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REZIME 

Ванредне ситуације и њихове последице, у савременом друштву, добијају потпуно нову 

димензију и значај. Све је  већи број различитих опасности, генерисаних како технолошким развојем 

друштва, на локалном и глобалном нивоу, тако и све евидентнијим променама у животној средини. У 

таквим условима неопходно је обезбедити високу отпорност друштва на негативно деловање ванредних 

ситуација, а друштвеној заједници омогућити да спречи негативне догађаје односно припрему за 

квалитетно реаговање у случају настанка негативног догађаја. 

Од суштинског је значаја идентификовати све изазове по безбедност људи, материјалних 

средстава и животне средине, проценити ризике од настанка истих и доћи до сазнања да ли представљају 

претњу по штићене вредности. Дизајнирање процеса процене ризика је веома важан моменат за 

усмеравање и успешност процеса превенције и постизање најбољих ефеката заштите и спасавања. 

Ефикасна и ефективна превенција директно смањује људске губитке и материјална разарања.  

У раду је анализиран процес процене ризика, у контексту управљања ванредним ситуацијама, 

који подразумева опис опасности, квантификацију ризика, прецизно дефинисање могућих последица и 

представља основу за превенцију у ванредним ситуацијама. 

Кључне речи: ванредна ситуација, управљање ризиком, превенција 

PREVENTIVE ATTRIBUTES OF RISK ASSESSMENT PROCESS IN 

EMERGENCIES 

ABSTRACT 

In the contemporary society, emergency situations and their consequences have gained a new 

dimension and importance. There is an increasing number of different hazards generated through the 

technological development of the society, both locally and globally, and through more evident changes in the 

environment. In such circumstances it is necessary to provide a high resistance of society to the negative effect 

of emergencies. It is also important to ensure that the community holds all the necessary emergency preventions 

or preparations for a quality response in the case of emergency. It is essential to identify the challenges regarding 

the security of people, material resources and the environment, assess the risks and determine whether these pose 

a threat to the protected values. Creating the risk assessment process is crucial for the direction and success of 

the prevention process and for achieving the best protection and rescue effects. Efficient and effective prevention 

directly reduces human losses and material damage.  

The paper analyzes the process of risk assessment in the context of disaster management, which 

involves hazard, risk quantification, precise definition of possible consequences and is also the basis for 

prevention in emergency situations. 

Key words: emergency, risk management, prevention 

1. УВОД 

Природне и техничко технолошке опасности су фактори који значајно утичу на 

квалитет живота, како у појединачним деловима једне земље, тако и у целој земљи. 

Степен техничко технолошког и природног ризика, у смислу ванредних ситуација,  

                                                             
1
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којима је изложена заједница и свака индивидуа зависи од три фактора: вероватноће 

настанка елементарних непогода и других несрећа, тежине њихових последица и нивоа 

заштите индивидуе и заједнице у целини, коју су достигли као субјекти система 

заштите и спасавања. Вероватноћа настанка техничко технолошких несрећа и тежина 

њихових последица у великој мери зависи од конкретних карактеристика 

индустријских објеката,степена заштите објеката , од резултата одлука о размештању 

производних, социјалних и стамбених објеката у региону, квалитета градње, 

поштовања одређених норми и правила при изградњи и др. У процесу смањења 

укупног ризика, специфичности рада у ванредним ситуацијама доводе до великог броја 

проблема практичног карактера, а пре свега проблема у примени ефикасног система 

планирања и оперативног руковођења комплексним мерама за спречавање и отклањање 

последица елементарних непогода и других несрећа. Мере одговора се морају хитно 

донети, али ипак у смишљеном, пројектованом процесу, што субјекте ставља пред 

искушење и потребу за провером спремности за реаговање. 

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА И  ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Ванредне ситуације саме по себи претпостављају предузимање ванредних мера, 

дакле, мера које нису карактеристичне за свакодневно пословање и функционисање [2]. 

Потреба за предузимањем ванредних мера је сразмерна броју реалних и практично 

предузетих мера у циљу смањења рањивости друштва. Рањивост друштва може да буде 

смањена превентивним деловањем система заштите и спасавања (Слика 1.). 

Смањивање рањивости мора да буде системски и перманентан процес. Такође, 

смањивање рањивости, када су у питању, мере обимнијег карактера, мора да буде 

планског карактера и у сталном додиру са процењивањем угрожености. За период док 

се не предузму све планске мере, донете на основу величине реалне опасности у 

временском периоду, неопходно је планирање других механизама заштите штићених 

вредности. Однос броја потенцијалних опасности и предузетих мера за њихову 

превенцију или санирање представља меру способности субјекта да заштити штићене 

вредности. Могућност настанка потенцијалних опасности и степен ефикасности 

предузетих мера, претпостављају способност субјекта да управља опасностима. 

Опасности које узрокују ванредне ситуације су комплексне са високим степеном 

неизвесности. Процес управљања комплексним опасностима, подразумева 

декомпозицију проблема, системски приступ проблему и решавање појединачних 

проблема стално усмеравајући решења ка потребном квалитету комплексног система. 

Један од најразвијенијих метода за решавање комплексних проблема, за које је 

карактеристично присуство неизвесности, је процена ризика, као елемент система 

интегралног управљања ризиком. 
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Слика 1. Процесни карактер рањивости и опасности 

Извор: Биркманн, 2005, Обрада:аутор 

Суштина процене ризика се огледа у дефинисању критичних тачака система 

ради превенције у предкризном периоду и стварању услова за доношење оптималних 

одлука у кризном и пост кризном периоду.  Процена ризика мора да се постави као 

планиран процес, дефинисан по времену и ресурсима. Планови превенције и 

ублажавања би требало да се заснивају на резултатима идентификације потенцијалних 

опасности и претњи и процене ризика. У процесу управљања ризиком, а на основу 

резултата процене ризика, субјекат разматра отклањање, елиминацију или ублажавање 

претњи и потенцијалних опасности кроз методолошке и технолошке опције и искуства 

других организација и субјеката, узимајући притом у обзир финансијске, оперативне и 

пословне потребе, као и гледишта заинтересованих страна[9].  

Потреба за оваквим приступом управљању ризиком налази се у присутној 

тенденцији раста материјалних, енергетских и економских потенцијала природних и 

производних система, као и у порасту размера и ефеката потенцијалних ризичних 

догађаја, а који се огледају у (Белов, 1996): 

 проширивању поља дејства фактора опасности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 порасту броја потенцијално угрожених људи и материјалних ресурса; 

 порасту тежине повређивања и величине разарања; 

 повећању територије могућег нарушавања еколошке равнотеже; 

 повећаном обиму неопходних ресурса за превенцију и санацију ризичних 

догађаја[6]. 

3. ПРОЦЕС ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

Процес процене ризика (Слика. 2) је димезионисан и планиран процес 

идентификације потенцијалних опасности, процене ризика, у условима перманентне 

комуникације о ризику и подвргнут сталном преиспитивању у свим фазама. Елементи 

управљања ризиком су квантитативног и квалитативног карактера[3]. Процена ризика 

укључује процес идентификовања унутрашњих и спољашњих претњи и рањивости, 

идентификовања вероватноће догађаја са порастом таквих претњи и рањивости, 

идентификације могућих последица, дефинисања кључних функција потребних за 

континуитет операција, дефинисања контроле на месту потребном за смањење 

изложености и анализу трошкова такве контроле. Наведено указује на потребу 

планирања и координације снага и средстава у дефинисаном оквиру процене, 

поштујући законска ограничења и препоруке стандарда[9]. Процена ризика је процес 

иманентан процесу управљања организацијом у остваривању постављених циљева. 

Није могуће раздвојити процес управљања организацијом од процеса процене и 

управљања ризиком. Свако раздвајање би имплицирало постојање процеса који нису 

под контролом организације, а самим тим и могућности за настанак неконтролисаних 

околности које би допринеле нарушавању постављених циљева. 

