребно је уважавати правила и принципе пројектовања, који су дати у Еврокоду 8 (EC 8), уз 

који се доноси Национални документ за примену (НАД) са уважавањем специфичности поједи-
них земаља. У њему одговарајућа институција (у Србији Институт за стандардизацију), одре-

ђује оптимални степен заштите прописивањем вредности, које су у EC 8 дате као индикативне.  

Као основни циљ у ЕC 8 истакнуто је да у евентуалном земљотресу који се може дого-
дити у животном веку објекта: 

- животи људи буду заштићени, 

- оштећења објеката буду ограничена и 

- конструкције од посебног значаја за јавну заштиту морају и после земљотреса бити 
у функцији.  

Случајна природа земљотреса и ограничени ресурси за спречавање његових ефеката, ус-

ловљава достизање овог циља само у пробабилистичком смислу, тј. са одређеним степеном 
вероватноће. Степен заштите у појединим земљама варира, зависно од релативног значаја сеиз-

мичког ризика у односу на ризике другог порекла и од глобалног економског статуса земље.  

За објекте од посебног друштвеног значаја се посебно проверава њихова отпорност и 
крутост, како би остале у функцији и након земљотреса са одређеним повратним периодом. У 

одељку Основни принципи пројектовања - ЕЦ 8, инсистира се на увођењу сеизмичког хазарда 

већ у фази идејног пројектовања зграда. Искуство из догођених земљотреса указује да су добро 

конципиране зграде, са конструкцијског аспекта, одолеле ударном оптерећењу без великих 
последица. То је разлог што се препоручује пројектовање: 

- једноставних зграда симетричне и сажете основе, регуларног облика у основи и по 

висини,  
- уједначене отпорности и крутости у два ортогонална правца, 

- са крутим таваницама, адекватно темељене,  

- без наглих промена у масама, облику и крутости и 
- торзионо отпорне и круте.  

Да би се остварили горњи захтеви, усвојен је низ правила за пројектовање конструкције и 

избор одговарајућег начина фундирања и конструкцијских детаља, избор адекватних модела и не-

опходни прорачуни, којима се доказује носивост и расположива дуктилност. Конструкција треба да 
буде отпорна и деформабилна од жилавих материјала (челик, армирани бетон, дрво, бале сламе), 

насупрот томе кртим се сматрају (камен, опека и неармирани бетон). Коришћење практичних пра-

вила за пројектовање може бити делотворније од нумеричке верификације. На слици 2. приказане 
су облици и локације сеизмички отпорнијих и сеизмички угрожених објеката.  

У погледу висине објекта у сеизмичким подручјима, за зграде од челика, армираног и 
претходно напрегнутог бетона нема строгих ограничења, јер високе зграде имају дужи период 
слободних осцилација, што индукује мање сеизмичке силе. За ову категоризацију уводе се и до-
пуштене вредности одступања од правилне геометрије основе, тако да увлачење или испуш-
тање углова не прекорачи 25% укупне димензије основе у посматраном правцу. Критеријуми 
за регуларност по висини третирају граничне случајеве увлачења по висини, које не сме бити 
веће од 20%. За несиметрично увлачење сумарно може бити 30%, а појединачно до 10%. (За-
нимљиво је асеизмичко решење високог облакодера Ландмарк у Јапану, где је стабилност згра-
де обезбеђена извођењем тешког контратега, од гвожђа, који је смештен у торњу зграде и ко-
ји умањује осциловање зграде током земљотреса.) 

Као могућа последица сеизмичких оштећења јесу пожари. Утврђено је да је вероватноћа 

појаве пожара и погибије за стамбене зграде у градовима, по m
2
/годишње, зависи од ватроот-

порности конструкције: 
- за дрвене објекте:   22x10

-6  
 и   48x10

-7
, 

- за бетонске објекте највеће ватроотпорности:  5x10
-6
  и  4x10

-7
  

(Прве цифре се односе на вероватноћу појаве пожара, а друга на вероватноћу погибије људи). 
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Слика 2.  Сеизмички отпорне зграде (a,b,c) и осетљиве на потресе (d-i) [7] 

У почетном стадијуму развоја пожара, опасност за људе представљају: високе темпера-

туре, снижење концентрације кисеоника у ваздуху, повећане концентрације отровних гасова и 

дима, смањење видљивости, отворени пламен, искре и експлозије. У одмаклим фазама пожара 
могуће су повреда од рушења или оштећења конструкције зграде или опреме. На путевима ева-

куације продукти горења се шире великом брзином, која се креће око 30 m/min, док у изузе-

тним случајевима може достићи и 300 m/min. Ради упоређења величине ризика од смртног ис-
хода за људе, током године, од различитих могућих узрока, у Табели 1. су наведене процењене 

вредности, 6. 

Табела 1. Средња вредност ризика од смртног исхода, од разних узрока 6 

Узрок 
Индивидуални ризик 

 год 
-1 

Узрок 
Индивидуални ризик 

 год
-1 

Болести срца 8,5  10 -3 Пожари, експлозије 4,0  10 -5 

Рак 1,6  10
 -3 Авионска катастрофа 1,0  10 

-5 

Аутомобилска несрећа 2,5  10 - 4 Електрична струја 6,0  10 -6 

Пад са висине 1.0  10 -5 Удар грома 5,0  10 -7 

 

У Правилнику о методологији за процену опасности 5, приказана је листа опасних 
материја, као и методологија за управљање ризиком од технолошких удеса,  која садржи: 

- процену опасности, односно ризика од удеса и опасности од загађења животне сре-
дине, 

- планирање мера превенције, приправности и одговора на удес и  
- планирање мера отклањања последица од удеса (санација). 
Процена ризика од опасних активности је процес, којим с одређује ризик на основу про-

цене вероватноће настанка удеса и могућих последица по живот, здравље људи и животну сре-
дину. Обавезно се врши процена, када су опасне материје присутне у количинама већим или је-
днаким од наведених у Листи опасних материја 5. Конкретна оцена могућих последица се даје 
на основу показатеља, који су дати у табели 2.  
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Табела 2. Процена последица удеса на основу  показатеља 5 

Последице Занемарљиве Значајне Озбиљне Велике 
Веома 

велике 

Број погинулих - - 1-5 6-20  20 

Број повређених - 1-10 11-50 51-200  200 

Мртве дивље 

животиње 
 0,1 т 0,1-1 т 1-2 t 2-10 t  10 t 

Мртве домаће 

животиње 
 0,5 т 0,5-10 т 10-50 t 50-500 t  500 t 

Мртве рибе  0,5 т 0,5-5 т 5-20 t 20-100 t  100 t 

Контаминирана 

површина 
- 1-10 ха 10-100 ха 1-5 km2  5 km2 

Штета од удеса 
 0,02 

милиона динара 

0,02 -0,2 
милиона 

динара 

0,2-2 
милиона 

динара 

2-10 
милона 

динара 

 10 
милиона 

динара 

3. ЕПИЛОГ ЈЕДНЕ НЕКОРЕКТНЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

У катастрофалном земљотресу 2009. године у Италији,  јачине 6,3 степени по Рихтеру, 
живот је изгубило 309 особа, неколико хиљада људи остало је без крова над главом, а опусто-

шена је централна Италија и део око града L'Akvili. Тужилаштво је крајем септембра затражило 

по четири године затвора за седам чланова Комисије за ризике, која се у L'Akvili састала 31. 

марта 2009. године, шест дана пре земљотреса. Комисија је на том састанку требало да процени 
серију земљотреса које су погодиле L'Akvilu неколико месеци пре снажног земљотреса и да 

локалним властима да смернице шта да чине, јер су само оне овлашћене за било какву акцију. 

Комисија је после тог састанка рекла да није било могуће предвидети могућност јачег земљо-
треса, али је препоручила веће поштовање мера превенције, посебно у грађевинарству. Тужи-

лац Fabio Picuti је у оптужници научну анализу Комисије за ризике оценио као "непотпуну, 

неподобну, неадекватну и кажњиву", а налазе из те анализе као "тривијалне, бескорисне, 

противречне и збуњујуће". (Међу седам оптужених су велика имена науке у Италији - профе-
сор Enco Boski, донедавно председник Института за геофизику и вулканологију (INGV) и про-

фесор физике на Универзитету у Ђенови Klaudio Eva). Еполог: Италијански суд осудио је 22. 

10.2012. године на по шест година затвора седам научника и стручњака зато што нису аде-
кватно упозорили грађане на опасност од земљотреса 2009. године који је у граду L'Akvila иза-

звао погибију више од 300 људи.  

    

Слика 3. Пооследице земљотреса 2009. L'Akvila – погинуло више од 300 људи. 
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Као најнепријатније откриће у овој трагедији јесте изјава једног од истраживача нацио-

налног института за нуклеарну физику Gran Sasa Đanpaola Đulijanija – да је претходних дана 

обавестио и упозорио надлежне власти Abruca да ће доћи до огромног потреса. Против њега је, 
међутим, због тога поднета кривична пријава и морао је да плати и позамашну казну за узнеми-

равање јавности.  

4. СТАТИСТИЧКА ИСПИТИВАЊА О САОБРАЋАЈНИМ УДЕСИМА 

Утицај који саобраћајни удеси имају на друштво је значајан. Број људи који погине или 
буде повређен је велик. Ови удеси су осим бола и патње који изазивају, повезани и са огромним 
материјалним трошковима у виду медицинских трошкова, вишим премијама осигурања, трош-
ковима поправке возила итд. Из тих разлога, предузимају се читав низ превентивних мера како 
би се смањио број саобраћајних удеса. Основни показатељи безбедности су: 

- јавни ризик (број погинулих у саобраћајним удесима на 100.000 становника) 
- саобраћајни ризик (број погинулих у саобраћајним удесима на 10.000  возила) 
- динамички ризик (број погинулих у саобраћајним удесима на 

1110  возачких km). 
Истраживани су ризици у више земаља у свету у периоду 1975.-2007. године: 
- јавни ризик се креће од 4.3 у Холандији до 14.9 у Грчкој.  

- саобраћајни ризик се креће од 0.6 на Исланду до 3.5 у Мађарској и 

- динамички саобраћајни ризик је од 0.5 на Исланду до 2.1 у Чешкој (код највећег 
броја испитиваних држава је од 0.6 до 0.9). 

Утврђено је да су код већине посматраних држава сва три ризика у паду. При томе значај-

нији пад  је био од 1975.- 1990. године, а потом са нешто мањим падом од око 0.1% годишње.  

 

0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 8 0 . 1 0 0 . 1 2 0 . 1 4 0 . 1 6 0 . 1 8 0 . 2 0 0 . 2 2 
0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

1 0 0 

x 

R 

 

Слика 4. Вероватноћа удеса са дозвољених 0,05% алкохола у крви  

износи 11% а сигуран удес је са ~ 0,22% 

У Србији, по подацима из 2007. године јавни ризик је 12.8, а саобраћајни 5.7. То Србију 
сврстава у земље са умереним до високом јавним ризиком и јако високим саобраћајним ризи-

ком. Због великог значаја овог проблема за друштво постоји велики број научних радова веза-

них за ову област. У неким радовима испитивана је вероватноћа настанка саобраћајног удеса. 

Ови радови се могу поделити у три групе:  
- Прву групу чине радови код којих се анализира вероватноћа настанка саобраћајног 

удеса на деловима пута. Посматра се саобраћајница у насељеном месту или изван 

њега, подели на већи број сегмената и испитује вероватноћа настанка саобраћајног 
удеса на сваком сегменту. 

- Другу групу радова чине они који испитују само вероватноћу настанка саобраћајног 

удеса због квара на возилу. У тим радовима се испитује вероватноћа отказа поједи-
них делова возила, а вероватноћа настанка саобраћајног удеса (R) услед повећаног 

процента алкохола у крви, дата је функцијом приказаном на слици 4. (Takaĉi Đ. 

www.model.u-szeged.hu/cd). 

  12.776 xR x e
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- Трећу групу радова чине они радови који се баве учесницима у саобраћају и испиту-
ју везу између појединих особина личности и вероватноће да се доживи удес. У тим 
радовима се испитује „ склоност― да се доживи удес и за неке учеснике у саобраћају 
она је мала, за неке умерена, а за неке учеснике велика. На слици 5. је са квадратном 
функцијом y(x) = 0.001x²-0,09x+2,5 описана вероватноћа саобраћајног удеса возила, 
са пређених 200.000 km, зависно од старости возача (х): 
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Слика 5. Функција  зависности саобраћајног удеса од старости возача  

(Takaĉi Đ. www.model.u-szeged.hu/cd) 

5. ПРЕДИСПОЗИЦИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ГРУПА ЉУДИ  

Уз организационе и ситуационе варијабле, постоји велики број истраживања који је ус-
мерен на индивидуалне разлике које постоје међу људима и њихов утицај на настанак и исход 
несрећа.  

Санчез Мартин и Квирога Естевез су спровели лонгитудиналну студију [8] којом су 
испитали когнитивне и друштвене особености нових возача пре него што су почели да возе. У 
другој фази истраживања, упоредили су ове карактеристике са бројем и врстом саобраћајних 
несрећа у које су нови возачи били укључени. Резултати ове студије указују да вероватноћа 
настанка несреће није повезана са полом возача, док је ниво образовања био статистички зна-
чајно повезан са озбиљним несрећама - нижи ниво образовања резултира већим бројем несрећа. 
Такође, профил особе која има: нижи ниво практичне интелигенције, лошију координацију ру-
ка-очи и лошије перцепитвно-моторне перформансе, чешће имају озбиљне саобраћајне несреће. 
Задатак којим је мерена практична интелигенција био је репродукција геометријских фигура уз 
помоћ разнобојних коцки. 

Процену ризика психијатријских фактора у саобраћајним несрећама истраживали су 
Думаис и сарадници [9]. Њихово истраживање показало је да су гранични и антисоцијални по-
ремећај личности, код којих централну улогу играју импулсивност и агресија, и злоупотреба 
психоактивних супстанци у последњих шест месеци, фактори ризика у несрећама моторних 
возила, при чему су наведени фактори значајни предиктори фаталног исхода у несрећама код 
младића преко 26 година.  Истраживање је обухватало само мушке испитанике. 

Кларк и Робертсон спровели су мета-аналитичку студију како би испитали каква веза 
постоји између пет особина личности које претпоставља Big Five Inventory (неуротицизам, 
екстраверзија, отвореност ка искуству, пријатност и савесност) и несрећа или повреда на раду. 
Анализом су обухваћене само несреће и повреде настале на радном месту, а судари су укључе-
ни само за професионалне возаче [10]. Ниска пријатност (односи се на особе склоне себич-
ности, цинизму, агресији, компетитивности, сумњичавости у погледу намера других) показала 
се као валидан и конзистентан предиктор несрећа на раду. У ранијој мета-аналитичкој студији 
од истих аутора добијено је да су особе са ниским скором на димензијама пријатност и саве-
сност (ниска самоконтрола, неодговорност, непажња, непоштење) значајно повезане са несре-
ћама [11]. Када су димензије анализиране појединачно, у односу на претходну студију, и низак 
неуротицизам (емоционално нестабилне особе) се показао као валидан предиктор несрећа. До-
кази из студија о саобраћајним удесима такође сугеришу да су повреде и несреће на путевима 
снажно везане за склоност ка ризичним понашањима [12]. 
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Резултати оваквих и сличних истраживања могу бити од велике користи приликом уна-
пређења мера заштите људи, тиме што би се мере прилагођавале самом појединцу и његовим 
специфичностима.  

6. ЗАКЉУЧАК И КОМЕНТАР 

Страдање људи услед разних удесних ситуација, и поред напредка технолошких решења у 
свим областима људских деловања, последњих година показује несмањен раст. Повредивост об-
јеката, а тиме и становништва у великој мери зависи од концепције и детаља у дизајнирању зграда, 
њихове локације, али и социолошке структуре корисника. Због тога је потребно у раној фази урба-
нистичког и архитектонског планирања правилно применити све принципе дате у Еврокоду 8 (EC 
8). Процене могућих ризика морају бити засноване на строгим научним основама и због тога је 
велика одговорност проценитеља, а свака некоректно изведена процена ризика може понекад да 
остави тешке последице, а изузетно, као епилог и санкције (кривичне пресуде) за проценитеље. 
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ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОЗНАКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И/ИЛИ  

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ПРИ УНУТРАШЊЕМ ТРАНСПОРТУ 

Душан Гавански1 
vanja.gav@gmail.com 

РЕЗИМЕ 

Кретање уназад возила, утовар/истовар терета и кретање пешака спадају у најчешће активности 

које проузрокују акциденте на радним местима где запослени раде са или у близини средства (возила) 

унутрашњег транспорта. У циљу избегавања акцидената са повредама и/или смртним исходима на рад-

ним местима у којима учествују средства (возила) унутрашњег транспорта морају се обезбедити и истак-
нути одговарајуће ознаке за безбедност и/или здравље на раду. 

У раду су приказани добри примери обезбеђивања ознака везаних за унутрашњи транспорт у 

складу са важећим Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду. 

Кључне речи: ознаке, безбедност, унутрашњи транспорт. 

PROVIDING SIGNS FOR SAFETY AND/OR  

HEALTH AT WORK IN INTERNAL TRANSPORT 

ABSTRACT 

Reversing vehicles, loading/unloading and pedestrian traffic are the most common activities 
that cause accidents at workplaces where the employees work with or near the equipment (vehicles) of 

internal transport. In order to avoid accidents with injuries and/or fatalities at the workplace involving 

internal transportation vehicles, employers must provide and place the appropriate signs for health and 
safety at work. 

This paper presents good examples of providing signs related to internal transport, in ac-

cordance with the current Serbian Regulations of providing signs for safety and/or health at work. 

Keywords: signs, safety, internal transport. 

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

На основу Резолуције о безбедности, хигијени и здрављу на раду Савета Европске зајед-
нице јуна 1989. донета је и Директива 89/391/ECC, о увођењу мера за подстицање побољшања 
безбедности и здравља на раду. Ова Директива општег карактера односи се на све гране 
делатности и предвиђа да свака држава има могућност да прилагоди препоруке и методологије 
процене ризика националним законодавствима. Директива дефинише одговорности послодавца 
и афирмише развијање културе превенције. 

Систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији заснован је на Директиви 
89/391/ECC и у складу са њом прво је донет Закон о безбедности и здрављу на раду, којим се 
промовише принцип превенције професионалних ризика на радном месту и регулише обавеза 
послодавца да донесе Акт о процени ризика у писменој форми, а све у циљу смањења броја по-
вреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом. На основу Закона, донет је 
Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини, као нај-
значајнији подзаконски пропис на коме се заснива систем превенције промовисан Законом. 
Правилник ближе уређује начин и поступак процене ризика од настанка повреде на раду или 
обољења запосленог на радном месту и у радној околини, као и мере за њихово отклањање, [1. 

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, 21000 Нови Сад 
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Најзначајнији и практично суштински део Акта о процени ризика је избор превентивних 
и/или корективних мера за спречавање, отклањање или смањење ризика. Постоји пет основних 
типова мера, као што су: елиминација, замена, инжењерска мера, организациона (административ-
на) мера и лична заштитна средства, 1,2. Сваки послодавац је дужан да обезбеди и истакне 
одговарајуће ознаке за безбедност и/или здравље на раду, односно мора да примени и спроведе 
ову, једну од најважнијих организационих мера. 

У раду су приказани добри примери обезбеђивања ознака везаних за унутрашњи транспорт 
у складу са важећим Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду, [3. 

2. УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ 

Унутрашњи транспорт је транспорт у сфери репродукције и у целини представља сло-
жену и мултидисциплинарну делатност. Под унутрашњим транспортом подразумевамо пренос 
материјала за репродукцију (сировина, полупроизвода и производа, као предмета рада) у ок-
виру једног заокруженог и локацијом ограниченог производног процеса. Овај вид транспорта 
повезује делове предузећа који се налазе на истој микролокацији, односно у истом фабричком 
кругу, као и радна места у оквиру производног процеса, 4. 

Непрекидност рада и кретања терета између складишта, радних и контролних места у 
процесу производње треба да обезбеди унутрашњи транспорт, који се првенствено односи на 
пренос материјала од пријема улазних материјала до испоруке готових производа, 5. 

Под транспортним системом подразумева се комбинација више истих или различитих 
транспортних средстава која раде заједно да би се остварили одређени, задати транспортно-те-
хронолошки задаци. Основни задатак сваког транспортног система је премештење терета, скупља-
ње неколико токова материјала у један и остваривање повезаности места отпреме са местом 
допреме. 

У радним целинама у оквиру унутрашњег транспорта често се налазе пешаци (радници 
и посетиоци) и возила унутрашњег транспорта (ВУТ) у истом радном окружењу (фабричка ха-
ла, складиште, претоварни простор) тако да је велика вероватноћа да дође до несрећа и повреда 
при раду са виљушкарима, дизалицама или транспортерима.  

У предузећима у којима се врше транспортно-претоварни послови са већим теретима 
или са већим количинама тешких терета најзаступљенија врста средстава (возила) унутрашњег 
транспорта је виљушкар, 6. Примењују се за извођење операција захватања терета, подизања 
и преношења терета у хоризонталном и вертикалном правцу, складиштења терета на складишту 
и депонији или при претовару терета на транспортно возило. Виљушкари су дизалично-транс-
портна средства унутрашњег транспорта намењена за рад у затвореном простору (унутар 
фабричке хале и складишта) и/или на отвореном простору (транспорт на краћим растојањима у 
кругу предузећа). Претежно се користе за транспорт комадних терета на палетама, а ређе расу-
тог терета у сандуцима или корпама.  

Непоштовање прописаних мера безбедности при раду са различитим транспортним сред-
ствима и теретима не доводи у опасност само људске животе, већ узрокује огромне материјалне 
штете и угрожава радну и животну средину, 7. При раду са виљушкарима незгоде, са повредама 
радника и материјалним штетама, настају најчешће кaо последице превртања виљушкара или 
различитих судара. Подаци указују да је: 26% незгода узроковано преношењем терета преко ма-
ксималнe дозвољене границе носивости што доводи до превртања, 18% сударом пешака или рад-
ника са виљушкаром приликом транспорта терета, 14% падом терета са захватне направе, 14% 
захватањем помоћних радника заједно са теретом, 7% непажњом возача виљушкара при раду по 
претоварним рампама и манипулативним површинама, 7% ради губљења функционалних способ-
ности виљушкара након оправки, 7% због нeправилног извођења операција руковања виљуш-
каром, 3% због губљења контроле над виљушкаром и 4% због осталих неправилности током 
употребе виљушкара, 8,9. 

3. ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ОЗНАКА  
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

На основу члана 7. Закона о безбедности и здрављу на раду Министар рада и социјалне 
политике доноси Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и/или здравље на раду, који 
је ступио на снагу децембра 2010. године. 
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Структура Правилника 3 приказана је шематски на слици 1. 

 

Слика 1– Структура Правилника 

У раду се детаљније разматрају само следећи прилози: 

 Прилог 2 – Захтеви за ознаке на таблама 

Ознаке на таблама (табела 1) се деле у пет група при чему свака има свој карактерис-

тичан изглед. 
Пиктограми који се користе за ознаке на таблама морају да буду једноставни и да садрже 

само битне детаље. Ознаке на таблама треба да буду лако видљиве и разумљиве, постављене на од-

говарајућој висини у линији погледа и на добро осветљеном, приступачном и видљивом месту, 3. 

Табела 1 – Ознаке на таблама 

Р. бр. 
Ознаке на 

таблама 

Изглед 

облик и боја пример 

1. 
Ознаке 

забране 

Круг, црни пиктограм на белој 

подлози, оивичен црвеном бојом 

и са црвеном попречном лини-

јом, црвена боја заузима најмае 

35% површине ознаке  
ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП 

ИНДУСТРИЈСКИМ ВОЗИЛИМА 

2. 
Ознаке 

упозорења 

Троугао, црни пиктограм на 
жутој подлози, оивичен црном 

бојом, жута боја заузима 

најмање 50% површине ознаке 
 

ИНДУСТРИЈСКА ВОЗИЛА 

3. 
Ознаке 

обавезе 

Круг, бели пиктограм на плавој 
подлози, плава боја заузима нај-

мање 50% површине ознаке 

 
ОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ 

ЗАШТИТНОГ ШЛЕМА 
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4. 

Ознаке излаза 
у случају опа-

сности или пр-

ве помоћи 

Правоугаоник или квадрат, бели 
пиктограм на зеленој подлози, 

зелена боја заузима најмање 

50% површине ознаке 
 

5. 

Ознаке опреме 

за гашење 

пожара 

Правоугаоник или квадрат, бели 

пиктограм на црвеној подлози, 
црвена боја заузима најмање 

50% површине ознаке 
 

ХИДРАНТ 

 

 Прилог 5 – Захтеви за ознаке за безбедност и/или здравља на раду за обележавање 

препрека, опасних зона и саобраћајних површина 

Места којима запослени имају приступ у току рада, а на којима постоји ризик од судара 
са препрекама, пада запослених или пада предмета морају да буду обележена жуто-црним или 

црвено-белим пругама, које су под углом од 45
о
 и приближно исте ширине. Ознаке за обележа-

вања препрека и опасних зона приказане су на слици 2, 3. 

 

Слика 2 – Ознаке за обележавање препрека и опасних зона 

Саобраћајне површине морају да буду обележене непрекидним линијама јасно уочљиве 
боје, по могућству беле или жуте, узимајући у обзир боју подлоге. Линије морају да буду 

постављене тако да је обезбеђено потребно безбедно растојање између возила и објеката или 

предмета који се могу наћи у близини и између возила и пешака, 3. 

4. ПРИМЕРИ ОЗНАКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЉЕ  
НА РАДУ ПРИ УНУТРАШЊЕМ ТРАНСПОРТУ 

Сваки послодавац мора обезбедити и истакнути опште ознаке на табли, у складу са 

Правилником 3, на улазу у круг предузећа (слика 3) и фабричку халу (слика 4).  

 

Слика 3 – Ознаке на улазу у круг предузећа    
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Слика 4 – Ознаке на улазу у фабричку халу 

Возила треба да се крећу у складу са ознакама: о дозвољеној максималној брзини, виси-

ни (слика 5) и ширини, односно прилагођено условима саобраћајница, како у затвореним тако и 
на отвореним просторима.  

 

Слика 5 – Ознака за дозвољену максималну висину подвожњака 

Дозвољена максимална брзина ВУТ у халама је до 10 km/h, а у кругу предузећа до 40 

km/h мада се често интерним актом предузећа пропише брзина до 20 km/h. За виљушкаре, који 

се најчешће користе у унутрашњем транспорту, максимална дозвољена брзина износи 5 km/h у 

затвореном простору без обзира да ли је са или без терета, док је на отвореном простору са 
теретом максимално 5 km/h а без терета 10 km/h. 

У производним и монтажним погонима, магацинским просторима, затвореним и отворе-

ним складиштима, као и у кругу предузећа потребно је на поду жутим линијама ширине 10 до 15 
cm означити стазе кретања ВУТ, слика 6, као и области око објеката у које ВУТ не смеју да при-

ступају. 

Пешаци, где је то могуће, треба да буду физички одвојени/раздвојени баријерама типа 

ограде (слика 7) од стаза кретања ВУТ, 10.  
Пешачке стазе треба да буду јасно означене. Када није могуће да се обезбеди да пешаци 

одвојено приступају и излазе из зграде од ВУТ треба користити звучне или визуелне упозоравајуће 

уређаје за постизање безбедности пешака. Звучни упозоравајући уређаји на виљушкару могу бити 
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сирена или аутоматски алармни уређај за кретање уназад. Светлосна сигнализација може бити 

ефикасна, нарочито где је осветљење лоше или где виљушкари раде повремено или где су звучни 

уређаји по својој прилици неефикасни. Пешаци морају обавезно носити флуоресценту одећу. 

 

Слика 6 – Означавање стазе кретања ВУТ у производном погону 

 

Слика 7 – Раздвојена врата за пешаке и ВУТ 

Ивице претоварних докова треба да буду јасно означене, на пример црним и жутим 
дијагоналним пругама (слика 8), када се у близини виљушкаром обавља утовар/истовар камиона. 

Ако је то могуће, ивице претоварног дока треба опремити барикадама типа ограде. 

 

Слика 8 – Означавање ивице претоварног дока, 11. 
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При кретању виљушкара, возач мора да проверава (макар уз неопходно заустављање ви-

љушкара) проходност виљушкара испод висећих препрека (електричне инсталације, ниске гре-

де и цеви). Не сме се заборавити да се црно-жутим пругама означе ивичњаци (слика 9), избочи-
не, косине, канали, неравнине, пукотине на путу, стубови, оквири ниских врата, рукохвати на 

заштитним оградама и на степеништима.  

 

Слика 9 – Означавање ивичњака, 12. 

Црно-жутим или црвено-белим пругама треба означити опасне делове, слика 10, средстава 

унутрашњег транспорта, као што су код дизалица кабина (позиција 1), доњи склоп котураче 

(позиција 2), противтег (позиција 3) и стабилизатори (позиција 4) или код виљушкара јарбол 

(позиција 5) и задњи део (позиција 6). 

 

Слика 10 – Примери означавања опасних зона на виљушкару и дизалици 

У циљу избегавања повреда и/или смртних исхода при одвијању унутрашњег транспор-
та треба поштовати следећа правила: 

- држати одвојене/раздвојене пешаке (радници и посетиоци) и возила, 

- елиминисати где је могуће кретање возила уназад, 
- обезбедити јасно означене/обележене стазе за кретање возила унутрашњег транс-

орта и пешачке стазе, 

- означити области у којима само возила унутрашњег транспорта раде, 

- означити пешачке прелазе, 
- обезбедити да саобраћајне површине буду слободне и без препрека - означити сталне 

препреке, 
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- обезбедити делове радног места, као што су бандере или стубови од удара возила 

унутрашњег транспорта и 

- обезбедити и користити заштитне ципеле, шлемове и флуоресцентни прслук. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Већина послодаваца није обезбедила ознаке за безбедност и/или здравље или има ознаке 

које нису у складу са важећим Правилником, 3.  

У циљу побољшања постојећег стања детаљно су размотрени из Правилника, 3 Прилог 
2 (Захтеви за ознаке на таблама) и Прилог 5 (Захтеви за ознаке за безбедност и/или здравље на 

раду за обележавање препрека, опасних зона и саобраћајних површина). 

Текстуално и сликовито су приказани неки добри примери ознака за безбедност и/или 

здравље на раду у унутрашњем транспорту. 
Саобраћај и кретање пешака унутар фабричке хале и складишта, као и у кругу преду-

зећа мора бити код сваког послодавца пројектован, планиран и контролисан тако да се уну-

трашњи транспорт може безбедно одвијати. Побољшање безбедног одвијања унутрашњег тра-
нспорта с једне стране смањује број могућих повреда на раду, а с друге стране повећава ефи-

касност и продуктивност на радном месту. 
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РЕЗИМЕ 

Примарна предност биомасе као извора енергије је у њеној обновљивости. Управо ова каракте-

ристика даје суштинску предност биомаси у односу на класична фосилна горива која су у дужем вре-

менском периоду необновљива. Коришћење био масе у Србији има значај, не само за тренутно решавање 
проблема мањка енергије и њене високе цене, већ и за решавање проблема заштите животне средине. По-

себну погодност у коришћењу био масе као обновљивог извора енергије дају био брикети. Анализа хе-

мијског састава приказује да је коришћење дрвета и отпадне биомасе за производњу брикета оправдано 

са аспекта заштите животне средине и са енергетског аспекта из разлога што производ поседује мини-

мални садржај штетних материја које настају његовим сагоревањем. Оно што је посебно значајно истаћи 

јесте да је учешће сумпора занемарљиво, а што није случај код сагоревања угља. Употребом малих по-

стројења могу се на еколошки чист начин решити проблем отпадне биомасе и проблем енергетског гори-

ва у пољопривредном окружењу 

Кључне речи: обновљиви извори енергије, биомаса, биобрикети,биогорива, заштита животне 

средине 

USING BIOMASS AS RENEWABILITY  

SOURCE OF ENERGIE 

ABSTRACT 

The primary advantage of biomass as a source of energy is in its renewability. It is this feature gives 

substantial benefits of biomass compared to traditional fossil fuels are non-renewable longer period of time. The use 

of biomass in Serbia is important, not only for the current energy shortage problem solving and its high prices, but 

also for solving environmental problems. Special benefit in the use of biomass as a renewable energy source, give 

the briquettes. Analysis of the chemical composition shows that the use of wood biomass for the production of 

briquettes is justified in terms of environmental and energy aspects because a product has a minimum content of 

pollutants generated by burning him. What is particularly important to note that the participation of sulfur is ne-
gligible, which is not the case with coal combustion. The use of small plants can be an environmentally clean way 

to solve the problem of waste biomass fuel and energy problem in the agricultural environment 

Key words: renewable energy sources, biomass, biobriquettes, biofuels, environmental protection 

1. УВОД 

Под биомасом као обновљивим извором енергије подразумева се обично материја сачи-
њена од биљне масе, укључујући и производе, нуспроизводе, отпад и остатке те биљне масе, 
али без штетних и опасних материја, које се могу наћи у бојеним и на неки други начин хе-

мијски третираним дрветом, при процесима у дрвопрерађивачкој индустрији. Према проценама 

од укупно настале биомасе на планети Земљи искористи се мање од 4 % (за храну људи и жи-
вотиња, за производњу папира и картона, у енергетске сврхе - гориво, итд).Биомасу у пољо-

привредном окружењу прате следећи облици (сл. 1.) 

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија Нови Сад 
2 Рафинерија нафте Нови Сад 
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Слика 1. Биомаса у пољопривредном окружењу 

Енергетска примена биомасе већим делом ограничена је на дрво као гориво за ложење, 

што углавном није еколошки оправдано и не може бити основ за даље повећање употребе 

биомасе [1,2].. На слици 2 приказани су токови кретања био масе у пољопривредном окружењу. 

 

Слика 2. Токови кретања био масе у пољопривредном окружењу 

Примарна предност биомасе као извора енергије је у њеној обновљивости. Управо ова 
карактеристика даје суштинску предност биомаси у односу на класична фосилна горива која су 
у дужем временском периоду необновљива. Дакле, са једне стране требало би рационално ко-
ристити енергију и избећи исцрпљивање природних извора који се не обнављају. Истовремено 
гледано са друге стране мора се спречити загађење животне средине, како би се живот у приро-
ди одвијао нормално. Снабдевање енергијом данас је претежно базирано на фосилним гориви-
ма. Пре 250 година човечанство је било упућено скоро искључиво на регенеративне изворе ене-
ргије, од којих је најзначајнија била биомаса. У периоду бурног развитка и напретка људског 
друштва у целини, коришћење регенеративних извора енергије је потиснуто због њихове нееко-
номичности у односу на фосилна горива. Наша земља има релативно високу стопу раста потро-
шње енергије, а то упућује на рационално коришћење и најмањих количина доступних енерге-
ната. Овакве околности јасно налажу и проналажење могућности за веће коришћење биомасе 
као извора за добијање енергије. Коришћење био масе у Србији има значај, не само за тренутно 
решавање проблема мањка енергије и њене високе цене, већ и за решавање проблема заштите 
животне средине. Додатни значај разматрањима потенцијала обновљивих извора енергије у 
целини, даје процес прилагођавања и припреме за укључивање Србије у Европске интеграције.  
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2. БИОБРИКЕТИ КАО ЧВРСТИ ОБЛИК БИОМАСЕ 

Под биобрикетима се подразумева производ технолошког поступка брикетирања, при 

чему се добија компактна форма биомасе која има далеко већу запреминску масу, него што је 
то запреминска маса материјала биомасе од кога је биобрикет направљен. Нашим националним 

стандардом се под енергетским брикетом подразумева производ добијен поступком брикетира-

ња лигноцелулозног материјала. Сам поступак брикетирања се састоји у сабијању лигноцелу-
лозног материјала у што мању запремину помоћу преса [3]. 

Обзиром на нека својства, која спутавају масовнију употребу биомасе као горива,  изра-

да биобрикета намеће се као једно од решења, којим се постиже да биомаса престаје да буде 
аутономно гориво, а уједно може бити намењена ширем кругу корисника као што су домаћин-

ства, пољопривредна имања, стакленици, и сл.  

Брикетирањем се, између осталог, постижу следећи ефекти:  

- повећање масе по јединици запремине (повећање "густине"),  
- смањују се трошкови манипулације и транспорта,  

- смањује се потребни складишни простор,  

- биолошки процеси кварења биомаса су мање изражени,  
- повећава се ефикасност у процесу сагоревања у односу на сагоревање у ринфузном 

стању. 

Са друге стране, сам процес брикетирања има и одређене недостатке, као што су:  
- потребна је припрема материјала на одређену влажност и гранулацију,  

- у извесним случајевима су неопходни адитиви, 

- мора се улагати у нову технологију која је нужна за одвијање процеса и 

- неопходна је потрошња енергије. 

3. АНАЛИЗА ПРОЦЕСА БРИКЕТИРАЊА  

СА СТАНОВИШТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Наредни део рада приказује структуру, позитивне и негативне особине биомасе са аспе-
кта заштите животне средине и утврђује оправданост производње брикета као енергетског го-
рива које је нешкодљиво за животну средину.  

3.1.  Структура биомасе  

Код неких врста дрвета и отпадне биомасе која се добија из пољопривреде, а од које 

могу да се производе брикети, учешће пепела и основних органских елемената је променљива 
величина, а то се најбоље види у табели 1.   

Табела 1. Хемијски састав неких облика биомасе 

Хем.сасатав % Слама 
Окласје 

кукурузовине 

Љуске 

сунцокрета 
Дрво 

Угљеник 44,84 56,87 50,57 50,30 

Водоник 5,68 5,08 5,68 6,20 

Кисеоник + Азот 41,48 35,89 40,91 + 0,57 43,10 

Пепео 8,00 2,16 2,27 0,40 

 
Подаци у табели 1., показују да највећи удео пепела ослобађа слама, док највећи удео 

угљеника током сагоревања, ослобађа окласје кукуруза. Табела 1. такође приказује да је кориш-
ћење дрвета и отпадне биомасе за производњу брикета оправдано са аспекта заштите животне 
средине и са енергетског аспекта из разлога што производ поседује минимални садржај штет-
них материја које настају његовим сагоревањем. Оно што је посебно значајно истаћи јесте да је 
учешће сумпора занемарљиво, а што није случај код сагоревања угља. Удео сумпора у претход-
ној табели 1., је занемарен. Према неким изворима удео сумпора у биомаси може да износи 0 - 
0,1%. Према другим изворима удео сумпора у љусци сунцокрета може да износи до 0,3 %. Удео 
сагорљивог сумпора у окласку кукуруза и љусци сунцокрета може да износи до 0,08 %. Као 
што се види, ове количине сумпора у биомаси нису значајне. У поређењу са количином сумпо-
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ра код конвенционалних горива (1 - 3%), овде је количина сумпора 10 - 30 пута мања. Познато 
је да се сагоревањем конвенционалног горива стварају сумпорни оксиди (Sm On), који су врло 
штетни за животну средину, нарочито када дођу у додир с влагом. Тада се ствара сумпорна или 
сумпораста киселина, која нагриза већину материја с којима дође у додир. Због овога коришће-
ње биомасе има велике еколошке предности у поређењу са конвенционалним врстама горива. 