Процена ризика у ванредним ситуацијама има нарочит значај, због свог 

дводимензионалног карактера. Прва димензија јесте превентивна, када се врши 

процењивање ризика од потенцијалних опасности, односно оних које су засноване на 

искуствима и превиђањима. Друга димензија јесте оперативна, у којој се организација 

ангажује у борби против настале опасности односно претње. За овај рад оперативни део 

процене ризика није значајан, али једна димензија оперативног поступања на основу 

резултата процена је веома битна. Поступци актера ванредних ситуација, засновани на 
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усмерењима лица која руководе акцијама спасавања, имају превентивни карактер у 

односу на будуће активности. Чињеница је да, догађаји и појаве које узрокују ванредне 

ситуације, по правилу, никада не наступају сами. У највећем броју случајева, јављају се 

ефекти мултиризика, који многоструко увећавају последице, али и вероватноћу 

наступања негативних последица. Управо у том смислу, сваки предузети оперативни 

поступак, отвара поље за лакше деловање према наступајућим опасностима. 
 

 

Слика.2 Процес процене ризика 

Извор: Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама, Службени гласник РС 92/2012, Обрада: Аутор 

Управљање ризиком представља аспект управљања квалитетом и има 

подржавајућу улогу у остваривању захтеваног квалитета система. Основни циљ 

управљања квалитетом је имплементација стратешког плана управљања која обезбеђује 

захтевани квалитет система, док је циљ управљања ризиком задржавање квалитета 

система и у случају реализације ризичних догађаја[1]. Управљање ризиком треба да 

обезбеди континуалну егзистенцију система. Материјализација управљања ризиком се 

врши преко процене ризика уз ангажовање система за управљање ризиком. Системи 

управљања ризиком су системи управљања чији је циљ планирање, контрола и 

редукција ризика. [12]  Разноврсност и сложеност задатака који се јављају при настанку 

и развоју ризичног догађаја, односно потенцијалне опасности, као и неопходност 

њиховог брзог решавања, захтева декомпозицију система управљања ризиком на низ 

међусобно координисаних подсистема. При томе је неопходно обезбедити и одржати 

оптималност декомпозиције у смислу задовољења постављеног циља система. Процена 

ризика, као подсистем система управљања ризиком, омогућује прикупљање и 

систематизацију показатеља, којима се систем управљања ризиком интегрише у систем 

управљања ванредном ситуацијом. 

3.1 Контекст процене ризика  

Системи у животном окружењу (технички, биолошки, еколошки, економски, 

друштвени) су све комплекснији. Њихова комплексност долази до изражаја у 

ванредним ситуацијама. Често присутна противуречност њихових циљева условљава 

неодређеност, а неретко и неизвесност параметара ових система. Анализа и управљање 

комплексним системима не могу се заснивати на класичним инжењерским приступима 

и методама, без дубљег сагледавања проблема, приоритета, интеракција, расположивих 

ресурса, а нарочито без оцењивања ефеката и верификације изабраних техничких 
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решења или донетих одлука. Један од основних проблема, присутних у комплексним 

системима јесте проблем процене ризика у ванредним ситуацијама[4]. Специфичност 

сваког субјекта је веома важна за дефинисање оквира процене ризика у ванредним 

ситуацијама.  

3.2 Анализа и оцена ризика 

Након дефинисања контекста и оквира процене ризика, субјекат врши анализу 

појединачних ризика. Идентификовање потенцијалних опасности подразумева 

идентификацију активности, догађаја или субјеката који су релевантни за процену 

ризика[4]. Организација треба да идентификује изворе ризика, догађаје или низ 

околности, као и њихове потенцијалне последице. Циљ овог корака је састављање 

свеобухватне листе потенцијалних опасности заснованих на оним догађајима и 

околностима које могу помоћи, спречити, умањити или успорити остваривање 

планираних циљева[2,6]. Свеобухватна идентификација и  регистровање потенцијалних 

опасности које могу резултирати негативним последицама је од суштинске важности, 

јер потенцијална опасност која у овом стадијуму није идентификована остаје 

необухваћена даљом анализом. Идентификација треба да укључи све потенцијалне 

опасности без обзира да ли су под контролом субјекта или нису, без обзира да ли су у 

датом моменту актуелне или не.Ради ефикасне идентификације потенцијалних 

опасности, неопходно је укључивање стручних и експертских организација и њихових 

база података[8]. 

Анализа ризика резултује детерминисањем нивоа ризика, најчешће приказаног 

матрицом ризика (Слика 3). Обзиром да ризик представља могућност да се неки штетан 

догађај реализује и изазове негативне ефекте по штићене вредности[3,9], неопходно је, 

на што прихватљивији начин квантификовати и приказати резултате анализе ризика.  
 

ПОСЛЕДИЦЕ минималне мале умерене озбиљне катастрофалне 

ВЕРОВАТНОЋА 1 2 3 4 5 

немогуће 1 1 2 3 4 5 

невероватно 2 2 4 6 8 10 

вероватно 3 3 6 9 12 15 

скоро извесно 4 4 8 12 16 20 

сигурно 5 5 10 15 20 25 

Слика. 3 Матрица за одређивање нивоа ризика 

Извор: Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама, Службени гласник РС 92/2012 

Одређени нивои ризика показују међусобни однос величине ризика у односу на 

критеријуме прихватљивости за дати субјекта. Поређењем са тим критеријумима, врши 

се оцена ризика, и ризици се класификују као прихватљиви и неприхватљиви. Циљ 

оцене ризика је помоћ у доношењу одлука на основу резултата анализе ризика о томе 

којим се ризицима треба бавити и о приоритетима третмана ризика. Оцена ризика 

обухвата поређење степена ризика који су пронађени у току процеса анализе и 

критеријума за ризике који су утврђени у току разматрања читавог контекста[5].  

Резултати процене ризика су директно усмерени ка доносиоцима одлука. Одлуке 

треба да узму у обзир шири контекст ризика и укључе разматрање толеранције ризика, 

оних које је проценио штаб за ванредне ситуације или  које су пронашли други субјекти 
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укључујући и прекограничне. Одлуке такође мора да узму у обзир законска 

ограничења, јер и деловање у ванредним ситуацијама има своју законску заснованост. 

3.3 Мере за третман ризика 

Мерама за третман неприхватљивих ризика односно предузимањем разноврсних 

планских  мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво. Израђује се план за 

третман ризика, који начелно садржи: ризик, активност, носиоца активности, време 

реализације, сараднике у реализацији активности, време и начин извештавања[10,9]. 

Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица идентификоване 

потенцијалне опасности или комбинација опасности предузима се једна или 

комбинација следећих мера: избегавање ризика, смањивање ризика изменом процедуре, 

смањивање вероватноће дешавања, смањивање последица потенцијалних опасности, 

задржавање или прихватање ризика. 

Планирање мера за третман ризика је у надлежности штаба. За реализацију су 

одговорне организације чији су представници у штабу за ванредне ситуације. Мере за 

третман ризика, суштински представљају први корак превенције. На основу донетих 

мера, належни орган, најчешће штаб, доноси одлуке на основу којих се формирају 

снаге и средства за заштиту и спасавање. У оперативном смислу, мере за третман 

оперативних ризика се доносе у условима развијене ванредне ситуације. 

3.4 Комуникација о ризику у ванредним ситуацијама 

У условима ванредне ситуације способност за ефективно комуницирање са 

кључним актерима је од централног значаја. Шта треба да буде предмет комуникације, 

према коме је она усмерена, ко је за њу задужен, то су значајна питања за чланове 

штаба за ванредне ситуације. Да би се сасвим разумела улога комуницирања о ризику у 

ванредним ситуацијама потребно је разликовати комуницирање у ванредним 

ситуацијама уопште и комуницирање о ризику. 

Комуницирање у ванредним ситуацијама је "комуницирање између организације 

и њених јавности пре, за време и после негативног догађаја". Стратегије и тактике су 

дизајниране тако да максимално смање штету по имиџ организације. Током 

комуникационе фазе организација мора да држи ствари под контролом или да барем 

тако делује посматрачима споља[10]  .  