Подаци из прве три колоне табеле 1., јасно показују на то да сировине из ратарске про-

изводње по свом хемијском саставу садрже приближно једнак проценат хемијских елемената 

као и дрво, с том разликом што је учешће пепела, после сагоревања материје, у дрвету драстич-
но ниже у односу на сировине из пољопривреде. Учешће азота је минимално и јавља се само 

код љуски сунцокрета, док га у другим наведеним органским материјалима нема.  

У табели 2. приказане су топлотне вредности за поједине врсте био масе као и за кон-

венционална горива [3]. 

Табела 2. Топлотне вредности за поједине врсте 

биомасе и конвенционална горива. 

Р. 

бр 
Врста горива 

Доња топлотна моћ  

(kJ/kg) 

1. Слама пшенице 13.700 

2. Слама соје 15.200 

3. Кукурузовина 13.600 

4. Окласак кукурузовине 14.300 

5. Љуске сунцокрета 17.500 

6. Дрво 18.100 

7. Дрвени угаљ 30.100 

8. Мрки угаљ 22.500 

 Камени угаљ 32.500 

 Кокс 28.800 

9. 

Уље за ложење 

   - лако 

   - тешко 

 

42.080 

42.780 

10. Бензин 42.040 

3.2  Предности и недостаци биомасе као еколошког горива  
Од свих горива која су данас у употреби једино биогорива задовољавају критеријум 

затвореног система (бар у погледу стварања угљен - диоксида и чврстих материјалних продука-

та сагоревања, слика 3).  

 

Слика 3. Циклус стварања и  разградње био масе 

Биомаса као обновљиви извор енергије често се назива угљенично неутрално гориво, 

које ипак може допринети глобалном загревању. То се догађа кад се поремети равнотежа 

сечења и сађења дрвећа, на пример код крчења шума или урбанизације зелених површина. Када 
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се биомаса користи као гориво уместо фосилних горива оно испушта једнаку количину CО2 у 

атмосферу. Угљеник из биомаса који чини отприлике педесет посто њене масе је већ део атмо-

сферског угљеничног круга. Биомаса апсорбује CО2 током свог животног циклуса па га испу-
шта назад у атмосферу кад се користи за добивање енергије. Код фосилних горива је то друга-

чије јер се код њих угљеник издваја из дуготрајних  резерви, у којем би иначе био заувек 

заробљен, и испушта у атмосферу 
Улаз у процес сагоревања представља биомаса као гориво, и ваздух (односно кисеоник). 

Излаз из њега чине: добијена енергија, пепео и гасовити продукти сагоревања са угљен - 
диоксидом као главним представником. Живи биљни свет процесом фотосинтезе везује угљен - 
диоксид и уз помоћ сунчеве енергије изграђује своју масу. Чврсти материјални остатак - пепео, 
такође, као  ђубриво учествује у изградњи нове биљне масе. На тај начин се врши рециклирање 
угљен - диоксида и чврстих продуката у природи тако да се притом не ремети постојећа 
равнотежа, а за систем се каже да је затворен [2,3].  

Приликом сагоревања фосилних односно конвенционалних горива, као продукти саго-
ревања се појављују пепео и угљен диоксид, при чему је равнотежа померена на страну ос-

лобађања угљен диоксида. 

Из ових разлога биомаса, поред других обновљивих извора енергије (ветра, воде...) и со-
ларне енергије, добија на значају као ресурс за добијање "чисте енергије". Међутим, и поред 

многих предности које поседују у експлоатацији, биогорива на бази биомасе имају и одређене 

непогодности за примену.  

Нека од њих су [3 ]:  
- манипулациони и економски проблеми са скупљањем, паковањем и складиштењем 

биомасе,  

- периодичност настанка биомасе,  
- мала запреминска маса и топлотна моћ биомасе сведена на јединицу запремине  

- разуђеност у простору,  

- неповољан облик и висока влажност биомасе, 

3.3.  Оправданост производње брикета  

Компаративна предност производње брикета у односу на експлоатацију и потрошњу уг-

ља може се, између осталог, сагледати у следећем [3,4]:  

- количина пепела после сагоревања је 2-7 пута мања код брикета,  
- садржај сумпора у производу добијеног из биомасе је око шест пута мањи, а то зна-

чи да ће исто толико пута мање бити ослобађање сумпордиоксида приликом сагоре-

вања, а што је, свакако, важан моменат за одрживу здраву животну средину,  
- влажност производа је мања, у односу на неке врсте угљева, за 2 - 5 пута,  

- калорична вредност брикета добијена из различитих органских материја, износи 

15.500 - 20.560 kЈ/kg, што одговара калоричној вредности мрког угља,  
- сировина за производњу брикета је квалитетна,налази се свуда у нашем окружењу и 

битно не утиче на цену производа,  

- технолошки простор и простор за складиштење готовог производа није велики из 

разлога што је опрема једноставна и добар део опреме може да се монтира на отво-
реном простору. Набавка производа може да буде сукцесивна, као и сваког другог 

производа, у продавницама и стовариштима у количинама која одговара потреби 

домаћинстава,  
- сагоревањем и манипулацијом овог производа не јавља се прашина и дим, што је ва-

жан моменат код одржавања хигијене просторија,  

- технолошки процес производње брикета је једноставан и доступан по обимности 

инвестиционих улагања,  
- брикети су производ будућности, из разлога што поседују обновљиву сировину и 

еколошки су чисти.  

Истакнуте и бројне друге предности производње горива из биомасе су оправдане па је 
зато потребно подизати овај технолошки процес производње на свим локалитетима где за то 

постоје услови. Посебна његова предност састоји се у томе што је то производ који може својим 

квалитетним енергетским и еколошким својствима да замени необновљиве природне енергенте.  
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4. ЗАКЉУЧЦИ 

1. Брикетирање био масе представља процесс који спаде у еколошки чисте техноло-

гије. Овим процесом се отпадна био маса из пољопривредног окружења, а и осталих окружења 
која генеришу овакав отпад, прерађује у готов производ, тј. брикет или пелету. 

2. Сагоревањем брикета и пелета ослобађају се занемарљиве количине штетних материја 

које не згађују животну средину и због тога ово гориво се може сматрати еколошки чистим. 
3. Велика предност ове врсте горива у односну на фосилна горива је његова обновљи-

вост. 

4. Употребом малих постројења могу се на еколошки чист начин решити проблем от-
падне био масе и проблем енергетског горива у пољопривредном окружењу. 

5. Поред енергетских брикета у наведеним постројењима могуће је произвести И брике-

те за друге намене чиме исто добивају још више на значају. Брикети се могу користити за живо-

тињску исхрану, гориво за роштиљ, храњиви супстрат за биљке, средство против комараца итд. 
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РЕЗИМЕ 

У овом раду су приказани резултати детекције и карактеризације азбестних влакана у неким рад-

ним срединама, у којима се она могу очекивати. Без обзира на Законску регулативу о забрани азбеста у 

Србији још увек се у радној и животној средини могу пронаћи материјали који садрже азбест. То је угла-
вном азбест који је везан у неки композит. Већина ових композитних материјала је током времена склона 

трошењу или се aзбест ослобађа услед одређених механичких третмана, и тада се јавља опасност од 

ослобађања азбестних влакана у околину. Ослобађена азбестна влакана тада представљају претњу здрав-

љу људи, који се налазе у близини. 

Кључне речи: азбест, максимална дозвоњена концентрација, SEM, IR, PCM 

THE RISKS OF MECHANICAL TREATMENT PRODUCTS 

CONTAINING ASBESTOS 

ABSTRACT 

This paper presents the results of the detection and characterization of asbestos fibers in some work 

environments, in which it is to be expected. Regardless of the legal regulations to ban asbestos in Serbia is still in 

the working environment and I find materials containing asbestos. This is mainly asbestos, which is linked to a 

composite. Most of these composite materials is prone to wear over time or are released due to certain asbestos 

mechanical treatment, and then appears the danger of releasing asbestos fibers into the environment. The 

released asbestos fibers then pose a threat to human health, which is located nearby. 
Key words: asbestos, maximally allowed concentration, SEM, IR, PCM 

1. УВОД 

Под термином „азбест― подразумева се скуп од шест различитих природних хидратиса-
них силикатних минерала. Ове материјале карактерише изузетно танка влакнаста структура, 
велика хемијска и механичка отпорност (отпорност на кидање) као и изузетно мала топлотна 
проводљивост. Оваква комбинација особина није до сада потврђена ни у једном другом матери-
јалу, те је због тога азбест веома брзо од открића стекао широку употребу у многим гранама ин-
дустрије. Поред апликативно веома значајних физичких особина он, међутим, представља ве-
лику опасност за здравље људи који дођу у контакт са њим. Ова опасност није условљена ње-
говим хемијским саставом, већ структуром. Наиме, азбест се састоји од веома танких влакана 
која се лако могу наћи у радној и животној средини уколико се праве производи од азбеста, или 
након деструкције материјала у којима се налази азбест. Ова влакна се лако подижу у ваздух и 
уколико дође до инхалације у плућа, она могу да прођу природно филтрирање и да се забоду 
дубоко у плућно ткиво и тада изазивају озбиљне здравствене проблеме [1-4]. 

И поред сазнања о штетним ефектима, азбест се и даље користи широм света. Према по-
дацима Института за геолошке студије Сједињених Америчких Држава у свету гa је 2007. године 

утрошено више од два милиона тона. Највећи корисник је Кина, са око 30%, а за њом следе Ин-

дија (15%), Русија (13%), Казахстан и Бразил (по 5%). Азбест је, међутим, највише коришћен 70-

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија, 21000 Нови Сад, Школска 1, Србија  

http://www.rizik.vtsns.edu.rs/%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7/
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7/
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их година, са производњом већом од пет милиона тона годишње према подацима сајта Свисинфо 

(swisinfo), при чему су сазнања о штетаним ефектима азбеста сматрана чињеницом. Према 

подацима Светске здравствене организације (WHO– World Health Organization) из 2007. године, 
око 125 милиона радника у свету је изложено азбесту на радном месту, а најмање 90.000 годишње 

умире од болести које су повезане са азбестом. Сазнања о штетном дејству азбеста су ипак довела 

до постепене забране производње и коришћења производа који га садрже. У неким земљама ЕУ 

потпуно је забрањен 90-их година двадесетог века, док је коначна забрана на нивоу Уније сту-
пила на снагу 2005. године [5]. 

У Републици Србији су 2010. године донета два правилника која регулишу присуство аз-

бест у радној и животној средини, то су: Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад при излагању азбесту и Правилник о ограничењима и забранама производње и стављања у 

промет и коришћење хемикалија, које представљају неприхватљив ризик за здравље људи и жи-

вотну средину [6,7]. Међутим, и пре доношења ових правилника у грађевинарству се он већ дуго 

не користи. Осим забране у грађевинарству, у Србији је прекинута и производња производа који 
садрже азбест. 

И поред наведених мера, а према извештају европског пројекта подршке за примену за-

бране азбеста у Србији, азбест и даље може представљати опасност за здравље и животну среди-
ну у Србији, јер је доста распрострањен, посебно у грађевинарству, у водоводним цевима, кочи-

оним системима у возилима и у бродовима. Поред тога, у Србији су се налазила два рудника 

азбеста: рудник Страгари и рудник Корлаће, од којих је рудник Страгари био највећи рудник аз-
беста у Европи. Оба рудника су данас затворена, али према подацима из 2005. и 2006. године 

произведено је 4.080, односно 4.500 тона азбеста. Азбест из ових рудника користила су у Србији 

предузећа: ЈугоАзбест (правио је производе од азбеста за грађевинарство) и предузеће ФИАЗ (ко-

ристило је азбест у производњи кочионих дискова). Према еколошком извештају ЕПС-а из 2006. 
године, у изолационом материјалу у термоелектранама Никола Тесла А и Б било је три тоне 

азбеста и око пет тона грађевинског материјала од азбеста у термоелектрани Костолац [5].  

2. МЕТОДЕ ДЕТЕКЦИЈЕ АЗБЕСТА 

За идентификацију азбеста, неорганских влакана и минерала развијено је више метода, 

то су: дифракција X-зрака или електрона, електронска микроскопија (скенирајућа - SЕМ и 

трансмисиона - ТЕМ), инфрацрвена (IR) спектроскопија и фазно контрасна оптичка микроско-
пија [8]. 

Фазно контрасна оптичка микроскопија је препоручена метода (радна група је на захтев 

светске здравствене организације (WHO – World Health Organization)) од стране радне групе 
која је изучавала методе идентификације азбеста. Ова група је дефинисала и правило бројања 

влакана [3,4]. 

Фазно контрастна оптичка микроскопија има низ предности али има и недостатке. Гла-
вни недостаци су: 

- не може се поуздано идентификовати азбестно влакно, односно потребно је велико 

искуство да би се разликовала азбестна од не-азбестних влакана. Неке влакнасте 

супстанце које се могу идентифковати као азбестна влакна су: стаклена влакна, 
гипс, разне минералне житарице, нека синтетичка влакна, полен биљака и други. 

- најмања честица која се може видети и идентификовати је око 0,2 µm, због тога је у 

неким случајевима стваран број честица већи. Због тога је PCM метода само ну-
меричка концентарција а не стварна мера броја влакана азбеста у узорку [3,13]. 

Да би се избегле недоумице да ли је уочено влакно азбестно влакно потребно је да се 

идентификација изврши са бар још једном методом (FTIR, SEM). На овај начин би се избегли 
недостаци претходне методе а добијени резултат би био верификован [13]. 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО  

Азбест се, као што је већ речено, састоји од микроскопски танких влакана који се лако 
могу наћи у радној средини уколико се праве производи од азбеста, или након деструкције ма-
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теријала у којима се налази азбест у композиту. Ова влакна се лако подижу у ваздух и уколико 

дође до инхалације у плућа изазивају озбиљне здравствене проблеме [4, 8-10]. 

Због могућности да запослени у појединим гранама индустрије, али и животној средини 
у Србији буду изложени азбесту, извршено је више узорковања ваздуха.  

3.1  Детекција азбеста у радној и животној средини 
Током првог узорковања вршен је механички третман азбестног влакна који се користи 

за топлотну изолацију (узорак 1). Механички третман азбестног влакна је вршен тако што је 
влакно чупкано помоћу пинцете, при чему jе вршено узорковање. Ово је био контролни узорак 
за детекцију азбеста, јер се са сигурношћу знало да садржи азбест.  

Друго узорковање је представљало механички третирана салонит плоче (узорак 2), која 
се и даље налази у широкој употреби у Србији. Механички третман салонит плоче је, међутим, 
симулирао реалан случај пада гране или неког другог већег предмета на салонит плочу која се 
користи као кровни покривач. Узорковање је вршено тако што се салонит плоча током 
узорковања повремено ударала дрвеним предметом. 

При трећем узорковању, иста салонит плоча је агресивније маханички третирана, тако што 
је вршено њено бушење електричном бушилицом (узорак 3). Овакав третман је симулација реалног 
случаја у коме се нпр. врши причвршћивање салонит плоча, па се буше рупе за завртње. 

У наредна четири узорковања вршено је одређивање концентарције азбеста у радним 
срединама у којима постоји вероватноћа да се нађу азбестна влакна. Узорковање је вршено у 
двема радионицама за поправку аутомобила (узорци 4 и 5) и двема вулканизерским радњама 
(узорци 6 и 7). У њима је узорковање ваздуха вршено током уобичајених радних активности.  

Сва узорковања су вршена APEX пумпом, са протоком од 2 l/min, помоћу целулозних 
филтера пречника 25 mm. Касете са филтерима су пројектоване тако да задовољавају стандарде 
NIOSH, OSHA, и EPA [12]. Време узорковања је варирало и његове вредности су дате у табели 1. 

Табела 1 Време узорковања 

Узорак 
Време узорковања 

[min] 

1 15 

2 15 

3 30 

4 30 

5 30 

6 30 

7 15 

 
Након узорковања ваздуха, за чишћење филтера од нечистоћа користио се ацетон упа-

ривач. Након третмана на филтеру су остала азбестна влакна и понеке неорганске нечистоће. 

Филтер се потом причврстио за предметно стакло уз додавање триацетин глицерол ради по-
стизања оптималног контраста. Након овако припремљеног узорка извршена је микроскопска 

анализа фазно контрастним микроскопом. 

4. РЕЗУЛТАТИ 

Детекција влакана извршена је инфрацрвеном спектроскопијом (IR - infrared spectro-

scopy) и скенирајућом електронском микроскопијом (SEМ - scanning electron microscopy), а 

потом је одређена концентрација броја азбестних влакана фазно контрастном микроскопијом 

(PCM - phase contrast microscopy). Бројање влакана извршено је према правилу бројања које је 
дала радна група, формирана од стране Светске здравствене организације.  

4.1  Идентификација азбестних влакана помоћу инфрацрвене спектроскопије 

Детекција азбеста извршена је IR спектроскопијом, која по начину извођења може бити 
класична и рефлексиона, а по начину обраде спектра класична и FTIR. FTIR – спектрофотоме-
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тар даје значајно бољи однос сигнал/шум јер програм методом Фуријеве трансформације транс-

формише спектар. 

Детекција азбестних влакана FTIR - ом извршена је за узорке 1 и 2 на Институт за фи-
зичку хемију у Београду. Резултати FTIR – спектроскопије приказани су на слици 1.  

 

Слика 1. FTIR спектар азбестних влакана: 

 - салонит плочa(узорак 2) и азбестних влакана (узорак 1) 

Са слике 1 се јасно уочава да FTIR спектар узорка 1 показује пет карактеристичних аз-
бестних пикова (карактеристични таласни бројеви азбеста у спектру су на: 3700, 1080, 960, 610 
и 440 cm

-1
), док је спектар узорка 2 без ових карактеристичних пикова. Овакав резултат по-

казује да је чупкањем азбестног ужета дошло до ослобађања азбестних влакана, док при благом 
механичком третману салонит плоче није дошло до ослобађања азбестних влакана. Овде треба 
нагласити да је у узорку 1 азбест чист, док је у узорку 2 он везан у цементну матрицу и из ње се 
није ослободио. 

4.2  Идентификација азбестних влакана помоћу SЕМ-а 
Скенирајућа електронска микроскопија је метода коју је пропагирао одређен број 

истраживача који се бавио проблемом идентификације азбеста [13-15]. Ова метода омогућава 
да се јасно разликују азбестна од не-азбестних влакана.  

С обзиром на места узорковања не очекује се присуство стаклених влакана, влакана 
гипса и житарица, која се према литератури [16] могу идентификовати као азбестна, али је 
могуће присуство минералних влакана. Због тога су на SЕМ-у посматрани узорци азбестних и 
минералних влакана при истом увећању, слика 2.  

    

      а)              б) 

Слика 2 SЕМ снимци: а) азбестног влакна и б) минералног влакна 

узорак 2 

узорак 1 
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Посматрањем слика 2.а и 2.б може се приметити да азбестна влакна одликује неправилан 

облик и ивице, док минерална влакна имају правилан облик и ивицу. Осим тога, мерењем дебљина 

влакана утврђено је да је дебљина азбестних влакна око половине дебљине минералних влакана. 