Комуникација о ризику, је ужег карактера, али неодвојива од процеса 

комуникације у ванредним ситуацијама. Наиме, процес процене ризика садржан у 

процесу управљања ризиком је иманентан процесу управљања у ванредним 

ситуацијама. То практично значи, да сваки сегмент тог процеса, мора да буде доступан 

лицима која управљају ризиком и омогућена комуникација са свим учесницима у 

процесу управљања ванредном ситуацијом. Перманентна и интензивна комуникација о 

ризику, доприноси учешћу лица за процену ризика у свим активностима и добијању 

повратних информација о деловању предузетих мера[10]. На такав начин, комуникација 

о ризику постаје, суштинска активност, управљања ризиком и ванредном ситуацијом, 

која даје стратешку предност доносиоцима одлука. 

3.5 Контрола и ревизија у ванредним ситуацијама 

Предузимањем мера за третман ризика, не завршава се процес процене ризика. 

Неопходно је испратити сваку посебну меру и утврдити какво дејство остварује на 
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одређену активност. Праћење стања примене и ефеката примењених мера  врши се 

путем контроле. Контрола може да буде планска и непланска. Контрола се врши 

поређењем пронађеног стања са пројектованим стањем. Одступања од пројектованог 

стања су показатељи ефикасности мера, и уколико их има неопходно је предузимати 

додатне мере. Контролом се могу правовремено регистровати промене параметара, 

проценити трендови промена и њихов утицај на ризик и о томе известити одговорна 

лица или тимови[6]. Веома важна функција мониторинга јесте и извор података за 

анализу и оцену података процеса процене ризика. Утврђивање чињеница о 

усклађености нивоа ризика са дефинисаним циљевима односно развојем догађаја 

доприноси да се процес процене ризика наставља без измена. У супротном неопходно 

је предузети додатне мере за третман ризика. Ревизија процеса процене ризика се 

односи на процену успешности третмана ризика и одлучивање о наставку или новом 

приступу.  

4. ПРЕВЕНЦИЈА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Превенција се односи на скуп свих активности које субјекат система заштите и 

спасавања предузима ради спречавања настанка одређеног догађаја или ради смањења 

његових последица. Један од основних алата превенције јесте процена ризика. 

4.1 Превентивни атрибути процеса процене ризика 

У сваком погледу ванредне ситуације одликује изразита сложеност узрока, 

развоја, облика манифестовања и интензитета утицаја и претњи на штићене вредности. 

Најсложенији проблем код управљања ванредним ситуацијама је процена ризика 

њиховог настанка и развоја. Од момента пријема информације довољне за процену 

одговарајућих мера, настаје дефицит времена за њихову реализацију. То доводи до 

парадокса у условима ванредних ситуација: очекујући пријем информације која је 

веродостојна и довољна за доношење одлука, организација трпи губитке због 

непредвиђених промена и не може предузети планске и логичне мере у циљу решавања 

насталих проблема [9]. На почетним стадијумима потенцијалне опасности, препоручују 

се мере општијег карактера, усмерене на повећање стратегијске еластичности 

организације. Пријемом конкретне информације конкретизују се и мере за отклањање 

опасности или санирање последица. Уколико се изврши лоша процена ризика која 

заправо представља суштински део управљања ванредном ситуацијом у свим њеним 

фазама, све предузете мере не могу да надокнаде губитке. Процена ризика омогућава 

доносиоцу одлука одлучивање засновано на чињеницама, сагледаним у реалном 

времену. Наиме, проценом ризика се идентификују све потенцијалне опасности, врши 

њихова анализа утицаја по времену, простору и последицама и доноси одлука о мерама 

за третман ризика[6][9]. 

4.2 Утицај превенције на последице ванредних ситуација 

Последице ванредних ситуација се одређују као укупни исход или ефекат који 

елементарне непогоде и друге несреће испољавају на штићене вредности. Полазећи, 

пре свега, од правних схватања, тај појам би могао да се одреди и као последице 

настале губитком живота и здравља људи, физичким и психичким болом или страхом и 

губитком, нестанком, умањењем вредности или уништењем имовине, на простору и ван 

простора угроженог ванредном ситуацијом. Сам појам "последица" је општег, 
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неекономског карактера, за разлику од појма штете, који представља економски, 

(количински) износ, изражен обично у новцу[5] . Другим речима, штета представља на 

одређени начин процењене последице. Подела последица ванредних ситуација може да 

се врши применом бројних  критеријума, од којих су најважнији: начин утицаја на 

објекте и људе, врсте нанете штете, временски простор, обим и потреба процене. 

Полазећи од комбинације тих критеријума, један од често коришћених модела 

класификације последица ванредних ситуација према објектима и начину  утицаја, 

врсте нанете штете и времену манифестације на првом нивоу поделе, те последице се 

класификују на директне и индиректне. Основни критеријум разврставања последица 

на том нивоу може се одредити као начин утицаја ванредних ситуација на људе, 

материјална средства и животну средину, односно као ниво очигледности 

узрочнопоследичне везе између ванредних ситуација и настале последице[9]. И једне и 

друге могу се даље поделити на материјалне и нематеријалне, а оне на примарне, 

секундарне и терцијалне.   
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ABSTRACT 

The methods of fabrication polyurethane products range from small, hand pour piece-part operations to 

high-volume bunstock and boardstock production lines. Regardless of the end-product, the manufacturing 

principle is the same: to meter the liquid isocyanate and reaction mixture with polyols catalyst, chain extenders 

at a specified stoichiometric ratio, mix them together until a homogeneous blend is obtained, dispense the 

reacting liquid into a mold or on to a surface, wait until polymer network with permanent or temporary 

crosslinked points is formed, then demold the finished part. The greatest dangers in polyurethanes fabrication 

appear during preparation of blocs in a continuous manner, during fabrication in closed rooms, and during foam 

spraying in coating production. The problems also occur in the final stages during the cutting of PU foams with 

hot wires. The aim of this paper was to assess the mechanical properties and the activation energy of polyurethne 

network formation reaction for the potentially biodegradable materials based on castor oil and isocyanates with 

different structure. 

Key words: Polyurethanes, polymer network, reaction kinetic. 

ЕКОЛОШКИ И БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ПРОИЗВОДЊЕ 

ПОЛИУРЕТАНСКИХ МАТЕРИЈАЛА 

РЕЗИМЕ 

Методе за производњу полиуретанских производа се крећу од ручне израде малих комада до 

производа великих габарита на огромним производним линијама. Имајући у виду коначан производ 

принципи фабриковања су исти: течни изоцијанати и реакциона смеша са полиолима, катализатором, 

евентуално продуживачима ланаца се меша у специфичном стехиометријском балансу све док се не 

добије хомоген систем који се излива у калупе или наноси на површину, затим се чека да се формира 

полимерна мрежа са привременим или трајним чворовима и након тога се отварају калупи или уклањају 

подлоге. Највеће опасности у производњи полиуретанских материјала могу се јавити у континуалној 

производњи блокова током израде у затвореним просторијама и током наношења превлака спреј 

методом. Нежељени ефекти се такође могу испољити на радним местима на којима се припремају 

сировине. Такође, током завршних фаза обраде полиуретанских материјала може доћи до изложености 

штетним супстанцама, наиме током сечења полиуретанских пена са загрејаним жицама могу да се створе 

токсична испарења. Циљ овог рада је био да се одреде механичка својства и енергије активације за 

реакцију настајања полиуретанских мрежа потенцијално биодеградабилних материјала на основу 

рицинусовог уља и изоцијаната различите структуре. 

Kључне речи: Полиуретани, полимерне мреже, реакциона кинетика. 

1. INTRODUCTION 

Polyurethane (PU) materials include use in adhesives, printing inks, damping 

elastomers, and many other areas. This materials are composed of organic chain units 

connected via carbamate links. While most PU are thermosets that do not melt when heated, 

thermoplastic elastomers with temporary crosslink points are also available. PU are most 

commonly formed by reacting a di- or polyisocyante with a polyol. Both reactants used to 

fabricate this materials contain two or more functional groups per molecule [1,2]. 
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Polyurethane networks can be prepared from polyols and polyisocyanates. Their functionality 

must be such that the system gels and network is formed. For reactive system [A,fA] + [B,fB], 

in which groups form bonds A-B, the earliest gelation and maximum crosslink density is 

obtained for stoichiometric balance of reactive groups. In off-stoichiometric balance, the gel 

point is shifted to higher conversions of minority groups. In PU formulations the adequate 

structure of isocyanate component is important due to the severe toxicity issues. Isocyanates 

are very reactive and thus very useful for PU preparation but also requires special care in use 

and handling. The aromatic isocyanates, diphenylmethane diisocyanate (MDI) or 

toluenediisocyanate (TDI) are more reactive than aliphatic isocyanates, such as aliphatic 

hexamethylene diisocyanate (HDI) or cycloaliphatic isophorone diisocyanate (IPDI). Most of 

the isocyanates are difunctional, that is they have exactly two isocyanate groups per molecule. 