4.3  Одређена концентрација азбестних влакана  
Одређивање концентарције азбестних влакана извршено је фазно контрасном оптичком 

микроскопијом (PCM). PCM метода је препоручена метода (радна група је на захтев светске 

здравствене организације) од стране радне групе која је изучавала методе идентификације 

азбеста и која је дефинисала и правило бројања влакана [9,10]. 
PCM извршена је помоћу фазно - контрасног микроскопа Motic BA 410, који испуњава 

оптичке захтеве према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излага-

њу азбесту.  
Од седам анализираних узорака, азбестна влакна су детектована код четири узорка (узо-

рак 1, 3, 4 и 6). Узорак 1 је узорак добијен механичким третманом азбестног ужета, код ког је 

азбест слободан. Овај узорак је при каснијим анализама био контролни узорак.  

Од два узорка која су добијена у аутомеханичарским радионицама (узорци 4 и 5) код 
узорка 4 су детектована азбестна влакна, слика 3.а. Ситуација је потпуно идентична и у вулка-

низерским радионицама (узорци 6 и 7). Наиме, и код њих су детектована азбестна влакна само 

у једној радионици (узорак 5), слика 3.б. 

    

а)                         б) 

Слика 3: Изглед видног поља PCM : а) узорка 3(аутомеханичарска радионица) 

 и б) узорка 4 (вулканизерска радионица) 

У узорцима добијеним механичким третманом салонит плоче (узорци 2 и 3) такође су 

регистрована азбестна влакна само у једном случају. Наиме, први механички третман салонит 
плоче (повремено ударање дрвеним предметом) није довео до ослобађања азбеста из цементне 

матрице, док је при бушењу салонит плоче бушилицом (узорак 7) дошло до ослобађања аз-

беста, слика 4.  

Одређивање концентарције азбестних влакана је извршено према Правилнику о превен-
тивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту, а резултати су приказани у Табели 2. 

Табела 2. Резултати одређивања концентрација азбестних влакана  

Узорак Концентрација [влакна/cm
3
] 

1 185 

2 0 

3 0.0018 

4 0.0052 

5 0 

6 0.0015 

7 0 
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Слика 4: Изглед видног поља PCM узорка  

добијеног агресивним механичким третманом салонит плоче 

5. ЗАКЉУЧАК  

Концентрације азбестних влакана детектованих током истраживања су упоређене са 
граничним вредностима датим у Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 
при излагању азбесту, која за азбест износи 0,1 влакно/ cm

3
 за осмочасовно радно време.  

Једина вредност концентрације која прелази дозвољену вредност је регистрована код 
узорка 1. Добијена вредност је изузетно висока, али она није меродавна као показатељ неке 
реалне ситуације. Наиме, код узорка 1 вршен је циљан механички третман азбестног ужета како 
би се касније детекцијом са FTIR-ом и SЕМ-ом, а потом и идентификацијом PCM добио кон-
тролни узорак. 

Резултати који су добијени различитим механичким третманима салонит плоче (узорци 
2 и 3) указали су да се азбестна влакна из цементне матрице могу ослободити само при агресив-
ном механичком третману (бушењем или тестерисањем). Добијена вредност концентарције је 
0,0015 влакана/cm

3
 што је знатно испод дозвољене вредности. Како су овакви третмани у 

животним условима веома ретки, њихов утицај на животну средину је незнатан. 
Узорковања на радним местима, где се може очекивати присуство азбестних влакана, 

нпр. аутомеханичарским и вулканизерским радионицама (узорци 4-7), показују да је без обзира 
на забрану коришћења азбеста, он ипак присутан. Добијене концентарције су знатно испод 
граничних вредности према важећем Правилнику. Резултати ове анализе указују да су радници 
изложени концентрацијама азбеста испод максимално дозвољене вредности. 
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ПОСТУПЦИ ФЛЕКСОГРАФСКЕ ШТАМПЕ  

И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
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petrovic.a@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ 

Флексографска штампа намењена је за штампу на савитљивим и слабо упојним материјалима, па се 

отуда ту користе различите хемијске материје, које су најчешће опасне по здравље запослених у штампари-

јама. За разлику од осталих поступака штампе, којима у ово време рачунара и интернета прети знатно смање-

ње упослености производних капацитета, флексографска штампа сваким даном бележи пораст производње, 

јер је она намењена за штампу амбалажних производа, који се данас све више користе. Отуда се у овом раду 

покушава указати на поступке флексографске штампе, класификацију материјала и хемијских материја на 

мање и више штетне и појаву опасности по здравље запослених у тим процесима. У првом делу рада биће из-

вршена класификација поступака флексо штампе и материјала који се при томе користе. На основу материја-

ла, пре свега оних који садрже хемијске материје, који се користе у поступцима флексографске штампе, утвр-

диће се при којим поступцима штампе постоји опасност по здравље запослених у штампаријама. Практични 

део би се састојао у мерењу и анализи испарљивих материја у процесу флексографске штампе. Након анализе 

штетних испарљивих материја, дали би се предлози о побољшању поступка флексографске штампе, приме-

ном којих би здравље људи било мање угрожено. 

Из свега наведеног се види да је циљ рада проучити флексографску штампу, анализирати испарљиве 

материје из тог поступка и њихов утицај на здравље људи и дати предлоге побољшања стања применом мање 

штетних материјала и применом личних заштитинх средстава.  

Кључне речи: Флексографска штампа, испарљиве материје, здравље запослених. 

FLEXOGRAPHIC PRINTING PROCESSES  

AND THEIR IMPACT ON THE HEALTH OF EMPLOYEES  

ABSTRACT 

Flexographic printing is suitable for printing on flexible and low-absorbent material, and hence the use of 

different chemicals that are most dangerous to the health of employees in the printing. Unlike other printing processes, 

which at this time of computers and the Internet threatens to significantly reduce production capacity, flexographic 

printing each day has increased production, because it is intended for printing of packaging products, which are 

increasingly being used today. Hence, this paper attempts to examine the flexographic printing processes, classification 

of materials and chemicals to less harmful and more a hazard to the health of employees in these processes. In the first 

part of the paper the classification procedures flexo printing and the materials used in this field. Based on materials, 

primarily chemicals, which are used in flexographic printing processes, which will be determined by the actions of the 

press there is a risk to the health of employees in the printing. The practical part would consist of measurement and 

analysis of volatile matter in the flexographic printing. After analysis of harmful volatiles given to proposals on 

flexographic printing process improvement, implementation of which would be less health risk.  

From the above it can be seen that the objective study of flexographic printing, analyze volatile matter of the 

proceedings and their effects on human health and provide suggestions to improve the situation using less harmful 

materials, use of personal protective equipment.  

Key words: Flexographic printing, volatile matter, the health of employees 

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија, Школска 1, Нови Сад  
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1. УВОД  

Флексографска штампа је подврста вишебојне високе штампе, а намењена је за штампу 

на савитљивим, неравним и слабоупојним материјалима. Отуда јој и потиче назив флексограф-
ска штампа, што би у преводу значило писати на гипким материјалима. За разлику од осталих 

поступака штампе, којима у ово време рачунара и интернета прети знатно смањење производ-

них капацитета, флексографска штампа сваким даном бележи пораст производње, јер је она 
намењена за штампу амбалажних производа, који се данас све више користе. 

Флексографска штампа намењена је за штампу на савитљивим и слабо упојним материја-

лима, па се отуда ту користе различита средства која садрже хемијске материје, које су најчешће 
опасне по здравље запослених у штампаријама. Такође, супстанце које се користе у процесу 

штампе емитоване у животну средину реагују са оксидима азота, производећи озон и друга једи-

њења која утичу на загађење атмосфере. Отуда се у овом раду покушава указати на поступке фле-

ксографске штампе, класификацију материјала и хемијских материја на мање и више штетне и 
појаву опасности по здравље запослених у тим процесима. У првом делу рада биће извршена кла-

сификација поступака флексо штампе и материјала који се при томе користе. На основу матери-

јала, пре свега хемијских материја,  који се користе у поступцима флексографске штампе, утвр-
диће се при којим поступцима штампе постоји опасност по здравље запослених у штампаријама. 

Практични део би се састојао у мерењу и анализи испарљивих материја у процесу флексографске 

штампе. Након анализе штетних испарљивих материја, дали би се предлози о побољшању по-
ступка флексографске штампе, применом којих би здравље људи било мање угрожено. 

Из свега наведеног се види да је циљ рада проучити флексографску штампу, анализи-

рати испарљиве материје из тог поступка и њихов утицај на здравље људи и дати предлоге по-

бољшања стања применом мање штетних материјала и применом личних заштитинх средстава.  

2. МАТЕРИЈАЛИ У ПРОЦЕСУ ФЛЕКСОГРАФСКЕ ШТАМПЕ 

У процесу флексографске штампе штампарска подлога, односно материјал на коме се 
штампа може бити различит, као што је папир, картон, фолија, ултралаке фолије и слично. Да 
би се нанео отисак на штампарску подлогу користи се штампарска боја. Управо у комбинацији 
штампарске подлоге и боје која се може нанети на ту подлогу, налазе се хемијске материје које 
омогућавају наношење боје. Дакле, када се прича о материјалима у флексографској штампи, по-
лази се пре свега од штампарске подлоге на којој је потребно нанети отисак, па се на основу 
тога бира боја коју та подлога може да упије. Даље се анализира који додаци боји су потребни 
да би се она могла упити на штампарску подлогу. Јасно је да се на папир и картон могу нанети 
боје које немају посебне хемијске материје у свом саставу, јер по тим материјалима могуће је 
штампати и воденим бојама. Проблем настаје у поступку штампе на фолијама, ултралаким и 
ослојеним материјалима где се боја слабо упија, па је то једино могуће урадити са додатком 
високих концентрација хемикалија. 

2.1 Штампарске боје за флексографску штампу 
Флексографска штампа се одликује разноликошћу штампарских подлога, па отуда и бо-

је које се користе у флексографској штампи имају различит хемијски састав, како би се могле 

упити на одговарајућу подлогу. Самим тим оне могу бити у мањој или већој мери штетне по 

здравље запослених. На пример боје на бази воде које се користе, нису штетне за здравље 
запослених у штампарији, док боје на бази органских растварача, УВ и ЕБ боје су штетне за 

здравље. Из тог разлога, потребно је анализирати штампарску подлогу, коришћене боје, па тек 

онда приступити анализи испарљивих материја у процесу флексографске штампе. 
Папири и картони карактеришу се израженим упојним својствима, па се и везивање боје 

за њих одиграва захваљујући продирању боје у капиларе њихове структуре, односно, испарава-

њем воде у току сушења. Као што је речено ове боје нису штетне по људско здравље што се 

тиче испаљивих материја у процесу штампе. 
При штампању на целофану, због његових слабоупијајућих особина користе се боје које 

при сушењу стварају опну. Често се бојама додаје садржај лака и то истог оног којим је цело-

фан премазан, како би се поспешило везиваање боје за подлогу. 
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За штампање амбалажног материјала на полиетиленским фолијама, боје се посебно при-

премају, јер иако је материјал погодан за штампу њихово штампање је отежано због великог 

површинског напона. 
За флексографску штампу на метализираним фолијама користе се посебне боје у завис-

ности од материјала којим је фолија метализирана и висине сјаја фолије. 

2.2  Хемијске материје у флексографској штампи  

Највећи проблем по здравље запослених у процесу добијања графичког производа 
поступком флексографске штампе, представљају растварачи боје. Њихова функција је да боју 

очувају у течном стању док се не пренесе на штампарску подлогу. Након тога пожељна особина 

растварача је да што пре испари, како би се боја на подлози осушила.  
Према хемијском саставу раставарачи се сврставају у четири основне категорије: 

- кетони (ацетон и метилетилкетон), користе се у производњи боја због ниске тачке 

паљења, за отиске на којима се боја мора брзо сушити, 

- естри (етилацетат, изопропил ацетат и друге врсте ацетата), за растварање умерено 
јаких водоничних веза 

- алкохоле (етил алкохол, изопропил алкохол, н-пропанол), за растварање јаких водо-

ничних веза и 
- угљоводонике (тоулен, ксилен, нафта, бензен), који је највише заступљен у графич-

ким бојама. 

3. МЕРЕЊЕ ИСПАРЉИВИХ МАТЕРИЈА  

У ПРОЦЕСУ ФЛЕКСОГРАФСКЕ ШТАМПЕ 

3.1 Производни процес 
Предузећа овог типа баве се штампом на флексибилним материјалима, најчешће амба-

лажним и другим материјалима за паковање.  

   
 

Слика 1: Одштампани производи у процесу флексографске штампе 

    

Слика 2: Машине у процесу флексографске штампе 
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У зависности од материјала који је потребно одштампати разликује се процес припреме, 

штампе, дораде, боје и хемијска средства која се користе у процесу да би се боја нанела на 

подлогу. Отуда су штетности од испарљивих материја различите при добијању различитих 
производа. Флексографске машине које се користе у процесу штампе, такође су различите по 

конструкцији, принципима рада и саставним деловима.  

Већина њих су отвореног типа, док су савременије машине затвореног типа и имају 

системе за одвођење испарљивих материја са места где је концентрација највећа. 

3.2  Опрема и софтвер за испитивање  

За мерења концентрације испарљивих материја у ваздуху коришћен је уређај VOC Pro, 

водећег светског произвођача CASELLA, приказан на слици 3. Уређај се одликује једноставним 
руковањем, а потом се може повезати на рачунар, одакле се очитавају подаци. 

 

 

Техничке карактеристике:  

- Велики 2,6 [inch] - дигитални дисплеј са позадинским 
осветљењем. 

- Maса 0,86 [kg] 

- Димензије 228,6x76,2x107,9 [mm] 

- Могућност меморисања 15.000 ставки 

- Серисјки излаз РС 232 са могућношћу повезивања са 
рачунаром са Windows оперативним системом  

- Мерни опсег –20 до +250 [°C] 

- Радна темпераура 0 до 40 [°C] 

- Аудио излаз са алармом. 

- Улазни проток већи од 300 ml/min. 

- Никл кадмијумска пуњива батерија. 

- Прецизност уређаја  2 ppm. 

- Време одзива 3 секунде. 

Слика 3. Уређај за мерење испарљивих материја  

3.3  Резултати мерења 

Мерења су вршена у више предузећа, а резултати мерења приказани су у наставку. Пре 

него се изнесу конкретне вредности измерених величина, потребно је нагласити шта је то 

гранична вредност изложености и краткотрајна гранична вредност изложености хемијским 
материјама на радном месту. Гранична вредност изложености на радном месту јесте просечна 

концентрација опасне хемијске материје 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 опасне хемијске 

материје која је нижа или једнака граничној вредности опасне хемијске материје, осам сати 
дневно, а изражена у mg/m

3
 или ml/m

3
 [ppm]. Гранична вредност изложености дата је за осмоча-

совну изложеност. Гранична вредност за паре и гасове је дата за температуру од 200 
о
C и 

притисак од 1,013x10
5
 Pa. Краткотрајна гранична вредност изложености јесте она концентраци-

ја опасне хемијске материје којој запослени може бити изложен без опасности по оштећење 
здравља краће време. Изложеност таквој концентрацији опасне хемијске материје може трајати 

највише 15 минута и не сме се поновити више од четири пута током радног времена. Између 

два периода изложености таквој концентрацији мора проћи најмање 60 минута. Вредности 
краткотрајне изложености изражавају се у mg/m3 или ml/m3 [ppm]. 

У предузећима која се баве флексографском штампом вршена су мерења концентрације 

испарљивих једињења. Забележене су различите концентрације у зависности од типа штампе.  
Тако у случају флексографске штампе са воденим бојама не постоји забележена концентрација 

испарења у ваздух. Одређене концентрације штетних испарљивих материја могу се појавити 
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при прању штампарске форме, али то је у случајевима када се запослени не придржавају 

упутстава за рад, јер боје на бази воде перу се водом, а не алкохолним растварачима како се то 

често дешава у предузећима. У раду са бојама на УВ бази забележене су следеће вредности  
испарљивих материја приказане на дијаграму 1. 

Измерене концентрације укупних ВОЦ у погону флексо штампе
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Дијаграм 1. Концентрација испарљивих материја у ваздуху  

при флексографској штампи са УВ бојама 

Са дијаграма је видљиво да су највеће концентрације на месту где е наноси боја на штам-
парску подлогу и где се догађају испарења услед дејства УВ лампе. Вредности које су забележене 

на овом месту крећу се од 210 до 340 ppm, у зависности од више параметара, као што су количина 

наноса боје, врста подлоге, трајање процеса и друго. Важно је напоменути да радник није на 
месту наноса боје, већ је он изложен концентрацијама око 100 ppm, што је вредност забележена 

на машини. Концентрације испарљивих материја у погону и у канцеларији, која је преградама 

одвојена од погона, су испод дозвољених вредности штетних за запослене. 

У раду са бојама на бази алкохола вредности испарљивих материја су знатно веће, што 
се види на дијаграму 2. Дозвољена вредност метоксипропанола према износе 100 ppm, а крат-

котрајна гранична вредност изложености је 150 ppm. 

Измерене концентрације VOC у погону флексо штампе

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

На месту наноса

боје

На машини У погону У канцеларији

Локација мерења у погону

К

о

н

ц

е

н

т

р

а

ц

и

ј

а

 

у

 

p

p

m

Горња

Доња

Средња

 

Дијаграм 2. Концентрација испарљивих материја у ваздуху  

при флексографској штампи са бојама на бази алкохола 
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Вредности укупних испарљивих материја које су измерене у погонима који раде са боја-

ма на бази алкохола су веома високе. Дакле, видљиво је да радник приликом рада на машини 

треба да избегава зоне наноса боје и места где је боја отворена и испарава, или у случају да је 
неопходно да борави на том месту носи заштитну маску са активним угљем. Концентрације у 

радној зони машине и у погону су такође високе, али би се постављањем боље вентилације на 

машини, осавремењавањем технологије, затварањем простора где стоје боје, бољом вентилаци-

јом у погону, постављањем канти са бојом у одвојене просторије и сличним мерама, концентра-
ције VOC  смањиле на прихватљиву меру. 

Највеће забележене вредности су код боја за штампу лепљивих трака где су забележене 

енормно високе концентрације испарљивих материја, пре свега тоулена.  

Измерене концентрације VOC у погону флексо штампе
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Дијаграм 3. Концентрација испарљивих материја у ваздуху  

при флексографској штампи са бојама на бази тоулена 

Гранична вредност тоулена којој радник може бити изложен износи 50 ppm, а кратко-
трајна гранична вредност изложености је 100 ppm. Високе измерене вредности испарљивих ма-

терија, приказане на дијаграму 3, забележене су из више разлога. Машина на којој се изводи 

штампа треба да је затворена, међутим с обзиром на старост не постоје поклопци и друге заш-

тите од испарења. Такође, код ових машина вентилациони системи су у лошем стању и не одво-
де испарљиве материје са радног места. Уочени су и проблеми да се тоулен усисава у машину 

директно из канте која је отворена, па се ситуација на овај начин још више погоршава. Посебну 

пажњу привукла су нека предузећа где је направљен лош размештај машина и система за 
одвођење испарљивих материја па се оне задржавају у погону и загађују и околне просторије. 