An important exception to this is polymeric diphenylmethane diisocyanate, which is a mixture 

of molecules with two-, three-, and four- or more isocyanate groups. In cases like this the 

material has an average functionality greater than two. TDI and MDI are generally less 

expensive and more reactive than other isocyanates. They are used to make flexible foam for 

mattresses or molded foams for car seats, rigid foam for refrigerators, elastomers for shoe 

soles. Although all of the isocyanates are hazardous, TDI is considered the most toxic. 

Exposure to this isocyanate can be controlled by removing the substance from the working 

place. When isocyanate products are used, exposure can be controlled with the use of 

engineering controls such as enclosed systems, as well as local ventilation. The isocyanates 

can be modified by partially reacting them with polyols or introducing some other materials to 

reduce volatility and toxicity of the isocyanates, decrease their freezing points to make 

handling easier or to improve the properties of the final products. Aliphatic and cycloaliphatic 

isocyanates are used in smaller volumes, most often in coatings and applications where color 

and transparency are important since PU based on aromatic isocyanates tend to darken on 

exposure to light. Aliphatic diisocyanates are used, not in the production of foam, but in 

special applications, such as enamel coatings which are resistant to abrasion and degradation 

from ultraviolet light. These properties are particularly desirable in, for instance, the exterior 

paint applied to aircraft. The polyols used to prepare PU materials are not "pure" compounds 

since they are often mixtures of similar molecules with different molecular masses and 

combination of molecules with different numbers of hydroxyl groups, which is why the 

"average functionality" is often used. Industrial grade polyols have their composition 

sufficiently well controlled to produce Pu with desired topology and properties. Polyols for 

rigid PU have molecular masses in the hundreds, while those used to make flexible 

polyurethanes have molecular weights up to ten thousand or more. The reaction makes a 

polymer containing the urethane linkage, -RNHCOOR'- is often catalyzed by tertiary amines, 

such as 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane, and metallic compounds, such as bismuth octanoate or 

dibutyl dilaurate. PU are more efficient than other types of insulating material due to the 

reduced volume of the material required. As a result, the manufacture of insulated containers 

needs less energy and they are lighter to transport. The formation of PU can be conducted in a 

mold, in an extruder, or continuously on a conveyor (block foam preparation). Flexible foams 

convinient for furniture upholstery, mattresses, shoe soles, packing materials, and moldings 

for the automotive production are made by mixing polyols with a isocyanates and a blowing 

agent, using a foaming head which delivers the mixture to either a mould or to a paper lined 

conveyor. The reaction mixture expands to fill the space and then is left for final network 

formation. Solid moldings are made using similar plant and the flexibility can be varied. The 

foam mixture can be sprayed or injected and the equipment is often portable. In paint spraying 

two pack paints are mixed together and applied before the mixture begins to crosslink. Often 

the paint is applied by spraying and heat network formation may be used. These paints are 
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particularly used in the motor vehicle trade. In the motor industry polyurethane is used to 

reduce the weight of vehicles and, in turn, to reduce fuel consumption and CO2 emissions. In 

furniture fabrication the PU slow-resilience foam, which is also called memory sponge and 

viscoelastic foam, can be adapted to the shapes of different human body parts. PU coatings 

are industrially very important due to their excellent mechanical properties [3]. Therefore 

their fabrication is a great challenge with regard to environmental aspects. The challenge can 

be faced equally if one avoids the use of a diisocyanate or a prepolymer, whilst still ensuring 

successful synthesis. The aliphatic diisocyanates can form trimer aducts, which are 

structurally related to cyanuric acid. Using this aducts seems to be the best option for reducing 

toxicity. Three diisocyanate molecules combine to form a cyclic ring structure by the reaction 

of one of the isocyanate groups with the other. The resulting cyclic structure is a cyanurate 

ring with three free isocyanate groups attached to it. These groups are utilized for chain 

extension and the crosslinking. Prepolymers have a high viscosity and therefore diluents are 

required to achieve the applicable viscosity needed for applications such as coatings and 

paints. However, this approach also does not eliminate the risk because the solvents which are 

used contribute to a higher volatile content. Furthermore, blocked diisocyanates require 

elevated temperatures for cross-linking. The cyclic trimers are best-suited basic reactants for 

the safe preparation of PU coatings. In particular, isophorone diisocyanate (IPDI) trimers are 

useful because they contain isocyanurate rings which increase the thermal stability, chemical 

resistance, and flame resistance of the final products. Aliphatic polyisocyanates based on 

hexamethylene 1,6-diisocyanate (HDI) are components of lacquers, coatings, and spray 

paints. They are mainly composed of HDI trimer (a viscous liquid) but also contain larger 

oligomers, and small amounts of monomer. is a viscous liquid used for durable coatings and is 

applied by brushing or spraying. The threats from PU production appear during fabricating 

blocs in a continuous manner, during works in closed ambient, during spraying for coating 

preparation. The problems also occur on the workplaces where the reactants for foaming are 

mixing, during the final stages there may appear exposure to toxic substances. The glues that 

are used for element connections contain the solvents which are often sprayed with a spray-

gun, which can cause the fire. One of the most desirable attributes of polyurethanes is their 

ability to be turned into foam. Making a foam requires the formation of a gas at the same time 

as the polyurethane network is forming. The gas can be carbon dioxide, either generated by 

reacting isocyanate with water, or added as a gas or produced by boiling volatile liquids. 

Foamed PU materials have low thermal stability, lose mechanical strength above 150-200 °C, 

and can generate various toxic products. The control of the PU biodegradability is favorable 

for specific applications in the regenerative medicine for flexible polyurethane scaffolds [4]. 

For many years engineers have been trying to design the properties of PU adhesives for 

different application via, combination of different polyols as well as isocyanates adducts. The 

adhesives based on PU are using in woodworking, furniture restoration, boat building, cabinet 

making, stone working, light aircraft building, and many others. The bonding mechanisms of 

PU adhesives are different on wood and metal surface. Wood bonding deals with the complex 

chemistry through celluloid hydrogen bonding while metal bonding takes a part through the 

polarity of metal substrate i.e. orientation of polar group. In the past few years, ecologically 

safe biodegradable polyurethane materials have been the focus of momentous attention in 

industrial research for wide applications from a environmental and energy standpoint, with the 

increasing emphasis on issues concerning waste disposal and depletion of non-renewable 

resources [5,6,7]. These materials are good candidates for biodegradable, injectable 

polyurethane scaffolds for bone and soft tissue engineering and for surgical adhesives due to 

the possibility of being biodegradable, biocompatible and if synthesised in the form of 

prepolymer, have the capacity to react with amino groups present in the biological molecules. 
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Surgical adhesives must have some special requirements (must hold the two sides of the tissue 

together until it has enough mechanical strength to properly support wound healing). Bone 

tissue necrosis can occur when exposed to temperatures greater than 50 °C for longer than 1 

min, so it is important to address the reaction temperatures of injectable systems (the reaction 

of polyol and isocyanate to form urethane bonds is exothermic) [8,9]. The castor oil can be 

used for PU manufacturing, which are attractive due to their structural versatility as 

thermoplastic, elastomer, thermosets, rigid and flexible foams. The unique feature of castor 

oil is that it contains hydroxylated triacylglycerols, which are important ingredients for 

polyurethane preparation. Long pendant chains of the fatty acids impart flexibility and 

hydrolytic resistance to the network and the double bond present in the castor oil serves as a 

grafting center. They still present the particularity to be more compatible to natural fibers in 

relation to other polymers, due to possible reaction of hydroxyl groups of the fibers and the 

isocyanate groups of the PU. The proposal of this work was to determine mechanical 

properties and reaction kinetic of polyurethanes based on castor oil and isocyantes with 

different structure and toxicity (HDI, IPDI, 2,4-TDI, HDIt). 

2. EXPERIMENTAL PART 

2.1. Materials 

The castor oil (clear pale yellow oil with density 0.961 g/mL at 25 °C) was supplied 

from Sigma-Aldrich Company. The aliphatic 1,6-diisocyanatohexane (HDI), aliphatic 

isophorone diisocyanate (IPDI) and aromatic 2,4-tolylene diisocyanate (2,4-TDI) were 

purchased from Sigma-Aldrich. The solvent-free syclo-trimer hydrophilic aliphatic 

polyisocyanate (HDIt) based on hexamethylene diisocyanate (HDI), with NCO content 

17.4±0.5% and monomeric HDI less than 0.15% (Bayhydur 3100 with functionality 3,1) was 

received from Bayer. The catalyst dibutyltindilaurate (DBTDL) was obtained from Sigma-

Aldrich. 

2.2. Sample preparation and characterization 

The samples were prepared with stoichiometric balance of NCO and OH groups with 

and without the catalyst. Before synthesis the castor oil was dried in the vacuum, 4 hours at 70 

°C in a 100 ml reaction flask. The addition of isocyanate was done under rigorous stirring. 

The reactive mixture was cast into preheated silicon mold and cured in an oven at 110 °C 

during 12 h. The stress-strain experiments were performed at 25 °C on a tensile testing 

machine Instron 1122. For each data, five specimens were tested, and the average value was 

taken. For DSC experiments the flask with reactive mixture was stored at a temperature lower 

than 5 °C to prevent the reaction. The calibration of DSC (Q200, TA Instruments) was 

assessed using indium. 2-3 mg of reaction mixture was sealed in pans by press. The DSC 

curves were obtained at different heating rate (5, 10, 20 °C/min).  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The synthesys of PU based on vegetable oil formulations is very complex and thus for 

industrial fabrication of this materials it is important to assess the optimal reaction 

temperature and to obtain materials with the adequate topology and mechanical properties. 

Since the hydroxyl functionality of castor oil is theoretically 3 the corresponding materials are 

thermosets. Having in mind the industrial productivity, isocyanate groups react rather slowly, 
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thus choice of catalyst type is usually made toward obtaining an appropriate reactions that can 

occur during the process. The structure of obtained biodegradable polyurethane network 

based on aliphatic 1,6 diisocyanatohexane (HDI) is given in the figure 1. The data for 

mechanical properties of obtained materials with and without use of the catalyst are given in 

the Table 1. The smallest value for tensile strength have polyurethane material based on 

hydrophilic aliphatic polyisocyanate based on hexamethylene diisocyanate (Bayhydur 3100). 

As the hardener component this cyclotrimer is convenient for high-quality aqueous two-

component PU systems and as for improving the property profile of aqueous coating and 

adhesive systems. The activation energy Ea for the network formation reactions were 

determined using DSC curves according Ozava method [10,11]. This value is the minimum 

energy that must be input to a reactive system with potential reactants to cause a chemical 

reaction, and may also be assess as the minimum energy required to start a reaction and can 

be defined as the height of the energy barrier separating the minimum of the reactants and 

reaction products potential energy. The thermograms for catalysed system based on different 

isocyanates and castor oil are given in the Figure 2. At heating rate 20 °C/min it was obtained 

that for catalysed reactive system with aromatic 2,4-TDI the value of Ea was 44.7 kJ/mol. The 

smallest value 39.7 kJ/mol was obtained for system with Bayhydur 3100, and the highest 45,3 

kJ/mol was for the reactive system based on aliphatic HDI. For non catalysed system based on 

2,4-TDI the conversion degree of 90% was reached for 35 minutes at 120 °C. It was estimated 

that the catalyst reduced the activation energy. It was assessed that aliphatic HDI is more 

reactive than cycloaliphatic IPDI. This latter has NCO groups with different relativities 

because of the cyclic structure. The values for estimated reaction rate maxima position are 

determined from scans at heating rate 20 °C/min.  

 

 

Figure 1. The structure of polyurethane network based on castor oil and aliphatic  

1,6-diisocyanatohexane (HDI). 

Table 1. The mechanical properties of biodegradable polyurethane materials based on castor 

oil and isocyanates with different properties  

Isocyanate 

NCO 

content 

[%] 

Reactivity of NCO group  
Tensile strength 

[MPa] 

Elongation at 

break [%] 

Aromathic 2,4-TDI 48.3 
The 4-position is four times more 

reactive than the 2-position. 
0.693 100 

Cycloaliphatic IPDI 37.8 
Primary NCO group is more reactive 

than the secondary 
0.891 130 

Aliphatic HDI 49.9 NCO groups of equal reactivity 0.485 155 

Cyclo-aliphatic 

trimer HDIt  17.1 

 
NCO groups of equal reactivity  

 

0.217 132 
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Figure 2. DSC curves for catalysed reactive system based on castor oil and different 

diisocyanates and cyclotrimer Bayhydur obtained at heating rate 20 °C/min.  

Table 2. The kinetic data obtained at different heating rate for catalysed and non-catalysed 

systems based on castor oil and different isocyanates for different possible application. The 

temperature of reaction rate maxima Tmax
 
was determined at heating rate 20 °C/min. 

Used isocyanate 
Possible  

application 

Tmax [°C] 

20 °C/min 

Ea [kJ/mol] 

5°C/min 

Ea [kJ/mol] 

10 °C/min 

Ea [kJ/mol] 

20°C/min 

Catalysed reactive 

systems 
     

Aromathic 2,4-TDI  Rigid foams 88.9 31.1 34.9 44.6 

Cyclo aliphatic IPDI  Adhesives 104.0 30.1 38.9 44.7 

Aliphatic HDI  Coatings 60.3 38.4 41.1 45.3 

Cycloaliphatic trimer 

HDIt  

Biodegradabe 

scaffolds 
70.4 34.8 35.4 39.7 

Noncatalysed reactive 

system 
     

Aromathic 2,4-TDI  - 166.1 40.3 41.3 51.3 

Cyclo aliphatic IPDI  - 191.3 39.8 52.6 55.1 

Aliphatic HDI  - 182.2 51.2 52.3 57.9 

Cycloaliphatic trimer 

HDIt  
- 196.2 46.3 59.9 64.6 

4. CONCLUSION 

The proposal of this applicative work was to determine the activation energy of 

network formation reaction for eco-friendly polyurethane materials based on castor oil using 

the differential scanning calorimetry. The Ozawa isoconversion method was used for the 

kinetic determination. Four type of isocyanates were used. The activation energy is regarded 

as an parameter that indicates the sensitivity of the reaction rate to temperature, thus its value 

is very important for the optimal synthesys condition assessment. It was estimated that the 

reaction kinetic was dependant on the used isocyanate type and that the catalyst reduced the 

activation energy. It was observed that the aliphatic HDI is more reactive than cycloaliphatic 

IPDI. The highest reduction of activation energy was observed for the reactive systems based 
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on HDI which is considered more biodegradable. The activation energy is regarded as an 

parameter that indicates the sensitivity of the reaction rate to temperature, thus this value is 

very important for the optimal fabrication condition assesment. 
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ABSTRACT: 

This paper presents the values of the temperature of metal, ceramic and plastic materials in which there 

is a causation of burns in contact with hot surfaces. Experiments were performed on heat sources and thermal 

dangers on the machine tool Index GU 600 in the stationary state of the machine and they show values of 

temperature on the characteristic points of the machine. The temperature source diagnostics and its quantitative 

values were measured using the infrared thermography (IR). The paper shows the influence of ambient 

temperature on the temperature values of the characteristic machine zone. The experiment was carried out for 

two values of ambient temperature 21.6 [ºC] and 32.3 [ºC]. 

Key words: machine tools, thermal sources, infrared thermography (IR). 