4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И ПРЕДЛОЗИ ПОБОЉШАЊА 

На основу ових мерења може се рећи да је здравље запослених у предузећима у Србији 
која се баве флексографском штампом јако угрожено. Поред ових резултата постоји више 

разлога за такву тврдњу а узроци су многобројни. 
Основни разлог лошим условима рада у флексографским предузећима лежи у непосто-

јању Правилника за рад у графичкој индустрији, односно, застарелости Правилника из 1967 
године. Отуда потиче и лоша законска регулатива, па и не брига послодаваца за здравље запо-
слених. Мора се нагласити да је мали број послодаваца који је забринут за отежане услове рада 
запослених у флексографској штампи и да жели да инвестира у побољшање услова рада. Често 
се догађа ситуација да се лицима која врше преглед и испитивање емисије штетних материја 
презентује само производња са бојама на бази воде, а да за то време машине који су главни 
емитери VOC стоје. Израдом новог Правилника о графичкој индустрији и обуком лица која вр-
ше испитивање услова рада створили би се предуслови за побољшање услова рада запосленима 
у флексографској штампи. 
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Други разлог овако забрињавајућих резултата лежи у лошој материјалној ситуацији гра-

фичке индустрије у Србији. Дакле, штампарије се најчешће развијају од неке производње у га-

ражи, затим се шире на помоћне објекте у двориштима и никако не задовољавају по потребном 
простору чије карактеристике би требало дефинисати новим Правилником. Мали је број штам-

парија које су пројековане према својој намени, све су то углавном дограђивани објекти. Веома 

је важно узети у обзир,  када се буде правио нови Правилник, да хала за штампарију која ће се 

бавити флексографском штампом на бази водених боја и на бази алкохолних боја не треба да 
буду истих димензија и других техничких карактеристика. У хали која се бави штампом на бази 

водених боја нема испаравања штетних материја, док у штампарији која се бави штампом на 

бази алкохолних боја испаравања су огромна, отуда она мора бити много већих димензија. Ов-
де се мора напоменути да и систем вентилације у тим халама мора да се разликује. Такође, 

проблем је и техничка опремљеност шампарија. На овим просторима у највећем броју користе 

се машине које су увезене јер су оне у богатијим земљама избачене из употребе због своје за-

старелости и неиспуњавања норми о емисији VOC. Поред њихове дотрајалости у квалитету до-
бијања отисака, ослабили су им, или чак и нису у функцији и системи за вентилацију, односно, 

одвођење VOC са машине. Набавком савремене опреме која има знатно већи проток VOC са 

саме машине, знатно би се побољшала ситуација на радном месту. Слична је ситуација и са 
халама, хале у развијеним земљама са строжим правилима су пројектоване да се преостали 

VOC одводи из погона, тако да су забележене вредности ниске. Наравно да на излазу из штам-

парије постоји филтер кроз који ваздух пролази пре него се испусти у околину. На тај начин се 
брине и за емисију VOC у животну средину. 

На крају, за краткотрајне активности намеће потреба за коришћењем личних заштитних 

средстава. Препоручене су маске са активним угљем. Ове маске могу у великој мери спречити 

продор испарљивих материја кроз њих до дисајних органа запослених. У једној врсти експери-
мента концентрација од преко 1000 ppm у погону коришћењем филтера са активним угљем, 

заустављена је на 50 ppm на уласку у дисајне органе запосленог при краткотрајној изложености 

испарењима.  

5. ЗАКЉУЧЦИ 

Намеће се закључак да је у области графичке индустрије под хитно потребно донети 
Правилник, јер је претходни из 1967. године застарео. Инспекцијски кадрови који дају дозволе 
за рад и врше проверу услова рада, такође, морају бити подучени и оспособљени да процене 
производни програм, хемијске материје које се јављају у процесу производње и да мерења из-
воде у тренуцима пуне упослености производних капацитета штампарије. Такође, поставља се 
питање како оваква предузећа прођу инспекцијске прегледе за отварање погона и да ли су запо-
слени у институцијама довољно подучени  и обучени за такве видове инспекцијског прегледа. 
Намеће се закључак да се инспекцијски прегледи раде у периодима када су у производњи мање 
штетне боје и материјали, док се то не ради у раду са високоштетним бојама. Из наведеног је 
видљиво да у графичкој индустрији постоје радна места где су радници изложени повишеном 
ризику по безбедност и здравље запослених на радном месту. Послодавци морају бити стиму-
лисани да улажу у заштиту здравља запослених и у осавремењавање технологије које мање за-
гађују радну и животну средину. Стручњаци из ове области покушавају да изнађу мање штетне 
материјале и модификују процес производње у циљу здравијег рада у процесима штампе. 
Радници који раде у штампаријама нису довољно обучени за рад на местима са високим испа-
рењима штетних материја. Такође, они одбијају да носе лична и заштитна средства која су ту 
неопходна, па је неопходно је обучити, послодавце, шефове производње и  запослене у штам-
паријама о штетностима на радном месту и начинима како их избећи или смањити. 

Мере које се већ сада могу предузети у флексо штампаријама у Србији, а које ће дове-

сти до побољшања стања су следеће: 
- издвојити боје са места где се налазе запослени у издвојену просторију одакле ће се 

директно водити на машину према потреби. 

- затворити системе за нанос боје на машинама са мањим конструкционим изменама 
на машини. 

- поправити и проширити системе за одвођење испарљивих материја са машине. 
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- увести системе за вентилацију у погонима. 

- обучити послодавце и запослене за безбедан и здрав рад у штампаријама. 

- израдити нови Правилник о безбедном раду у графичкој индустрији. 
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ПРОРАЧУН УКУПНЕ КОЛИЧИНЕ ИСПАРЉИВИХ  

ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА ИЗ ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА 
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petrovic.a@vtsns.edu.rs 

РЕЗИМЕ  

С обзиром да је Нови Сад као град са око 400.000 становника суочен са проблемом све загађенијег ва-

здуха, важно је проценити колика је емисија појединачних полутаната, али и који извори емисије доминирају 

при формирању загађења одређеног типа. С обзиром на експанзију и акумулацију токсичних органских 
једињења у животној средини значајно је измерити, прорачунати и предвидети њихову количину на одређеној 

територији За анализу у раду су изабрана укупна лако испарљива органска једињења у која се убрајају се сва 

органска једињења са тачком паљења у распону 50-260 °C. Установљено је да испарљива органска једињења у 

ваздуху представљају 98% укупног испуштања свих токсичних супстанци из штампарске индустрије. Како би 

се дошло до потребних вредности потребно је извршити сумирање и класификацију свих штампарија на тери-

торији града према техници штампе и обиму производње. Потом би у циљу квантификације VOC супстанци 

на одређеној територији требало развити математичку  формулу из које би се на основу утрошка сировина 

прорачунала укупна емисија. Поређењем измерених и дозвољених граничних вредности дошло би се до 

закључка да ли долази до прекорачења, ког је оно обима и које технике штампе представљају највећи проблем 

са аспекта загађења животне средине. Коначни исход проблема је препорука техничких и организационих 

мера које штампарије треба да предузму у циљу заштите самих радника у својим погонима, али и да дају свој 

појединачни допринос поправљању квалитета ваздуха на регионалном па чак и глобалном нивоу. 
Кључне речи: емисија, VOC, графичка индустрија 

CALCULATION OF TOTAL AMOUNT  

OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS  

FROM PRINTING INDUSTRY IN NOVI SAD 

ABSTRACT 
Given that Novi Sad is a city with approximately 400,000 residents faced with the problem of more 

polluted  air, it is important to assess how the emissions of individual pollutants,  and sources of pollution is 

dominated by the formation of a certain type. Due to the expansion and accumulation of toxic organic com-

pounds in the environment is important to measure, calculate and predict their amount in a particular territory. In 

this paper for analysis are chosen  total volatile organic compounds that include all organic compounds with a 

flash-point in the range 50-260 °C. It was found that volatile organic compounds in the air represent 98% of total 

releases of toxic substances in the printing industry. In order to reach the required values it is necessary to 

summarize and classify all the printing on the territory of the technique of printing and production volumes. 

After that, the purpose of quantifying VOC substances in a particular territory should develop a mathematical 

formula that would result in the consumption of raw compute total emissions. Comparing the measured and 

allovable values will be concluded wich value are out of  limit, and which   printing techniques  are the biggest 

problem in terms of environmental pollution. The final outcome of the recommendations  problem is technical 

and organizational measures that printing should take in order to protect the workers in their plants, but also to 

give their individual contribution to improving air quality on a regional and even global level. 

Keywords: emissions, VOC, printing industry 

                                                   
1 Висока техничка школа струковних студија, Школска 1, Нови Сад  
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1. УВОД 

Термин волатилна једињења користи се за широк спектар  органских једињења испар-

љивих на нормалној температури и притиску. Многи органски растварачи који се користе у ра-
зличитим индустријским гранама, као и у графичкој индустрији спадају у волатилна једињена, 

а смањивање њихове концентрације у атмосфери је један од значајних процеса које захтева 

стратегија примене еколошких стандарда у производњи. Графичка индустрија обухвата широк 
спектар технологија и употребу различитих улазних сировина. Свака техника штампе, као што 

је познато користи различите хемикалије, али се они генерално свратавају у три велике класе : 

боје, везива и органски растварачи. Органски раставарачи као типична смеша волатилних (ис-
парљивих) органских једињења служе као растварачи боја и везива испаравају у процесу штам-

пе, остављајући коначни отисак на подлози. У широком спектру хемикалија које се користе у 

графичкој индустрији треба издвојити: боје на бази органских растварача; хеат сет боје у офсет 

штампи, толуен у флексо и дубокој штампи, средства за прање машина, раствор за влажење у 
офсет штампи 

У офсет штампи се као средство за влажење ваљака користи 2 пропанол, а за прање 

делова опреме деривати нафте са врло ниском тачком паљења. 
Растварачи у процесу флексо штампе су изопрпилен, етилацетат, метокси пропилацетат, 

метилетилкетон, метоксипропанол. 

Загађење у сито штампи потичу од колоидних копирних слојева на бази желатина 
поливинил алкохола или поливинил ацетата сензибилираних дихроматним или диазо спојевима. 

Табела 1 приказије различит удео испарљивих једињења у појединим техникама штампе. 

Табела бр.1: Растварачи у различитим процесима штампе 

Техника штампе 
Штампани 

материјал 

Врста 

(коегзистенција) боје 

Употреба VOC 

једињења 

Офсет штампа Папир Уљна паста Низак 

Сито штампа Текстил Уљна паста Срeдњи 

Флексо штампа 

Папир 

Папир 

Филм 

Филм 

Филм (без контакта са 

храном 

Растварач 

Вода 

Вода 

Растварач 

Уљни носач 

Висок 

Низак 

Низак 

Висок 

Врло низак 

 

1.1. Утицај VOC једињења на околину 
Испарљива једињења имају значајан утицај на околину који се првенствено испољава у 

утицају на атмосферу. Ово се испољава кроз различите облике који као и свако загађење  могу 
бити глобалног, регионалног и локалног карактера. Локално гледано то је формирање токсич-
них једињења. Токсични ефекти органских растварача на људе огледају се кроз кому и респира-
торне сметње, иритацију слузнице и очију, гастритис, хипотензију, кардио депресију, оштећење 
мозга, јетре и бубрега у каснијем стадијуму. 

Регионално посматрано (нпр на нивоу града што је и тема овог рада) долази до форми-
рања фотохемијског смога. Наиме, волатилна једињења заједно са оксидима азота су главни 
прекурсор који под повољним метеролошким условима и инсолацијом подстичу синтезу 
штетних сустанци у нижим слојевома атмосфере међу којима је нпр. озон. Процес је приказан  
следећом реакцијом: 

VOC + NOx + hν → O3 + PAN + HNO3 + VOC 

Коначно, глобално посматрано дисоцијацијом органских раства и оксидацијом до угљен 
–диоксида доприноси се формирању ефекта стаклене баште и климатским променама које су 
све видљивије. 

Проблем емисије испарљивих једињења из графичке индустрије познат је већ дуже време. 
У развијним земљама нпр САД још је 1996 закон о управљању квалитетом ваздуха пре-

цизирао да штампарије  које користе више од 100 kg дневно VOC  супстанци подпадају под по-
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себну категорију објеката који морају ући у процедуру реконсрукције или модификације про-

цеса производње како би добили дозволу за рад. Штампарије које користе heat seat  боје такође 

морају испунити захтеве Протокола за управљање животном средином - Минимални захтеви за 
контролу стационарних извора (ЕПА Публикација 829). Основни захтев у вези са овим прото-

колом јесте да су полутанти из топлоте пресе морају ићи на инцерерацију пре испуштања у 

околину. 

2. ЕМИСИЈА VOC ЈЕДИЊЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА 

ПОРЕКЛОМ ИЗ ШТАМПАРИЈА. 

Квалитет ваздуха у Новом Саду из године у годину постаје све гори. Томе доприноси 

повећање броја становника које са собом повлачи повећање броја возила, али и пораст броја ма-

лих и средњих предузећа која лоцирана на самој територији града (а не у индустријским зона-

ма) утичи првенствено на појаву локалних и регионалних загађујућих супстанци у ваздуху. Ка-
ко се рад бави волатилним једињењима један од њихових најевидентнијих емитера су штампа-

рије. На основу последњих испитавања установљено је да на територији Новог Сада послује 

220 штампарија.У наредној табели дат је приказ броја штампарија на територији града према 
врсти штампе и обиму производње, табела 2. 

Табела  2 Класификација штампарија на територији града  

према врсти штампе и обиму производње 

Техника 

штампе 

Штампарије 

великог 

капацитета 

Штампарије 

повећаног 

капацитета 

Штампарије 

средњег 

капацитета 

Штампарије 

малог 

капацитета 

Офсет 1 10 100 89 

Сито   3 27 

Флексо   5 15 

 
Из табеле се види да се највећи број штампарија у Новом Саду бави офсет штампом која 

је данас најдоминантнија техника штаме. На наредној слици која представља мапу града, уцрта-
не су веће новосадске штампарије. Види се да су лоциране у различитим деловима града што је 

значајно у смислу мониторинга емисије аерозагађења 

 

Слика 1:Мапа Новог Сада са уцртаним локацијама већих штампарија 

3. РЕЗУЛТАТИ 

Укупну емисију волатилних супстанци из процеса штампе чини емисија пореклом из 

боје сразмерна маси боје и уделу растварача. 
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За процес офсет штампе емисија је приказана формулом : 





n

i

iiCmE
1

1 ,  

где је: mi маса одређене боје, Ci процентуални удео растварача  у тој боји.  

Емисија VOC супстанци из растварача искоришћених за остале пратеће операције у 

поступки штампе дата изразом: 
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где је  V запремина, а густина растварача. 
Кад је потребно прорачунати укупну емисију за више стационарних извора на једној 

територији потребно је израчунати суму појединачних емисија по броју погона из штампарија 

које се баве истом техником штампе. Тако се нпр за офсет штампу може применити релација 

Eo 21 EE  =
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  [1] 

где је : 

Eo -VOC укупна емисија из процеса офсет штампе на територији града на годишњем 
нивоу (kgVOC/g) 

im
= годишња потрошња боје по погону или раднику (kg/g/погону или раднику) 

iC
 = садржај растварача у боји (%) 

iV
 = годишња потрошња растварача по раднику  или погону (l/g/погону или раднику) 

i  = густина растварача (kg/l) 

iP
 = укупан број погона или радника по једној штампарији 

n  =  број штампарија обухваћених у испитивани узорак 

Kaкo се рад бави укупном емисијом из графичких предузећа у којима се примењују три 

најзаступљеније технике штампе:офсет, флексо и сито, укупна емисија је збир појединачних 
групних емисија из сваке категорије штампе.  

Самим тим коначни израз за укупну емисију поприма облик: 

Еu=Eo+Ef+Es   [2] 

где је : 

uE
-VOC збирна емисија из процеса офсет, флексо и сито штампе на територији града 

на годишњем нивоу (kgVOC/g) 

Eo -VOC укупна емисија из процеса офсет штампе на територији града на годишњем 
нивоу (kgVOC/g) 

Ef -VOC укупна емисија из процеса флексо штампе на територији града на годишњем 

нивоу (kgVOC/g) 
Es -VOC укупна емисија из процеса сито штампе на територији града на годишњем 

нивоу (kgVOC/g) 

У наредној табели приказани су параметри потребни за прорачун емисије на основу 
претходно приказане формуле 
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Табела 3, Типични параметри коришћени за прорачун емисије испаљивих једињења 

 у различитим техникама штампе на територији Новог Сада 

Техника 

штампе 

Проценат 

растварача у 

боји (%) 

Годишња 

потрошња 

боје(kg) 

Густина 

растварача 

(kg/l) 

Годишња 

потрошња 

растварача(l) 

офсет 5 1920000 0,725 15346 

сито 41 1848 1,39 4236 

флексо 70 30645 0,92 24300 

 

Када се вредности за параметре утрошка сировина у графичкој производњи уврсте у једна-

чину [1] добију се вредности за појединачне емисије из офсет, флексо и сито штампе на територији 
града. Њиховим сабирањем на основу једначине [2] добија се и сумарна емисија испарљивих 

једињења пореклом из штампарија у Новом Саду. Укупна емисија испарљивих органских једињења 

за офсет,сито и флексо штампу приказана је на наредном графику (график 1) 

 

График 1: Емисија VOC из различитих техника штампе на територији града Новог Сада 

Укупна емисија VOC једињења из штампарија износи 243,198 t/g. Када се ова вредности 

подели са  укупним бројем од 220 штампарија добија се податак да је емисија по једној 
штампарији у просеку 1105,445 kg/g. 

На следећем графику је приказан удео појединих врста штампе у укупној емисији 

испарљивих једињења. 

 

График 2 : Удео појединих врста штампе у укупној емисији VOC у Новом Саду 

4. ЗАКЉУЧАК 

На основу познатог поблема које по животну средину локално, регионално и глобално 
представљају испарљива једињења поред потребе за њиховим мерењем значајно је прорачунати 

њихову количину на одређеној територији. У раду је приказан релативно једноставан модел 
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који на основу  утрошка сировина, боје и растварача, као и удела испарљивих компонената у 

боји даје вредности за укупну емисију волатилних једињења у kg на годишњем нивоу. Збирно 

гледано највише полутаната ове врсте потиче из офсет штампарија, што је очекивано с обзиром 
да се 90% штампарија у граду баве и овом техником штампе. Осим тога количина боја које се 

троши, поготово код рото штампе се у великим штампаријама креће годишње у стотинама тона. 

Међутим, загађења из сито, а поготово флексо штампе су концентрисанија локално у радном 

простору (што показују истраживања у претходним радовима) и представљају озбиљан про-
блем за здравље запослених радника. 

Проблем емисије полутанат ове врсте мора се систематски смањивати рециркулацијим 

растварача, изменама техника штампе у смислу замене токсичних боја и растварача еколошки 
прихватљивијим, а у оквиру самих погона уградњом инцерератора издувних гасова или чак и 

биофилтерима који су већ у употреби у развијеним земљама 
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ЗАШТИТА ОД БУКЕ НА ГАСНИМ СТАНИЦАМА  

ЗА ПРИРОДНИ ГАС 

Радан Поповић1 

radan.popovic@srbijagas.com 

РЕЗИМЕ 

Технологија транспорта природног гаса обухвата транспорт природног гаса, под високим притиском, 

од налазишта до потрошача.  

Редукција високог притиска природног гаса из магистралног гасовода обаваља се на гасним регула-
ционим станицама за снижавање – редукцију притиска што представља један од основних извора буке. 

У раду су обрађени начини настајања буке, приказана практична мерења нивоа буке и анализирани 

начини за смањење буке на дозвољени ниво. 

Кључне речи: природни гас, бука, регулатори притиска, пригушење буке. 

PROTECTION OF NOISE IN GAS STATIONS  

FOR NATURAL GAS 

ABSTRACT 

Technology of natural gas transport involves the transport of natural gas, under high pressure, from the 
production plant to the consumer. Reduction of high-pressure natural gas, which is one of the main sources of 

noise, is provided in the control stations for pressure reduction. In this paper are shown the methods of noise 

cause,  practical measurement of noise level and analyzed ways to reduce the noise to allowed level.  

Key words: natural gas, noise, pressure regulators, noise attenuation. 