ДИЈАГНОСТИКА ИЗВОРА ТОПЛОТЕ НА CNC МАШИНАМА ЗА 

РАЗЛИЧИТЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ ТЕМПАРАТУРЕ ПОМОЋУ 

ИНФРАЦРВЕНЕ ТЕРМОГРАФИЈЕ  

РЕЗИМЕ: 

Овај рад представља вредности температуре метала, керамике и пластичних материјала код 

којих постоји могућност појаве опекотина у додиру са топлим површинама. Експерименти су рађени на 

изворима топлоте и термичких опасности на алатној машини Index GU 600 у стационарном стању 

машине и они показују вредности температуре на карактеристичним тачкама машине. Дијагностика 

температуре извора и њене квантитативне вредности су мерене преко инфрацрвене термографије (ИР). 

Рад показује утицај амбијенталне температуре на температурне вредности карактеристичне машинске 

зоне. Експеримент је изведен на две вредности температуре околине од  21,6 [ºC] и 32,3 [ºC]. 

Кључне речи: алатне машине, извори топлоте, инфрацрвена термографија (ИЦ). 

1. INTRODUCTION 

Temperature is probably the most measured industrial variable since virtually every 

process, in nature and industry, is temperature dependent. Temperature has a significant role 

as the indicator of the product or the machine part condition, both in production and in quality 

control. The occurrence of high temperatures on machine tools during the processing 

operations can cause danger from the aspect of the occupational safety of the operator. In the 

contact between the operator and hot surfaces, burns can occur. Temperature areas where 

burns can occur are determined on the basis of scientific results of diverse groups. Moritz and 

Henriques have performed experiments on the pigs skin which is similar to the human one. 

They were researching skin temperatures when burns occur [1]. 

In concrete, the temperature influence on machine tools is manifold. The increase in 

temperature and heat deformation of the main spindle (machine element) directly influences 

the accuracy of the workpiece and the working ability of the bearing. Therefore, the permitted 

increase in the temperature of the main spindle bearing is defined by the demanded accuracy 

of the machine tool. Temperature in the cutting zone has a great impact to the machine itself, 

the workpiece and the tool as well, and the researches related to this phenomenon deserve 

greater attention. Apart from the previously mentioned heat sources on machine tools, there 
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are also heat sources in the motors as well (for the main motion, supplementary motion, chip 

transport, etc.), their gears for the main and supplementary motion, electrical cabinets, 

operational units, etc. 

As a diagnostic tool for revealing temperature sources, the infrared thermovision 

camera is applied. This technique is employed for the measurement of surface characteristics 

for a variety of researches involving all possible heat transfer phenomena. The method is 

especially important and useful because it gives spatially resolved surface temperature 

distributions non-intrusively, even when large gradients of surface temperature are present 

[2]. 

2. METHODOLOGY INFRARED THERMOGRAPHY 

Each body with the temperature above the absolute zero has infrared radiation in the 

function of one‘s own temperature. In physics, it is well-known that the temperature is a 

measure of average atomic kinetic energy, and based on this definition, a building‘s 

temperature can be determined by measuring the intensity of the emitted electromagnetic 

radiation in the infrared spectrum respecting the Stefan-Bolzmann‘s law. Electromagnetic 

waves originating from the mechanical particle motion can be characterized with their 

intensity and wavelength. Both these characteristics refer to temperature, i.e. a warmer object 

has shorter wavelength and vice versa. Infrared radiation emitted from the black body is 

described using the Plank‘s radiation law [3]. 

Emissivity is a ratio between emitted radiation from a body and the black body at the 

same temperature and wavelength. Emissivity value is in the interval from 0 (emissivity value 

of the body reflecting all its radiation) to 1 (emissivity value of the ideal emitter, i.e. a black 

body). Apart from temperature and wavelength, emissivity of real objects depends on the 

factors such as material composition, surface condition of the analyzed material, observation 

angle and polarization. In measuring with IR thermovision cameras, the determination of the 

accurate emissivity value of the observed object presents a basis for obtaining real 

temperatures. Different methods for emissivity calibration have been described in literature. 

This paper uses the method where the same object is measured by the contact thermometer, 

i.e. using thermocouple and thermovision camera at the same time. Different temperature 

readings provide a basis for emissivity correction. 

The energy which reaches the thermal sensor consists not only of the energy emitted 

by the surroundings and intercepted by the object‘s surface. The radiation reaching the 

thermovision camera consists of the radiation emitted by the analyzed object and the radiation 

reflected by other sources in the object vicinity, as well as from the transmitted radiation [4]. 

The atmosphere between the scanner and the object partly absorbs and therefore 

weakens the radiation, but then, at the same time, the emissivity of the atmospheric gases 

helps strengthening it. All the above are major sources of the method-related errors and 

should be considered when calculating the object temperature. For obtaining accurate 

measuring results, it is necessary to recognize the reflected radiation sources and prevent their 

influence on the overall measuring result. Apart from these factors, the accuracy of measuring 

results is also influenced by the following: ambient temperature, observation angle, air 

humidity, and the distance between the thermovision camera sensor and the analyzed object. 

3. EXPERIMENTAL RESEARCH OF TEMPERATURE ON THE CONTACT 

SURFACES OF THE CNC MACHINE – INDEX GU 600 

For the demands of the present study, a ThermoPro TP8S thermal camera (Wuhan 

Guide Infrared Technology) is used. The field of this camera is 16° × 12°/35 (mm) and the IR 
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resolution is 384 × 288 pixels. The camera performs measurements in the long-wavelength 

infrared range of the electromagnetic spectrum, with the measuring insecurity of ±0.5°C [5]. 

For the emissivity value calibration, a contact thermocouple PCE-T396 with the accuracy 

±0.2% is used. Emissivity value is corrected in the thermovision camera software, so that the 

temperature measures from the thermocouple and from the thermovision camera can be 

identical on an analyzed CNC machine. Researchers are performed in the stationary 

temperature condition. Generally, on all machine tools, the heat generation locations are 

motors for motion on determined axes, a motor for the hydro aggregate, main spindle bedding 

(contact between rolling elements with bearing rings), processing zone, electrical cabinets, 

managing area electronics, etc. Heat sources in beddings and processing zone have been 

described in details in a large number of papers dealing with the issue. When considering the 

joints of the main spindles, whether bedded by cylindrical roller bearings or ball bearings in 

the front or the rear bedding, there will not be any surface heating which can cause the burns. 

[6]. 

In the case of heat generation in the processing zone, the contact surface temperature 

can reach the value that can cause burns if the cooling and lubricant agent is off or it is simply 

missing from the process zone. The machine tool Index GU 600, on which the heat sources 

and the heat dangers were researched, is presented in Fig. 1. 
 

  

Fig. 1. Machine tool -Index GU 600 

The analysis of the infrared thermal images of the software package of the IR camera 

presents the temperature values that can prove the fact that the burns will not occur during the 

contact of the employees with the machine surfaces. Ambient temperature during the 

experiment was TP=32.3 °C. Experiment results of temperature measurement for ambient 

temperature of TP=21.6 °C are shown in Table 2 [7]. The appearance of the infrared thermal 

image of the transfer for the main motion is presented in Fig. 2a, and for the front of the 

machine is shown in Fig. 2b. 

 

 
 

a.)                                                                            b.) 

Fig. 2. Transfer for the main motion (a) and for the front of the machine (b) 

Temperature value on the characteristic points of the transfer for the main motions was 

TS1=44.1 °C and TS2=42.1 °C. Temperature of the warmest surface from the Figure 2b was 
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TR1tp=43.8 °C with the thermal vapour, and TR1 tv.k=44.3 °C with the thermovision 

camera. The image also shows temperature on the managing board keys, and that temperature 

is TS1t=36.6 °C, while the temperature on the protection door handle is TS2r =37.2°C. Figure 

3 presents the appearance of the machine workplace with the surfaces on the revolver support 

tools and on surface chunks, on which the temperature was also measured. Temperature on 

the revolver support tool was TRN=42.2 °C, and on the surface chunk machine was TSG=43 

°C (surface temperatures were measured using the four-channel measuring instrument with 

thermocouples). 