1. УВOД 

У густo нaсeљeним мeстимa гдe je изгрaдњa у eкспaнзиjи свe чeшћe сe стaмбeнo пo-
слoвни прoстoри грaдe у близини глaвнo мeрнo рeгулaциoних стaницa висoкoг притискa. Taкo 

дa букa кoja сe ствaрa у гaсним стaницaмa и прeдтaвљa прoблeм у рaднoj срeдини свe чeшћe 

прeдстaвљa прoблeм и у живoтнoj срeдини.  
Букa je звук кojи смeтa, зaмaрa, узнeмирaвa, рaздрaжуje, врши штeтaн утицaj нa фу-

нкциjу и рaд пojeдиних чулa и oргaнa и мoжe дирeктнo дa угрoзи или oштeти oргaн чулa слухa 

смaњуjући мoћ чуjнoсти. 

Пoд штeтнoм букoм пoдрaзумeвa сe свaки звук чиjи нивo прeлaзи дoпуштeни нивo (прo-
писaн „прaвилникoм―). 

Букa у живoтнoj срeдини jeстe нeжeљни или штeтaн звук. 

Штeтни eфeкти jeсу нeгaтивaн утицaj букe нa здрaвљe људи и живoтну срeдину.  
Звук je врстa eнeргиje кoja сe прeнoси звучним тaлaсимa кoje људскo увo мoжe дa рeги-

струje, a мoжe сe дeфинисaти и кao билo кoja прoмeнa пристискa (у вaздуху, вoди итд.).  

Вeћинa букe кoja нaс oкружуje сaстojи сe oд ширoкoг спeктрa фрeкфeнциja – ширoкo 
пojaснa букa. 

Људскo увo нajoсeтљивиje je нa звукe измeђу 2 kHz и 5 kHz, a мaњe je oсeтљивo нa 

вишим oднoснo нижим фрeквeнциjaмa. Рaзликa у oсeтљивoсти нa рaзличитим фрeквeнциjaмa je 

изрaжeниja при ниским звучним притисцимa нeгo при висoким. 

                                                   
1 ЈП „Србијагас“, Нови Сад 
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Нивo звучнe снaгe и нивo звучнoг притискa 

Нивo звучнe снaгe je aкустичнa eнeргиja eмитoвaнa нa извoри звукa и тo je aпсoлутнa 

врeднoст кoja нe зaвиси oд oкoлинe и њeних утицaja. 
Звучни притисaк je oнo штo нaшe увo рeгиструje и штo урeђaj мeри. 

Квaнтификoвaњe снaгe звукa вeзaнo je зa нивo звучнoг притискa кojи сe мeњa сa 

удaљeнoшћу oд извoрa, кao рeзултaт вaздушнe aпсoрпциje, утицaja прeпрeкa итд. 

2. ПРOСTИРAЊE ЗВУКA (БУКE) 

Збoг oсцилoвaњa чeстицa вaздухa звук сe прeнoси сa мeстa извoрa у oкoлину. Нивo звуч-

нoг притискa сe смaњуje удaљaвaњeм oд извoрa, прoстим гeoмeтриjским смaњивaњeм густинe 
eнeргиje.  

Вeћинa извoрa букe мoжe сe прeдстaвити кao тaчкaсти и линиjски извoр. Из тaчкaстoг 

извoрa звук сe шири jeднaкo (свeричнo) у свим смeрoвимa, a из линиjскoг извoрa (цeвoвoд) ци-

линдричнo. 

Taчкaсти извoр 

Смaњeњe нивoa звучнoг притискa кoд тaчкaстoг извoрa изрaчунaвa сe пo oдгoвaрajућoj 

фoрмули из кoje следи дa свaкo дуплирaњe удaљeнoсти вoди дo смaњeњa звучнoг притискa зa 
приближнo 6 dB. 

Линиjски извoр 

Смaњeњe нивoa звучнoг притискa кoд лининиjскoг  извoрa изрaчунaвa сe пo oдгoвaрajу-
ћoj фoрмули из кoje следи дa свaкo дуплирaњe удaљeнoсти вoди дo смaњeњa звучнoг притискa 

зa приближнo 3 dB. 

Сaбирaњe букe из двa или вишe звучних извoрa 

Сaбирaњe извoрa истих интeзитeтa 
Двa линиjскa извoрa истих нивoa звучнoг притискa лoцирaни у нeпoсрeднoj близини 

глaсниjи су зa oкo 3 dB. Из чeгa слeди дa aкo имaмo извoрe букe истe jaчинe мoрajу сe сви 

пригушивaти. 
Сaбирaњe извoрa рaзличитих интeзитeтa 

Кaдa сe двa извoрa рaзликуjу пo нивoу звучнoг притискa зa 10 dB или вишe сaмo oнaj сa 

вишим нивooм трeбa дa будe пригушeн. 

Утицaj прeпрeкe 
Дa би прeпрeкe билe eфикaснe трeбa дa oмeтajу oптичку видљивoст измeђу извoрa букe 

и тaчкe приjeмa. Aкo je зaклoњeнoст мaлa смaњeњe букe je дo 5 dB(A), aли aкo je зaклoњeнoст 

знaчajнa oчeкивaнo смaњeњe je 10-20 dB(A). 
Утицaj прeпрeкe нa смaњeњe нивoa букe мoжe сe и рaчунски oдрeдити. 

Рeфлeктуjућe пoвршинe 

Укoликo сe рeфлeктуjућe пoвршинe нaђу пoрeд извoрa букe или пoрeд тaчкe приjeмa, 
нивo букe сe мoжe пoвeћaти дo 3 dB. Знaчи дa сe дирeктaн звук сaбирa сa рeфлeктoвaним. 

3. УЗРOЦИ НAСTAНКA БУКE НA ГAСНИM СTAНИЦAMA 

Гaснe стaницe зa рeдукциjу притискa гaсa сaстoje сe oд oснoвнe oпрeмe и тo: урeђajи зa 
рeгулaциjу притискa; сигурнoсни урeђajи; зaпoрнa aрмaтурa; фaзoнски кoмaди, цeви, спojeви; 

oстaлa oпрeмa и урeђejи. 

Урeђajи зa рeгулaциjу (рeдукциjу) притискa – рeгулaтoри притискa имajу зaдaтaк дa улa-
зни притисaк прe рeгулaтoрa oбoрe - рeдукуjу нa зaдaни притисaк пoслe рeгулaтoрa притискa и 

oдржe зaдaнe пaрaмeтрe.  

Букa у стaницaмa зa рeгулaциjу притискa гaсa нaстaje нa двa нaчинa: 

- букa нaстaлa eкспaнзиjoм у рeгулaтoру притискa (букa eкспaнзиje). 
- букa нaстaлa приликoм прoтoкa гaсa крoз цeвoвoд (букa прoтoкa). 

Букa нa гaсним пoстрojeњимa у мнoгoмe зaвиси oд брзинe струjaњa гaсa, штo je брзинa 

вeћe и букa je вeћa. Кaкo су брзинe струjaњa мнoгo вeћe у рeгулaтoру притискa тo je букa eкс-
пaнзиje  тa кoja углaвнoм утичe нa нивo звучнe снaгe нa  гaснoj стaници. 
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Букa eкспaнзиje 

Букa eкспaнзиje нaстaje у рeгулaтoру притискa, и путeм цeвoвoдa мoжe дa сe прeнeсe нa 

вeликe дaљинe (у зaвиснoсти кoликa дужинa цeвoвoдa je нaдзeмнo пoстaвљeнa). Букa eкс-
пaнзиje нaстaje прoцeсимa кojи сe дeшaвajу услeд пaдa притискa. Струja гaсa кoja сe крeћe oд 

сeдиштa вeнтилa (мeстo минимaлнoг сужeњa пoвршинe прoтoкa) прeмa прoстoру нa излaзу имa 

брзину кoja je прoпoрциoнaлнa губитку притискa. При супeркритичним услoвимa oнa je блискa 

брзини звукa (зa прирoдни гaс изнoси oкo 400 m/s). Taкo, имaмo знaчajну брзину крeтaњa у 
слoбoднoj струjи у oднoсу нa зидoвe крoз кoje сe струja крeћe услeд чeкa дoлaзи дo oтцeпљeњa 

струjницa и ствaрaњa турбулeнтнoг струjaњa. Tурбулeнтнo струjaњe je нeстaбилнo и тe oсцилa-

циje притискa  изaзивajу звук. Oсим oвoгa при супeркритичнoм рeжиму струjaњa нa излaзнoj 
стрaни сe jaвљajу нeстaциoнaрнe и нaглe прoмeнe притискa крoз тaкoзвaнe удaрнe тaлaсe. Oни 

oсим букe ствaрajу и oсцилaциje дeлoвa рeгулaтoрa кojи дaљe прoизвoдe буку услeд мeхaничкoг 

oсцилoвaњa. Oвaj нискoфрeквeнтни звук je нajчeшћe сeкундaрaн у oднoсу нa први aли сe мoрa 

прoрaчунaти jeр у случajу рeзoнaнсe унутрaшњи дeлoви рeгулaтoрa мoгу бити рaзнeсeни. 

Букa прoтoкa 

Узрoци букe прoтoкa су дискoнтинуитeт у струjaњу. Свaкo кoлeнo, T кoмaд, урeђaj и сл. 

у цeвoвoду узрoкуje лoкaлнe пoрeмeћaje струjaњa кojи узрoкуje eмисиjу букe (звукa). Букa прo-
тoкa je сeкундaрнa у вeћини гaсних стaницa дoклe брзинa струjaњa нe прeлaзи 20 m/s. У случajу 

дa имaмo вeћe брзинe у цeвoвoду, eфeкaт кojи oни мoгу имaти нa укупну буку мoрa бити узeт у 

oбзир. 

4. ПРИГУШИВAЧИ БУКE 

Jeднa oд мeрa зa смaњeњe букe нa вeћ изгрђeним гaсним стaницaмa je пoстaвљaњe нeзa-

висних пригушивaчa букe изa рeгулaтoрa притискa. Угрaђeни су пригушивaчи букe нa глaвнo 
мeрнo рeгулaциoнoj стaници (ГMРС) Нoви Сaд и ГMРС Зрeњaнин. 

ГMРС Нoви Сaд 

Угрђeни су, нa рaдну линиjу, пригушивaчи букe oд прoвeрeнoг прoизвoђaчa, тип: 
- СР рeaктивни пригушивaч букe(ситo), нaпрaвљeн oд исплeтeних пoгoднo димeн-

зиoнисaних чeличних жицa. Кaдa гaс прoлaзи крoз ситo струja гaсa сe дeли нa пунo 

мaлих микрo вртлoгa штo дoвoди дo смaњeњa турбулeнциje и удaрних тaлaсa струje 

гaсa a сaмим тим и смaњeњa букe. Eфикaснoст пригушивaчa je вeликa зa брзинe дo 
80 m/s нa излaзнoj прирубници букa сe смaњуje дo 20 dB(A), сликa 1. 

- СРС кoнбинoвaни пригушивaч букe, сaстojи сe oд двe сeкциje – улaзнe кoja je у 

oблику ситa и другe – вишeстeпeнe сeкциje кoja сe сaтojи oд двe кoмoрe - сeкциje 
oднoснo двe густo избушeнe плoчe. Смaњeњe букe сe врши нa принципу пoдeлe 

струje гaсa и пoдeлoм eкспaнзиje нa вишe eтaпa oднoснo смaњуje дужину турбу-

лeнтнoг пoљa a тимe и прoстирaњe букe изa рeгулaтoрa. Смaњуje буку дo 26 dB(A) 
бeз oгрaничaвaњa брзинe нa излaзнoj прирубници, сликa 2. 

- СTП aпсoрпциoни пригушивaч букe, нaпрaвљeн oд jeднoг или вишe пoрoзних 

кaнaлa кojи су oкружeни aпсoрпциoним мaтeриjaлoм. Звук кojи прoлaзи крoз aп-

сoрпциoни слoj сe прeтвaрa у тoплoту услeд трeњa. Oвaj тип пригушивaчa спрeчaвa 
прoстирaњe букe крoз цeв. Углaвнoм сe пoстaвљa изa СРС пригушивaчa и дoдaтнo 

смaњуje буку зa joш 10 dB(A), сликa 3.  

       

Сликa 1.   Сликa 2.           Сликa 3. 

Свa три пригушивaчa су угрaђeнa нa рaдну линиjу и тo пригушивaч СР oкo сeдиштa 
рeгулaтoрa, изa рeгулaтoрa пригушивaч СРС и нa крajу пригушивaч СTП у цeви. Сликa 4. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 332 

 

Сликa 4. 

ГMРС Зрeњaнин 

Угрaђeн je, нa рaдну линиjу, пригушивaч букe oд дoмaћeг прoизвoђaчa  нa прoбни (тeст) 

рaд, тип – принцип рaдa кao СРС кoмбинoвaни пригушивaч букe. 

Прикaз прaктичних мeрeњa 

Meрeњe нивoa букe извршeнo ja нa ГMРС Нoви Сaд у циљу утврђивaњa функциoнaл-

нoсти угрaђeних пригушивaчa букe нa рaднoj линиjи. Првo je вршeнo мeрeњe нивoa букe у шeст 

мeрних тaчaкa oкo рaднe линиje (пo три мeрнe тaчкe сa свaкe стрaнe у дeлу угрaђeних пригуши-
вaчa), сликa 5. 

 

Сликa 5. Рaднa линиja нa ГMРС Нoви Сaд 

Meрнe тaчкe су сe нaлaзилe нa висини oд 1,3 мeтрa и билe су oд рaднe линиje удaљeнe 

0,5 мeтaрa. Нaкoн тoгa, прoтoк гaсa je прeусмeрeн нa рeзeрвну линиjу (линиja бeз пригушивaчa) 

a мeрeњe нивoa букe je пoнoвљeнo пo истoj прoцeдури aли пoрeд рeзeрвнe линиje. Сликa 6. 

 

Сликa 6. Рeзeрвнa линиja нa ГMРС Н. Сaд 

Прeчник сeдиштa рeгулaтoрa рaднe линиje je 100 mm, рeзeрвнe 150 mm a прoтoк гaсa у 
трeнутку мeрeњa у oбa случaja je биo 30000 Sm

3
/h. Нa ГMРС Зрeњaнин, збoг другaчиje тeхничкe 

извeдбe, зa свaку линиjу вршeнo je пo три мeрeњa. Сликa 7.  
Meрнe тaчкe су сe нaлaзилe нa висини 1,3 мeтрa (рaднa линиja) и 0,5 мeтaрa (рeзeрвнa 

линиja) и нa удaљeнoсти oд 0,5 мeтaрa oд цeвoвoдa.  
Прoтoк гaсa у oбa случaja je биo 10000 Sm

3
/h. 
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Сликa 7. Спeктрaлнa aнaлизa нa мeрнoм мeсту M2 (рaднa линиja) 

Meрeњe вршeнo у 10-минутним интeрвaлимa и врeмeнoм узoркoвaњa „фaст― oд 0,125 
сeкунди. Meрeњe je вршeнo у тoку дaнa и тo: нa ГMРС Нoви Сaд у пeриoду  08:00 – 10:00 a нa 
ГMРС Зрeњaнин 12:00 – 13:00 чaсoвa. 

Гaснe стaницe сe нaлaзe у зaтвoрeним зидaним oбjeктимa (сa прoписaним вeнтилaциoним 
oтвoримa). 

Пaрeмeтри oкружeњa: тeмпeрaтурa 11 0C; влaж. вaздухa 59%; притисaк 1003 kPa; брзи-
нa вeтрa 0,5 m/s. 

Meтoд испитивaњa oдгoвaрa слeдeћим стaндaрдимa:  
- СРПС ИСO 1996-2: 2010 – Aкустикa – Oписивaњe, мeрeњe и oцeњивaњe букe у 

живoтнoj срeдини – Дeo 2: Oдрeђивaњe нивoa букe у живoтнoj срeдини. 
- СРПС ИСO 1996-1: 2010 – Aкустикa – Oписивaњe, мeрeњe и oцeњивaњe букe у жи-

вoтнoj срeдини – Дeo 2: Oснoвнe вeличинe и прoцeдурe oцeњивaњa 
Aкустичнe кaрaктристикe букe:врeмeнскa;нeпрoмeнљивa букa фрeквeнциjскa; ширoкo-

пojaснa букa 
Рeзултaти мeрeњa нa ГMРС Нoви Сaд 

Taбeлa 1. ГМРС Нови Сад 

Мeрнo 

мeстo 

Рaднa линиja 
измeрeни нивo 

dB(A) 

Рaднa линиja 
- мeрoдaвни нивo 

dB(A) 

Рeзeрвнa линиja 
- измeрeни нивo 

dB(A) 

Рeзeрвнa линиja 
- мeрoдaвни нивo 

dB(A) 

Мeрнa 
нeсигурнoст 

±2σт dB(A) 

M1 81.1 81 107.5 108 ±2 

M2 83.2 83 108.4 108 ±2 

M3 78.5 79 101.7 102 ±2 

M4 80.6 81 107.0 107 ±2 

M5 83.3 83 108.7 109 ±2 

M6 78.9 79 102.8 103 ±2 

 

Сликa 8. Кумулутивнa рaсп. и рaсп. нивoa нa мeрном мeсту M2 
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Рeзултaти мeрeњa нa ГMРС Зрeњaнин 

Taбeлa 2. ГМРС Зрењанин 

Мeрнo 

мeстo 

Рaднa линиja 

- измeрeни 

нивo 

дБ(A) 

Рaднa линиja 

- мeрoдaвни 

нивo 

дБ(A) 

Мeрнo 

мeстo 

Рeзeрвнa 

линиja 

- измeрeни 

нивo 

дБ(A) 

Рeзeрвнa 

линиja 

- мeрoдaвни 

нивo 

дБ(A) 

Мeрнa 

нeсигурнoст 

±2σтдБ (A) 

M1 101.7 102 M1 107.8 108 ±2 

M2 100.4 100 M2 106.3 106 ±2 

M3 98.8 99 M3 105.3 105 ±2 

 

Сликa 9. Рaднa и рeзeрвнa линиja нa ГMРС Зрeњaнин 

Зaкључaк 

Taбeлa 3. рaднa и рeзeрвнa линиja гмрс нoви сaд 

Мeрнo 

мeстo 

Рaднa линиja 

- мeрoдaвни нивo 

dB(A) 

Рeзeрвнa линиja 

- мeрoдaвни нивo 

dB(A) 

Рaзликa 

M1 81 108 27 

M2 83 108 25 

M3 79 102 23 

M4 81 107 26 

M5 83 109 26 

M6 79 103 24 

 
У ГMРС Нoви Сaд прoсeчнa рaзликa измeрeних нивoa букe нa рaднoj и рeзeрвнoj линиjи 

je 25 dB 
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Taбeлa 4. Рaднa и рeзeрвнa линиja гмрс зрeњaнин 

Мeрнo 

мeстo 

Рaднa линиja 

- мeрoдaвни нивo 

dB(A) 

Рeзeрвнa линиja 

- мeрoдaвни нивo 

dB(A) 

Рaзликa 

M1 102 108 6 

M2 100 106 6 

M3 99 105 6 

 
У ГMРС Зрeњaнин прoсeчнa рaзликa измeрeних нивoa букe нa рaднoj и рeзeрвнoj ли-

ниjи je 6 dB 

Нa ГMРС Нoви Сaд нивo букe je спуштeн испуд 85 dB штo je дoзвoљeни нивo зa рaдну 
срeдину дoк нa ГMРС Зрeњaнин ниje. 

Смaњeњe нивoa букe кoje су прoизвoђaчи нaвeли зa пригушивaчe букe ниje oствaрeн. У 

нaрeднoм пeриoду слeди дeтaљнa aнaлизa oкo нaчинa и услoвa угрaдњe, избoрa пригушивaчa 

букe кao и oстaлих улaзнo-излaзних пaрaмeтaрa кaкo би прojeктoвaни нивo смaњeњa букe 
пригушивaчимa биo oствaрeн. 