 
Fig. 3. Workplace of the machine tool 

Temperature value on the motor for (supplementary) transversal motion (y axis) using 

the temperature measuring instrument with the thermocouple in a stationary temperature 

condition was TMP=41.5 °C, and on the protective motor box for longitudinal motion (z axis) 

was TMU=40.6°C. Measuring the temperature from the side of the machine defines heat 

sources on the surfaces, and temperature was measured with the thermocouple, and its value 

on the characteristic point was T2st=43.4 °C (Fig. 4a); on the motor gear for chip transporter 

was TTS=51.0 °C (Fig. 4b); while on the motor for driven tools was TGA=39.7 °C 

(temperature value on the motor for driven tools depends on the spin number, processing 

operations, etc.). It is important to mention that temperature on the surface of the motor gear 

for the chip transporter can vary depending on the chip type and the type of material, and the 

temperature value is higher in the transportation of the band chip). 

 

  
a.)                                                         b.) 

Fig. 4. Side of the machine (a) and motor gear for chip transporter (b) 

From the rear side of the machine, heat sources are the motor for hydro-aggregate, 

motor for the main motion and the system for electrical cabinet cooling. Temperature value on 

the motor for hydro-aggregate was THA=44.2 °C, and on the hydro-aggregate gear was 

TPHA=45,9 °C. On the motor for the main motion, using the infrared thermometer, 

temperature was TMGK=44.2°C. Figure 5 a) shows the motor for the hydro-aggregate, and 

5b) shows the motor for the main motion. 
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    a.)                                                         b.) 
Fig. 5. Motor for hydro-aggregate (a) and motor for the main motion (b) 

Temperature value on the plastic opening for the electrical cabinet ventilation, using 

the infrared thermometer, was TUS=54.1 °C from the inside, and TBS=47.8 °C from the side 

of the ventilation element. Workpiece temperature after processing depends on the type of 

material being processes, processing operations, processing regimes, cooling and lubricant 

agents, etc. Workpiece temperature after processing and applying the cooling agent was 

TIZ=44 °C. In the cases when the cooling and lubricant agent is spent, or it is excluded from 

the process, the workpiece temperature can go up to TIZ=80-120 °C. 

Table 1 presents the temperature values during the beginning of the chip occurrence 

for the contact time over ten seconds, and Table 2 shows the experimentally obtained 

temperature values on the characteristic points of the machine tool. 

Table 1. Beginning of the chip occurrence in the surface contact for the contact length of 1 

min and longer 

MATERIAL 

Beginning of the chip occurrence for the contact time TP 

10 sec 

°C 

1 min 

°C 

10 min 

°C 

8 h and longer 

°C 

Metal 60 51 48 43 

Ceramics, glass and stone 71 56 48 43 

Plastic masses 77 60 48 43 

Table 2. Temperature values on characteristic points 

Action zone 
Characteristic 

points 

Ambient temperature [ºC] 

21,6 32,3 

Temperature values [ºC] 

Front of the machine 

TR1 33.8 42.3 

TS1t 27.5 36.6 

TS2r 27.0 37.2 

Machine workplace 
TRN 31.0 42.2 

TSG 32.5 43.0 

Main motion gear 
TS1 33.8 44.1 

TS2 31.6 42.1 

Motors for longitudinal and 

transverse motion 

TMP 32.0 41.5 

TMU 28.0 40.6 

Side of the machine 

T2st 33.1 43.4 

TTS 41.2 51.0 

TGA 29.7 39.7 
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Rear of the machine 

THA 33.1 44.2 

TPHA 45.9 56.8 

TMGK 33.0 44.2 

TUS 43.0 54.1 

TBS 37.2 47.8 

4. CONCLUSION 

The application of contemporary measuring instruments can be used to define heat 

sources on machine tools. The comparison of theoretical temperature values when burns occur 

with the experimentally obtained values can be useful for defining the potential burn 

locations. If these locations exist, the application of the infrared thermography can be a useful 

and fast manner to diagnose these locations and warn all the employees who can have any 

contacts with these hot surfaces. Ambient temperature has a significant impact on the value of 

the temperature in machine zone and it is necessary to pay special attention. 
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РЕЗИМE 

Глобални еколошки проблеми, као загађење животне средине, смањење биодиверзитета, 

глобално загревање, уништавање озонског омотача, постају све актуелнији. У последњих неколико 

година ови проблеми постали су фокус интересовања јавности. Грађани постају свесни евентуалних 

последица ових проблема у свакодневном животу и улоге коју би могли имати у заштити животне 

средине. На однос становноштва према проблему отпада може се утицати развијањем свести о 

негативним утицајима погрешног односа према овом проблему, утицају отпада на здравље људи и стање 

животне средине. Ово истраживање је урађено са циљем утврђивања спремности становника Србије да 

вршe примарну селекцију отпада у циљу заштите животне средине. Коришћени метод истраживања је 

попуњавање упитника са унапред понуђеним одговорима. Добијени резултати упоређени су са 

резултатима истраживања у земљи Европске уније – Шведској и показују да се ниво свести о стању 

животне средине и спремност да врше примарну селекцију отпада значајно разликује код становника ове 

две државе. 

Кључне речи: Друштвена прихватљивост, селекција отпада, животна средина, анкета.  

ANALYSIS OF SOCIAL ACCEPTABILITY OF PRIMARY WASTE 

SELECTION CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION 

ABSTRACT 

Global environmental problems such as pollution, reduction of biodiversity, global warming, ozone 

depletion are becoming more topical. In recent years, these problems have become the focus of public interest. 

Citizens are becoming aware of the potential consequences of these problems in everyday life and the role they 

might have in protecting the environment. The attitude of the population towards the problem of waste could be 

affected by developing awareness of the negative impact of a wrong attitude towards the problem, the impact of 

waste on human health and the environment. This research was conducted with the aim of determining 

willingness of the population of Serbia to perform primary selection of waste in order to protect the environment. 

The method of questionnaire survey with the answers provided in advance was used.  The results were compared 

with the results of research in the member state of the European Union – Sweden and show that the level of 

awareness about the state of the environment and willingness to perform primary selection of waste varies 

significantly among the inhabitants of the two countries. 

Key words: Social acceptability, waste selection, environment, questionnaire. 

1. УВОД 

У Србији је, 2009. године донет Закон о управљању отпадом.  Циљ овог Закона 

[1] је да се обезбеде и осигурају услови за: управљање отпадом на начин којим се не 

угрожава здравље људи и животна средина; превенцију настајања отпада, посебно 

развојем чистијих технологија и рационалним коришћењем природних богатстава, као 

и отклањање опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну 

средину; поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина 

из отпада и коришћење отпада као енергента; развој поступака и метода за одлагање 

отпада; санацију неуређених одлагалишта отпада; праћење стања постојећих и 

новоформираних одлагалишта отпада и развијање свести о управљању отпадом. 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија Ниш 
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У Србији се годишње генерише око 2,2 милиона тона отпада [2], а тек након 

доношења Закона почела је изградња санитарних депонија и одлагање отпада на 

санитарне депоније које у свом саставу имају и постројења у којима се врши 

секундарна селекција отпада, а такође су се појавиле и фирме које се баве рециклажом 

одређених врста отпада (метал, папир, пластика, електрични и електронски отпад). 

Друге врсте третмана отпада се у Србији још увек не примењују. Један од разлога је и 

непостојање примарне селекције отпада (селекција отпада на извору), која је предуслов 

да би се отпад користио као енергент или као извор секундарних сировина. У највећем 

броју општина у Србији не постоји примарна селекција отпада [2]. Примарна селекција 

отпада постоји у Ужицу и Инђији, док у Зајечару примарна селекција отпада постоји у 

фирмама које склопе договор са оператером. У неким градовима у Србији постоје 

рециклажна острва за ПЕТ амбалажу, а понегде за стакло и папир, међутим мали број 

становника има навику да отпад селектује и доноси у ова рециклажна острва. Због свега 

горе наведеног проценат отпада који се рециклира у Србији је врло мали. 