Угрaдњa и oдржaвaњe 

Угрaдњa пригушивaчa букe нa пoстojeћe гaснe стaницe зaхтeвa oдрeђeну рeкoнструкциjу 
рeгулaциoних линиja нa гaсним стaницaмa. Угрaђeни пригушивaчи букe oсeтљиви су нa нeчи-

стoћe у прирoднoм гaсу тaкo дa сe бржe зaпрљajу oднoснo мoжe дoћи дo смaњeњa чaк и прeкидa 

прoтoкa гaсa. Збoг тoгa су нeoхoднe чeшћe кoнтрoлe и eвeнтуaлнa чишћeњa пригушивaчa букe.  

5. MEРE ЗA СMAЊEЊE БУКE У ГAСНИM СTAНИЦAMA 

Избoр лoкaциje 

Вaжнo je дoбрo исплaнирaти лoкaциjу гaснe рeгулaциoнe стaницe. Кoристити кaртe 
зoнирaњa букe (aкo их имa), кaртe нaмeнe пoвршинa и сл. стим штo нaрoчиту пaжњу трeбa oб-

рaтити нa пoстojeћe стaњe нa тeрeну (узимajући у oбзир нeкoнтрoлисaну грaдњу). 

Meрe зaштитe oд букe нa гaсним стaницaмa мoгу сe пoдeлити нa: 

- мeрe прeдвиђeнe приликoм прojeктoвaњa и 
- мeрe нa вeћ изгрaђeним стaницaмa. 

Meрe зaштитe oд букe при прojeктoвaњу 

Ове мере подразумевају: 
- Примeну вишeстeпeнe рeгулaциje: укoликo сe пoдeли пaд притискa нa двa или вишe 

мaњих пaдoвa нивo укупнe букe ћe сe знaчajнo смaњити. 

- Пoдeлу прoтoкa нa вишe мaњих 
- Лoкaлизaциjу eкспaнзиoнoг прoцeсa: сaм прoцeс пoкушaти зaвршити у сaмoм рe-

гулaтoру притискa и пoкушaти хoмoгeнизoвaти прoтoк у сaмoм рeгулaтoру. 

Нaвeдeнe мeрe сe oствaруjу: 

- прaвилaним избoрoм рeгулaтoрa притискa (вeличинa, кoнструкциja, извeдбa сa 
пригушивaчeм букe), 

- пoстaвљaњeм нeзaвисних пригушивaчa букe изa рeгулaтoрa, 

- смaњeњeњeм брзинa струjaњa у цeвoвoду и спрeчaвaњe нeстaбилнoсти струje гaсa. 

Meрe зaштитe oд букe нa вeћ изгрaђeним гaсним стaницaмa 

У мeрe зaштитe oд букe нa пoстojeћим гaсним стaницaмa нa кojимa прoблeм букe ниje 

aдeквaтнo трeтирaн a букa пoчињe дa прeдстaвљa прoблeм спaдajу: 
- пoстaвљaњe гaснe стaницe у изoлoвaн oбjeкaт, 

- aкустичнa изoлaциja цeвoвoдa и рeгулaтoрa притискa, 

- пoвeћaњe дeбљинe цeви нa цeвoвoду изa рeгулaтoрa, 

- угрaдњa нeзaвисних пригушивaчa букe, 
- пoстaвљaњe изoлaциoних прeпрeкa. 
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6. ЗAКЉУЧAК 

Moжe сe зaкључити дa примeнa мeрa зaштитe oд букe (нa пoстojeћим гaсним стaницaм) 

угрaдњoм пригушивaчa букe (пo пoтрeби примeнa joш нeких дoдaтних мeрa, нпр. пoстaвљaњe у 
изoлoвaн oбjeкaт) joш увeк мoжe прoблeм прeкoмeрнe букe рeшити нa прихвaтљив нaчин у 

пoглeду нивoa букe и oдржив у пoглeду финaсиjских издaтaкa. 

Приликoм изрaдe прoстoрнo – урбaнистичких плaнoвa oднoснo трeтирaњa букe (изрaдa 
кaрaтa букe) нeoпхoднo je извршити дoдaтнe aнaлизe узимajући у oбзир дa ћe у дoглeднo врeмe 

крoз Рeпублику Србиjу прoћи гaсoвoд „Jужни тoк― чиjи ћe рaдни притисци и прoтoци бити дa-

лeкo вeћи oд пoстojeћих a сaмим тим прeдстaвљaћe дaлeкo вeћи извoр букe.  
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РЕЗИМЕ 

Развој људске цивилизације и пораст популације довео је до наглог раста примене полимерних 

материјала у практично свим областима људских делатности. Познато је да се данас скоро целокупна ко-

личина најчешће коришћених полимера производи из дефицитарних фосилних сировина. Велика пажња 
научне и стручне јавности усмерена је ка развоју и примени биополимера на бази обновљивих сировина 

у циљу решавања проблема чврстог отпада и смањења потрошње фосилних сировина и емисије CO2 у ат-

мосферу. Биополимери се претежно добијају из обновљивих извора (као што је кукурузни, пшенични 

или скроб од кромпира) и могу се модификовати додавањем пластификатора и пуниоца да би им се по-

бољшале карактеристике или смањила производна цена. Биополимери покривају широк спектар матери-

јала различитих особинa, што им даје могућност примене у мнoгим пољима индустрије. Имајући у виду 

њихове бројне предности, може се очекивати да ће у будућности доћи до значајног повећања њиховог 

удела у укупној количини коришћених полимера. 

Кључне речи: биополимери, обновљиви извори, животна средина, биодеградација. 

BIOPOLYMERS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 

ABSTRACT 

Development of human civilization and population growth caused a rapid increase in the application of 

polymer materials in practically all fields of human activities. It is well known that almost the entire amount of 

the most used polymers is produced from the deficit fossil raw materials. The scientific community gives a great 

deal of effort to the development and application of polymers based on renewable resources, in order to solve the 

problem of solid wastes, and to reduce the consumption of fossil raw materials and emission of carbon dioxide 

into the atmosphere. Biopolymers are mostly made from renewable resources (such as corn, wheat or potato 

starch) and can be modified by adding plasticizers and fillers to enhance their properties or reduce the production 
cost. Biopolymers include a wide range of materials with different properties, which gives them the possibility 

for application in various fields of industry. Due to many advantages of biopolymers, we can expect a significant 

increase in consumption of biopolymers in the future. 

Key words: Biopolymers, renewable resources, environment, biodegradation. 

1. УВОД 

Велики технолошки напредак и све већи захтеви савременог човечанства отварају пут 
развитку новим функционалним материјалима. Полимери представљају посебну класу матери-

јала чији се убрзан развој и све већа употреба објашњава њиховим изванредним својствима која 

могу да задовоље и најстрожије стандарде у практично свим сферама примене. Људи су кори-
стили полимере од давнина. Још су старе Инке користиле материјале добијене из обновљивих 

сировина (гуму и производе од гуме) не знајући значај и могућности материјала који користе. 

Гуму су добијали из посебне врсте палме, Hevea Brasiliensis, засецањем коре дрвета из које је 

истицао латекс беле боје. Тако је и поменуто дрво добило име Havea Brasiliensis, односно дрво 
које плаче. 

                                                   
1 Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија 
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Данас су полимерни материјали једни од најзаступљенијих и највише коришћених 

материјала у свету и њихова производња константно расте (Слика 1). Предност полимерних 

материјала је та што се релативно једноставним методама могу пројектовати жељена својства 
крајњег материјала. Полимери могу бити тврди и крти, а такође се могу пројектовати полимери 

који се одликују великом еластичношћу. Mогу бити инертни и неразгадиви или могу да хидро-

лизују и ензимски се разграђују. Али управо оно што је полимере учинило најкоришћенијим 

материјалима, ограничава њихову употребу јер услед све веће употребе они представљају 
велики еколошки проблем. Зато се данас све више користе материјали из обновљивих сировина 

који се могу након употребе разградити. 

 

Слика 1. Производња полимерних материјала у свету и Европи од 1950. године [1] 

Људи су практично од почетка своје егзистенције на земљи били приморани да користе 

обновљиве сировине (на почетку првенствено за исхрану, а касније и за производњу одеће и 
као грађевински материјал). Обновљиве сировине се и данас користе у исте сврхе мада интен-

зитет коришћења значајно зависи од степена развијености земаља. Обновљиве сировине, поред 

примене за производњу прехрамбених производа у последњих петнаестак година све више 
добијају на значају као основне сировине за хемијску индустрију, индустрију материјала и као 

енергенти [2]. 

Индустријска експлоатација продуката добијених из обновљивих сировина данас по-
стаје поље истраживања које заокупља пажњу међународне научне заједнице. Развој полимера 

добијених из обновљивих сировина добија све више на значају од када се зна да ће сировине из 

фосилних извора нестати у блиској будућности. Замена петрохемијских сировина, сировинама 

из обновљивих извора такође се уклапа у визије еколошког опоравка. 
Као производ биосинтезе на земљи годишње настане од 170 до 200 милијарди тона био-

масе и она се практично налази на дохват руке. Од укупне количине биомасе, које биљке годи-

шње синтетишу, људи за сада користе само око 6 милијарди тона, односно, 2-3%. За материјале 
на бази биомасе је карактеристично да се укључују у затворени кружни ток материје у природи. 

Биљке су у стању да, користећи сунчеву енергију, од воде и угљеник(IV)оксида из атмосфере си-

нтетишу обновљиве сировине. Од добијених сировина се различитим хемијским реакцијама може 
добити читав низ нискомолекулских и макромолекулских супстанци, које се даљим поступцима 

прераде преводе у различите крајње производе. После краћег или дужег времена примене ови 

производи завршавају као отпад, који се у присуству воде и одговарајућих ензима и бактерија 

може потпуно разградити до полазних супстанци: воде и CO2. Чињеница да се производи на бази 
обновљивих сировина потпуно укључују у кружни ток материје у природи је и њихова основна 

предност у односу на највећи део потпуно синтетских производа на бази нафте. 

Да би биомаса могла да се користи као сировина за хемијску индустрију, неопходно је 
уложити велике напоре да се разраде ефикасне методе сакупљања биомасе, уједначавања ква-



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 339 

литета, као и да се развију нове технологије за производњу, како стандардних тако и нових ме-

ђупродуката на којима би се даље развијала производња нискомолекулских као и макромоле-

кулских хемијских производа - полимера. У циљу решавања наведених проблема у развијеним 
земљама се сви пројекти који се односе на ову проблематику сврставају у приоритетне. Као по-

следица такве политике последњих година је дошло до значајног пораста производње поли-

мерних материјала добијених из обнављивих сировина што се очекује и у даљој будућности 

(слика 2). 

 

Слика 2. Предвиђање светске производње полимерних материјала  

на бази обновљивих сировина до 2020. године [1] 

У развијеним земљама се за производњу полимера користи само неколико процената 

обновљивих сировина. Основни разлог за овако малу примену је велика разлика у цени између 
сировина биљног порекла и оних из фосилних извора. Због тога су основни напори у науци и 

технологији развијених земаља усмерени ка смањењу производне цене обновљивих сировина 

уз постојан квалитет и довољне количине, као и смањење трошкова производње полимерних 

материјала од обновљивих сировина. У последњих двадесет година дошло је до интензивног 
развоја биологије, молекуларне биологије, генетике, генетског инжењерства и биотехнологије 

што је омогућило да се биљке третирају као биореактори у којима је могуће селекцијом и 

избором услова синтезе значајно утицати на принос, селективност и квалитет производа и тако 
га учинити погодним за даљу хемијску обраду. Постигнути резултати на овом пољу се могу 

сматрати охрабрујућим. У развијеним земљама су већ донете одлуке да се у догледно време 

(десетак година) бар 20 мас.% хемијских производа, а међу њима и полимерних материјала, 
произведе из обновљивих сировина. На тај начин би се значајно допринело уштеди фосилних 

сировина и смањењу загађења животне средине. Да би се такве одлуке реализовале и обезбе-

диле одговарајуће количине обновљивих сировина у Европској заједници је већ 1993. године 

донета одлука да се око 10 милиона хектара обрадивог земљишта више не користи за гајење би-
љака за производњу хране за људе и животиње, већ за производњу једногодишњих и више-

годишњих (до 12 година) биљака, које ће се користити као обновљиве сировине за хемијску 

индустрију [3]. 

2. ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ ПРИМЕНЕ БИОПОЛИМЕРА 

Велики број производа хемијске индустрије на бази нафте, а нарочито полимерни 

материјали, за време производње и после употребе доприноси загађењу животне средине [4]. 
Време коришћења предмета од полимерних материјала је услед старења или начина примене 

ограничено, па се они после краћег или дужег времена нађу на депонијама за одлагање отпада. 
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У свету су нагомилане огромне количине комуналног отпада у коме полимерни материјали 

заузимају значајно место. Имајући у виду оптимистичке прогнозе о повећању производње 

полимерних материјала, може се очекивати да ће се повећавати и удео полимерних материјала 
како у комуналном тако и у другим врстама отпада. 

У првој фази индустријске производње, полимерни материјали су добијани модифико-

вањем целулозе и других природних полимера (скроба, беланчевина итд.), што практично 

значи да су у првој фази развоја хемије полимера за њихову производњу највећим делом 
коришћене обновљиве сировине. Касније, уз интензивни развој хемијске индустрије, почиње 

све већа експлоатација фосилних сировина и око 1900. године однос обновљивих и фосилних 

сировина у хемијској индустрији је износио 1:1. Као рођендан синтетских полимера сматра се 
1907. година у којој је Лео Бакеленд добио први потпуно синтетички полимер, бакелит. Када је 

средином прошлог века почео нагли развој петрохемије, развијене су и рентабилне синтезе 

мономера, као и ефикасни поступци њихове полимеризације, односно, започела је интензивна 

производња потпуно синтетских полимера. Брзом развоју индустријске производње полимер-
них материјала је допринела практично неограничена доступност и релативно ниска цена нафте 

на светском тржишту, као и њихова изузетна својства. Имајући у виду да су светске резерве 

фосилних сировина ограничене, може се очекивати да ће у догледно време резерве нафте бити 
исцрпљене. Са друге стране прекомерна потрошња фосилних горива је допринела значајном 

загађењу животне средине. Сагоревањем само 100 dm
3
 нафте ослободи се 283 kg CO2. Сматра 

се да је нагомилана количина угљеник(IV)оксида, флуоро-угљоводоника и оксида азота и сум-
пора у атмосфери допринела делимичном уништавању озонског омотача и појави ефекта ста-

клене баште. Неумерено коришћење природних ресурса и непредузимање одговарајућих мера 

заштите, нарочито од стране развијених земаља, сигурно ће неповратно деградирати животну 

средину и довести у питање опстанак људи на земљи [5]. Ограничене количине фосилних 
сировина на земљи при садашњем темпу потрошње, у блиској будућности неће бити довољно и 

крајње је време да се траже алтернативни извори енергије и сировина. 

Решење претходно истакнутих еколошких проблема може се пронаћи у производњи 
биоразградивих и бионеразградивих полимера који се могу добити из обновљивих сировина. 

Неки од примера пластичних материјала на основу обновљивих сировина и њихова биораз-

градивост приказани су у табели 1. 
Очекује се да ће повећана производња и примена биополимера наметнути додатне иза-

зове у третману чврстог отпада. Опште је прихваћено да ће природна разградња биопластике у 

компосту и депонијама допринети мањем загађењу животне околине. Међутим, током прелаз-

ног периода са традиционалне пластике на биопластику, примена хибридних материјала који 
садрже обе врсте пластике биће неопходна како би се обезбедила конкурентна цена. Развојем 

нових биоматеријала, очекује се све већа употреба различитих врста хибридне пластике. Начин 

на који ће овакви материјали реаговати на високим температурама, нарочито у присуству малих 
количина заосталих металних катализатора и других адитива, тренутно нису познати. Мере које 

би требало спровести морају одговарати прошлим искуствима, како би се спречило непажљиво 

образовање, отпуштање и акумулација токсичних једињења у екосистем. 

Биоразградња представља резултат микробне реакције на материјале или једињења 
који могу послужити као извори угљеника и енергије за раст микроба. Одбацивање великих 

количина биоразградиве пластике промениће врсту и концентрацију земљишне микрофлоре у 

одређеној области на којој је дошло до одбацивања. Дугорочни ефекти оваквог поступка од-
лагања отпада на микробну заједницу и њихову динамику популације тренутно нису познати. 

Одговарајуће анализе су кључне у циљу примене превентивних мера којима ће се избећи из-

бијање нове микробне болести због неизбежног обогаћивања одређених земљишта и аква-
тичне микрофлоре након излагања биоразградивој пластици. План развитка технологије за 

обновљиве ресурсе на бази биљака/житарица до 2020. године, који је спонзорисан од стране 

Америчког департмента за енергију, је замена 20% полимерних материјала на бази нафте, 

полимерима који се добијају из обновљивих ресурса на бази биљака. Америчка пољопри-
вредна, шумска, научна и хемијска заједница развила је стратегијску визију за примену 

житарица, дрвећа и пољопривредних остатака у индустријској производњи и идентификовала 

главне препреке примене овог плана. 
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Табела 1. Примери пластичних материјала  

на основу обновљивих сировина и њихова биоразградивост 

 

На бази 

фосилних 

сировина 

Делимично на бази  

обновљивих сировина 

На бази  

обновљивих сировина 

Потпуно 
биоразгра-

диви 

- ПБС 

- ПБСЛ 

- ПБСА 

- ПЦЛ  

- ПБСТ 

- ПБСАТ 

- ПТМАТ 

- ПЦБС 

- Мешавине скробa  

(са биоразградивим кополимерима на 

бази фосилних сировина) 

- ПЛА мешавине 

(са биоразградивим кополимерима на 

бази фосилних сировина) 

- ТПС 

- Мешавине скробa (са 

биоразградивим и 

биообновљивим 

кополимерима) 

- Ацетат скроба 

- ПЛА 

- ПХА 

- ПЛА/ПХА мешавине 

- Регенерисана целулоза 

- Ацетат целулозе  

- ПО3Г 

Бионеразгра-

диви 

- ПЕ 

- ПП 

- ПЕТ 

- ПБТ 

- ПА6, 66 

- ПВЦ 

- ПУР 

- АБС 

- Епокси-

дна смола 

- Гума 

итд. 

- Мешавине скробa (са полиолефинима) 

- ПА 610 

- ПТТ из биообновљивог 1,3-ПДО 

- ПБТ из биообновљиве сукцинске 

киселине 

- ПЕТ из биообновљивог етилена 

- ПЕИТ из сорбитола и био етилена 

- ПВЦ из биообновљивог етилена 

- ПУР из биообновљивог полиола 

- Епоксидна смола из биообновљивог 

глицерола 

- АБС из биообновљиве сукцинске  

киселине  

- СБР из биообновљиве сукцинске 

киселине 

- Алкидне смоле 

- Биообновљив ПЕ  

- ПA 11 

- Биообновљив ПБ 

3. ПОДЕЛА БИОПОЛИМЕРА 

Биополимери се могу поделити у три основне категорије према њиховом пореклу и на-

чину производње [6]: 

1) Полимери екстраховани/изоловани директно из биомасе. Ова категорија биополиме-
ра је највише присутна на тржишту. Полимери ове категорије добијају се од биљака, морских и 

домаћих животиња. Примери су полисахариди, целулоза, скроб и хитин, протеини сурутке, ка-

зеин, колаген, протеини соје, миофибриларни протеини животињске мускулатуре, итд. Ови ма-
теријали имају добра баријерна својства за гасове, али су веома хидрофилни. 

2) Полимери произведени класичним хемијским синтезама од биомономера. Хемијском 

синтезом могуће је добити велики спектар биополиестера. Теоријски, сви досадашњи амбалаж-
ни материјали могу се заменити новим врстама добијеним од обновљивих мономера, али је 

питање економске оправданости. Најпознатији биополимер из ове групе је полилактид (ПЛА). 

Мономер полилактида је млечна киселина која се лако може добити ферментацијом из угљено-

хидратне сировине. Као извор угљенохидрата може се користити кукуруз, пшеница или алтер-
нативно сурутка и шећерни сируп. ПЛА се може формирати у виду фолија, термоформираних 

посуда или распршивањем укомпоновати у комбиноване материјале. 
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3) Полимери добијени дирекно из природних или генетски модификованих организама. 

Ове полимере акумулирају многе бактерије као извор енергије и као резерве угљеника. У ову 

групу спадају полихидроксиалконати (ПХАс) и бактеријска целулоза. Њихове особине највише 
су повезане са особинама мономера од којих су изграђени што омогућава широку лепезу 

различитих биополимера који се могу синтетисати микробиолошком ферментацијом. Најчешће 

је у употреби дериват полихидроксибутират са ознаком ПХБ. 

4. ЖИВОТНИ ЦИКЛУС БИОПОЛИМЕРА 

Чињеница да је неки биополимер израђен од обновљивих сировина, да је биоразградив 

и CО2 неутралан није увек гаранција да је његова примена еколошки оправдана [7]. Потребно је 
направити процену животног циклуса (енгл. Life Cycle Assessment - LCA)  за одређени биополи-

мер и одговарајући конвенционални полимер, који се користе за израду истог производа. На 

основу те процене може се констатовати како производ у току „целог живота― (од производње 

сировина, даље прераде, транспорта, коришћења и на крају збрињавања, односно решавања 
проблема отпада) утиче на животну средину.  

Чињеница је да су полимери који су добијени из биолошких извора схваћени као зелени-

ји од синтетичких полимера чак иако синтетички полимери могу такође бити биоразградиви. 
Процена животног циклуса материјала обезбеђује корисна поређења еколошких утицаја произ-

вода који се пореде. Процена животног циклуса се може применити за поређење еколошке 

прихватљивости различитих сировина, процеса и крајњих производа. У општем случају постоји 
веза између еколошке прихватљивости и трошкова и ова веза представља главну бригу произ-

вођача полимерних производа. Процена животног циклуса не разматра погодност производа за 

поменуте сврхе. Међутим, ово је главни фактор који утиче на одрживост нових биоразградивих 

полимера. Биоразградивост је само један од параметара који утиче на прихватљивост полимера 
добијених из биолошких сировина.  

На бројним примерима показано је да биополимери не морају увек да имају боља еколо-

шка својства у поређењу са синтетским бионеразградивим полимерима. Међутим, не могу се 
доносити коректни општи закључци о еколошким својствима свих биополимера, зато што се 

једна процена животног циклуса односи само на један биополимер и неколико других материја-

ла који се користе за исте намене. Због тога је неопходно за сваки биополимер и одговарајућу 

намену направити процену животног циклуса и упоредити га са алтернативним стандардним 
полимерима или другим материјалима, који се користе за исте намене [7]. 

Примена биополимера уместо конвенционалних синтетских полимера не може решити 

проблем присуства амбалажног и другог отпада у природи, настао неконтролисаним одлага-
њем. То је пре свега проблем лоших навика грађана и њиховог неприхватљивог односа према 

материјалима које користе, као и неодговарајућег односа државних органа према отпаду и 

понашању својих грађана [8]. 

5. МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ БИОПОЛИМЕРА 

Биополимери се увелико користе за производњу амбалаже, електронских уређаја, у ау-

томобилској, фармацеутској индустрију, медицини итд. Најбољи примери биополимера који се 
производе из обновљивих ресурса су: целулозна пластика, полилактид, скробна пластика и 

пластика на бази соје. Примена материјала који су добијени из обновљивих ресурса добија 

велики значај и водеће индустрије света као и њени произвођачи покушавају да пронађу начин 
да замене ишчезавајуће сировине на бази нафте композитима који се добијају из обновљивих 

материјала. 

Највећи део биополимера се користи за израду амбалажних производа. Биоразградива 

амбалажа захтева посебне услове производње, коришћења и складиштења. Удео биополимера 
међу полимерима на бази фосилних сировина за израду амбалаже је за сада само око 1 мас.%. 

Међутим, имајући у виду наведене прогнозе о повећању производње биополимера у свету (та-

бела 2), као и њихове еколошке предности при изради неких врста амбалаже, може се очекива-
ти да ће у скорој будућности при изради амбалаже доћи до значајног повећања удела полимера 

на бази обновљивих сировина у укупној количини коришћених полимера. 
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Табела 2. Производња биоразградивих и бионеразградивих  

полимера на бази обновљивих сировина 

Врста биополимера 
Производња 

 у 2011. год. [t] 

Предвиђена производња 

у 2016. год. [t] 

Био-ПЕ 199.726,4 (17,2%) 248.475,5 (4,3%) 

Био-ПЕТ 451.706,8 (38,9%) 4.628.578,5 (80,1%) 

ПЛА 186.953,2 (16,1%) 294.703,5 (5,1%) 

ПХА 18.579,2 (1,6%) 144.462,5 (2,5%) 

Биоразградиви полиестри 116.120 (10%) 156.019,5 (2,7%) 

Биоразградиве бленде скроба 131.215,6 (11,3%) 144.462,5 (2,5%) 

Био-ПА 18.579,2 (1,6%) 69.342 (1,2%) 

Регенерисана целулоза 27.868,8 (2,4%) - 

Остали биополимери 10.450,8 (0,9%) 92.456 (1,6%) 

Укупно 1.161.200 (100%) 5.778.500 (100%) 

 

Квалитет производа од биопластике се оцењује не само биоразградивошћу, него и функ-
ционалношћу производа. Биоразградив производ је бескористан ако не може задовољити захте-
ве који се постављају пред њега у виду механичке и хемијске отпорности, трајности, итд. 
Међутим, својства полимера на бази обновљивих сировина су већ сада упоредива са својствима 
синтетских полимера на бази фосилних сировина. Разлике у затезној чврстоћи биополимера на 
бази обновљивих сировина и полимера на бази фосилних сировина, нису велике и дозвољавају 
да се обе групе полимера користе за израду многих призвода. Биополимери имају већу густину 
од стандардних полимера и због тога амбалажа за јединицу паковања има већу масу, што си-
гурно има утицаја и на повећање цене паковања [6]. Међутим, цена биополимера ће се сигурно 
смањивати са повећањем њихове производње, па се очекује да ће у блиској будућности бити 
конкурентна цени паковања у амбалажу од стандардних полимера, што ће сигурно допринети 
повећању тражње за биополимерима. Да би се произвела 100% биоразградив производ потре-
бно је развити и биоразградиве адитиве. За сада се користе пластификатори, стабилизатори, ад-
хезиви, боје, као и за полимере. Биолошки полимерни деривати могу се користити за добијање 
бројних производа, користећи опрему за производњу конвенционалних материјала.  

6. ЗАКЉУЧАК 

Човечанство се суочава са великим тешкоћама и изазовима упркос великим достигну-
ћима у науци и технологији до којих се дошло у последњем веку. Потребе модерног друштва су 
веома зависне од фосилних извора. Напредак у науци и технологији је омогућио човечанству да 
живи дуже и троши више ресурса. Међутим, постаје јасно да ресурси који су потребни за задо-
вољење свих потреба растуће популације и модерног животног стила бивају исцрпљени забри-
њавајућом брзином. Поред тога, људске активности мењају природни екосистем производњом 
великих количина отпада који доводе у опасност преживљавање свих форми живота на земљи. 
Проблеми међу којима су промена светске климе и потрошња фосилних горива, при чему до 
оба проблема долази повећаном употребом енергије, довели су до алармантне реакције широм 
света. Због тога се улаже много труда у проналажење одрживог решења за решавање растуће 
енергетске кризе. Међутим, концентрисани напори још увек недостају у циљу откривања про-
изводње и примене обновљивих материјала у модерном добу.  

Међу многим различитим материјалима од којих је човечанство трентуно зависно, по-
лимерни материјали су без премца најважнији посматрајући њихову широку примену. Трену-
тно, скоро целокупна количина полимера који се најчешће примењују у различитим областима, 
производе се од петрохемијских производа. Индустрија пластике се налази међу најпрофита-
билнијим гранама, а очекује се и њен даљи напредак. Док је пластика дефинитивно супериорни 
материјал у погледу трошкова производње и других својстава, одрживост овог синтетичког ма-
теријала је несумњиво проблем којим би се требало позабавити. Због бриге по целокупну живо-
тну средину и повећане потешкоће код третмана чврстог отпада, биополимери и биоразградиви 
полимерни материјали могу бити међу најпогоднијим алтернативама код многих примена.  



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2013. 

 344 

Постоји читав низ фактора, који утичу на динамику производње биополимера: услови 

инвестиција за подизање великих производних погона; развој и однос цена фосилних и обнов-

љивих сировина; политички и правни оквирни услови; чињеница да се пољопривредно земљи-
ште не користи за производњу прехрамбених производа, већ сировина за производњу биополи-

мера или биоенергије, што може изазовати социјалне немире [7]. Данас је још увек тешко про-

извести биополимерне материјале искључиво из биомасе која показује перформансе еквивале-

нтне онима код традиционалне пластике. Према томе, у почетном стадијуму, неопходне су тех-
нологије за производњу хибридних материјала који се састоје од биопластике и пластике на 

бази нафте. Поред потребе која се односи на развој производње биоматеријала и нових техно-

логија производње, такође су значајне и ефикасне и тачне методе за мониторинг садржаја био-
масе у крајњем производу. Ефикасне и тачне методе су од нарочитог значаја приликом задо-

бијања поверења тржишта и одобрења нове врсте хибридних материјала. 
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RESEARCH OF HEARING PROTECTION AT CHROME-NICKEL 

STEEL GRINDING JOBS USING VARIOUS PERSONAL  

PROTECTIVE EQUIPMENT FOR HEARING PROTECTION 
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ABSTRACT 

During the grinding process a significant amount of dust appears, as well as noise that can damage workers' 

hearing. To prevent this, various hearing protection aids are used, such as ear protectors or earplugs. Hearing protec-

tion equipment is useful if it is job-appropriate, if it ensures a certain degree of protection and if it is comfortable 

enough to be worn so the workers accept it and wear it throughout the duration of their exposure to noise. Therefore 

this paper shall analyse the advantages and disadvantages of various personal protective equipment for hearing 

protection, considering the degree of hearing protection in the process of chrome-nickel steel grinding.  

Key words: grinding, hearing protection 

ISTRAŽIVANJE ZAŠTITE SLUHA PRI POSLOVIMA BRUŠENJA 

KROM NIKAL ČELIKA KORISTEĆI RAZLIČITU OSOBNU 

ZAŠTITNU OPREMU ZA ZAŠTITU SLUHA  

REZIME 

Tijekom procesa brušenja uz znatnu koliĉinu prašine nastaje i buka koja moţe oštetiti sluh radnika. Da bi se 

to sprijeĉilo koriste se razliĉita sredstva za zaštitu sluha kao što su ušni štitnici ili ušni ĉepovi. Oprema za zaštitu sluha 

je svrsishodna ako odgovara za odreĊenu vrstu posla, ako osigurava odreĊeni stupanj zaštite i ako je dovoljno udobna 

za nošenje pa ju radnik prihvaća i koristi tijekom ĉitavog vremena izloţenosti buci. Stoga će se u radu analizirati 

prednosti i nedostatci razliĉite osobne zaštitne opreme za zaštitu sluha s obzirom na stupanj zaštite sluha u procesu 

brušenja krom-nikal ĉelika. 

Ključne riječi: brušenje, zaštita sluha 

1. INTRODUCTION 

A series of hazards occurs during grinding in the metal-processing industry. Working space is 
contaminated by metal dust, and working with hand grinder produces vibrations and noise. If the noise is 
too loud, it can cause hearing impairment. The clinical course of noise-induced hearing loss is lengthy. 
Firstly the hearing sensitivity in the area of audibility of 4 kH is lost (initial or primary acoustic trauma). 
After that, the initial acoustic trauma prolongs and spreads, covering ever wider range of frequencies 
with ever bigger loss of hearing sensitivity. The worker starts feeling partial deafness and is unable to 
comprehend speech well etc. Occupational hearing impairment develops progressively. 

In order to prevent hearing impairment, certain measures are taken, both active and passive. Active 
measures refer to the employer's obligation to assess noise-induced risks and take measures for reducing 
harmful effects already in the process of building objects and purchasing machines and working techno-
logy. However, there are working processes, like grinding for example, in which no active protection 
measures can remove the noise-induced risks, so passive noise protection measures which include personal 
protective equipment are used. Personal protective equipment is chosen according to the level and the 
frequency range of the noise. In general, there are protective cotton, earplugs, earmuffs, and semi-insert ear 
plugs (ear canal covers).  

                                                   
1 Graduated engineer of chemical engineering, prof.dr.sc, university college professor, the president of the international 
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2. NOISE LEVEL MEASUREMENT  

In the manual processing shop, after the process of welding, grinding is performed. Grinding 

is performed by metalworkers who on average spend 4 hours a day performing grinding jobs. Due to 
the particularities of the shapes and positions, grinding is performed with the flat grinder (biax) 

(picture 1). In order to determine the noise-level workers are exposed to, noise level measurement has 

been carried out.  

 

Picture 1 – Working with flat grinder  

2.1.  Measuring instruments 

The instrument used in the measurement was Norsonic Nor 131, class 1 (picture 2) sound level 

meter, designed pursuant to the provisions of IEC 61672-1:2002 norm. 
Equivalent noise level was measured five times in three measurements. Equivalent noise level 

was measured in the duration of 5 minutes in three measurements [1]. When the difference between 

two measurements was greater than 3 dB, three additional measurements were carried out. In addition 
to equivalent noise level, sound pressure peak value and sound pressure level (SPL) were measured. 

Based on the values obtained and exposure time, normalised daily noise exposure was calculated.  

 

Picture 2 - Norsonic Nor 131 sound level meter 
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3. MEASUREMENT RESULTS 

The measured equivalent noise level as well as the noise level peak value are shown in Table 1.  

Table 1  Equivalent noise level and noise level peak value  

Noise level  LA(eq) dB (A) 95.3 

Noise level  LC(eq) dB (A) 95.6 

LC(peak) dB (C) 113 

 

Noise measurement results by specific octave bands are shown in Table 2 and the graphic 
representation according to individual octave bands is given in chart 1. 

Table 2. Noise measurement results by octave bands 

Мedium 

octave 

frequency  

8.0  

Hz 

16  

Hz 

31.5 

Hz 

63  

Hz 

125  

Hz 

250  

Hz 

500 

Hz 

1.0 

kHz 

2.0 

kHz 

4.0 

kHz 

8.0 

kHz 

16.0 

kHz 

Noise level, 

frequent 

(dB(A)) M 

71.1 69.9 68.8 68 69.9 77.9 84.8 84.4 85.7 84.3 83.1 71.3 

 

Diagram 1 – Graphic representation of noise by octave bands  

 

1. MEASUREMENT RESULTS ANALYSIS 

Measurement results show that measured equivalent noise level LA(eq) exceeds exposure limit 
value of 87dB(A), according to the Ordinance on the protection of workers from occupational noise 
exposure. Sound pressure peak value LC(peak) does not exceed the highest value of frequency C-
weighted sound pressure that according to the Ordinance on the protection of workers from occupational 
noise exposure [2] amounts to 140 dB(C). High noise levels were measured in the frequency range in 
which the ear is most sensitive i.e. 1 to 4 kHz. 

Considering the fact that workers spend 4 hours a day performing grinding jobs, daily expo-
sure level [3,4] was calculated: 

T

T
LL AeqhEX

1
)8,( lg10              (1) 

dBL hEX 2,92
8

4
lg103,95)8,( 

 

Calculated daily noise exposure level also exceeds limit exposure value of 87 dB (A). In this 

case the employer is obliged to ensure personal hearing protection equipment with appropriate sound 
attenuation, which the worker must use when working. According to the Ordinance on the protection of 

workers from occupational noise exposure, the employer is obliged to enable workers‘ representtatives to 
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suggest among personal protection instruments at disposal the one that suits them best. Workers are 

suggested to use one of the following: pre-moulded earplugs (picture 3), soft foam earplugs (picture 4), 

and earmuffs (picture 5). 

 

Picture 3 – Pre-moulded earplugs  

 

Picture 4 – Soft foam earplugs 

 

Picture 5 - Earmuffs 
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Pre-moulded earplugs are comfortable to wear, because they are designed precisely to fit the 

ear canal of an individual, they fit and seal well, without discomfort. Noise attenuation they achieve is 

shown in Table 3. 

Table 3 – Pre-moulded earplugs noise attenuation 

SNR 

value 

H 

value 

M 

value 

L 

value 

22 24 18 16 

 

Soft foam earplugs with their tapered shape and the material they are made of fit the ear canal 
naturally and seal it. Noise attenuation they achieve is shown in Table 4  

Table 4 – Soft foam earplugs noise attenuation 

SNR value H value M value L value 

35 34 32 31 

 

Earmuffs are foldable and adjustable to various positions with the regulating ear-cup holding 

headband; they are lightweight and appropriate for longer use. Noise attenuation they achieve is 

shown in Table 5.  

Table 5 – Earmuffs noise attenuation  

SNR value H value M value L value 

32 36 29 20 

 

Predictive noise reduction level (PNRL) according to the H-L-M method was calculated by 

equation 2 for each of the said personal protection instruments [5]. 

)2(
4

dBLL
MH

MPSR AC 


             (2) 

PNRS for pre-moulded earplugs:  

dBPSR 55,20)23,0(
4

1824
18 


  

PNRS for soft foam earplugs: 

dBPSR 85,32)23,0(
4

3234
32 




 
PNRS for earmuffs: 

  

dBPSR 97,31)23,0(
4

2936
29 




 

Effective A-weighted noise level the worker is exposed to (equation 3): 

PSRLL AXA                (3) 

When working with pre-moulded earplugs: 

75,7455,203,95 AXL
 

When working with soft foam earplugs:  

47,6283,323,95 AXL
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When working with earmuffs: 

3,6397,313,95 AXL
 

2. CONCLUSION 

Considering the fact that noise level exceeds the noise exposure limit value in the process of 

grinding, workers are obliged to use personal hearing protection equipment. Thus, they were offered 

three personal protective instruments to choose from. The noise level in the worker‘s ear during 
grinding proved to be lowest with soft foam earplugs. The highest level of noise in the worker‘s ear is 

present when using pre-moulded earplugs. As the limit exposure value is 87 dB(A) and bottom warn-

ing exposure level 80 dB(A), it can be concluded that all three suggested personal protection instru-

ments are sufficiently efficient for complete protection of hearing.  
In the choice of basic protection equipment, the advantage was given to pre-moulded earplugs 

because they are designed to naturally fit an individual user‘s ear canal, which enables good fitting without 

discomfort. A valve with the filter for progressive attenuation of higher frequencies is installed into the 
plastic insert, because the noise from the higher frequency range causes the most severe hearing im-

pairment. Noise measurement results (chart 1) show that the biggest measured noise levels are in the high 

frequencies range. As speech is prevailingly in the range of lower frequencies, the filter enables good 

verbal communication. Also, noise suppression intensity can be adjusted to various noise levels.  
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