Ако се ови подаци упореде са земљама Европске уније, уочава се колико је 

систем управљања отпадом у Србији још увек неразвијен. На пример, Шведска, земља 

са 9,5 милиона становника годишње генерише 380.000 тона отпада и 90% овог отпада 

се рециклира или користи за производњу енергије [3]. Ефикасни систем за селекцију 

отпада и систем рециклаже је до сада допринео да се само 4% отпада у Шведској 

одлаже на депоније. Шведска је већ почетком 1990-тих започела свеобухватни 

ефективни систем кроз измену закона, блиску сарадњу са привредом и промену свести 

становника како би друштво учинили еколошки одговорним. Уведене су таксе и 

забране одлагања отпада на депоније и постављени циљеви у области рециклаже 

отпада. Шведска спроводи политику којом стимулише масовну рециклажу отпада у 

комбинацији са снажним економским подстицајима као што су подстицаји за 

сакупљање отпада са олакшаним приступом посебним местима за рециклажу. 2005. 

године Шведска је забранила одлагање органског отпада на депоније. Уместо тога, 

органски отпад се компостира или користи за производњу биогаса. 

У овом раду приказани су резултати анкете која је урађена у Србији, у циљу 

утврђивања нивоа еколошке свести становника Србије и њихове спремности да врше 

примарну селекцију отпада у циљу заштите животне средине. Коришћени метод 

истраживања је попуњавање упитника са унапред понуђеним одговорима. Добијени 

резултати упоређени су са резултатима истраживања у земљи Европске уније – 

Шведској, као једној од земаља са најразвијенијим системом управљања отпадом.  

2. МЕТОДОЛОГИЈА 

Метод којим је вршено истраживање је анктетирање, квантитативно 

истразивање методом само-попуњавања упитника који се састоји од 21 питања са већ 

унапред понуђеним одговорима: 1-уопште се не слажем, 2-не слажем се, 3-нити се 

слажем, нити се не слажем, 4-слажем се, 5-потпуно се слажем [4]. 

Анкета је подељена на 2 дела. Први део се састоји од 8 питања (изјава) којима се 

испитује ниво еколошке свести становника. Питања садржана у првом делу су следећа: 

1. Животна средина (ваздух, вода и земљиште) у мом граду је загађена. 

2. Загађење животне средине може утицати на здравље људи.  

3. Који од следећих проблема сматрате највећим еколошким проблемом са којим 

се суочавамо: озонске рупе, гомилаање отпада, загађење ваздуха, загађење воде. 

4. Сматрам да је највећи загађивач животне средине: индустрија, становништво, 

институција од социјалног значаја (болнице, школе), саобраћај. 
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5. У мом граду највише је загађен (ваздух, вода, земљиште). 

6. Држава не улаже довољно напора у заштити животне средине од загађења. 

7. Моји суграђани не воде рачуна о заштити животне средине од загађења. 

8. Укључио/ла бих се у активности везане за побољшање стања животне средине у 

мом граду. 

Друга група питања (изјава) – 13 питања је конципирана са циљем да се утврди 

колико су испитаници упућени у проблем управљања отпадом,  ниво спремности 

становника да се активно укључе у решавање проблема отпада у својој средини, као и 

познавање предности и недостатака метода које се користе за третман отпада. Питања 

садржана у другом делу су следећа: 

1. Мој град има проблем са отпадом. 

2. Проблем отпада у мом граду треба решавати и на други начин осим одлагања на 

депонију. 

3. Одређене врсте отпада (папир, стакло, металм пластика) могу се 

рециклирати(прерада отпада у циљу добијања секундарних сиовина). 

4. Вршио/ла бих сортирање отпада у свом домаћинству на онај начин који се може 

рециклирати од оног који се не рециклира. 

5. Већина мојих познаника вршила би сортирање отпада у свом домаћинству на 

онај који се може рециклирати од оног који се не рециклира. 

6.  У мом граду има довољан број контејнера за отпад који се може рециклирати 

(пластика, стакло, лименке, папир). 

7. Органски отпад (остаци биљака, папир, баштенски отпад) се може компостирати 

(разградња отпада на продукте корисне у прихрани биљака). 

8. Најбољи начин за решавање проблема отпада је: одлагање на депонију, 

рециклажа отпада, спаљивање отпада, компостирање. 

9. Прихватио бих да се на удаљености од 10 км од насеља где живим изгради: 

санитарна депонија, центар за рециклажу отпада, спалионица отпада, постројење 

за компостирање отпада. 

10. Моји познаници прихватили би да се на удаљености од 10 км од насеља где 

живе изгради: цанитарна депонија, центар за рециклажу отпада, спалионица 

отпада, постројење за компостирање отпада. 

11. Највише загађује животну средину: санитарна депонија, центар за рециклажу 

отпада, спалионица отпада, постројење за компостирање отпада. 

12. Одвожење отпада треба наплаћивати према количини отпада који се одвози. 

13. Плаћао бих веће рачуне за одвожење отпада уколико би то решило проблем 

загађења отпадом у мом граду. 

Анкетирано је 100 становника града Ниша у Србији и 100 становника градова 

Стокхолм и Стремснесбрук у Шведској, старости између 40 и 54 године.  

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

3.1. Резултати спроведне анкете у Нишу (Србија)  

Са тврдњом да је животна средина (ваздух, вода и земљиште) у граду је 

загађена, сагласило се 70% испитаника (Слика 1). Међутим, то што се 8% испитаника 

не слаже са изјавом и 22% је неутрално, говори да грађани можда нису у довољној мери 

информисани о утицају разних извора загађења на животну средину. Полазна тачка код 

подизања еколошке свести треба да буде управо усмеравање пажње грађана на 

загађиваче. 
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Слика 1 – Животна средина у мом граду је загађена. 

Велики проценат испитаника, њих 93% сматра да држава не улаже довољно 

напора у заштиту животне средине од загађења. Овај скоро једногласан став указује на 

то да око себе не виде деловање надлежних у правцу заштите животне средине, у 

смислу бриге о контејнерима за рециклабилне материјале, санације дивљих депонија, 

мотивисања и стимулисања њих самих од стране локалне самоуправе. Са друге стране, 

поставља се питање колико је јавност упозната са активностима недлежних. Такође, 

велики проценат испитаника (78%) сматра да и њихови суграђани не воде рачуна о 

заштити животне средине од загађења. 

81% испитаника се изјаснило да су заинтересовани за учешће у активностима 

које су везане за побољшање стања животне средине, док се само 4% није сложило са 

том изјавом (Слика 2). 

 

Слика 2 – Укључио/ла бих се у активности везане за побољшање стања животне 

средине у мом граду 

Са изјавом да град Ниш има проблема са отпадом сложило се 81% испитаника 

(Слика 3), што указује на њихову свест о стању у граду када су у питању дивље 

депоније, сметлишта, загађене реке, презасићени контејнери. 

 

Слика 3 – Мој град има проблема са отпадом 
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Свих 100% испитаника изразило је спремност да врши примарну селекцију 

отпада. Наравно, овакав резултат је охрабрујући, међутим у реализацији ове активности 

никада не учествује 100% становника. Ово је поткрепљено и тиме да само 52% тих 

истих испитаника (Слика 4) сматра да би њихови суграђани вршили примарну 

селекцију отпада. Такође, резултати анкете спроведене у Шведској показују да 86% 

испитаника редовно врши примарну селекцију отпада.   

 

 

Слика 4 – Већина мојих познаника вршила би сортирање отпада у свом домаћинству 

на онај који се може рециклирати од оног који се не рециклира 

Испитаници су у 85% случајева изразили незадовољство обезбеђеним бројем 

контејнера за отпад који се може рециклирати. На појединим локацијама, углавном у 

централном градском подручју у Нишу, постављено је 250 типских контејнера за ПЕТ 

амбалажу од 1 м
3
 односно укупне запремине 250 м

3
 и 57 типских контејнера за металну 

амбалажу од по 4,5 м
3
, укупне запремине 256 м

3
 [5]. 

 

 

Слика 5 – У граду има довољан број контејнера за отпад који се може рециклирати 

(пластика, стакло, лименке, папир) 

3.2. Упоредна анализа резултата спроведне анкете у Нишу (Србија) и у Шведској  

 
У циљу одређивања нивоа еколошке свести становника Србије, као и анализе 

потребних мера којима би се она подигла на виши ниво, урађено је упоређивање 

резултата анкете са резултатима анкете која је извршена у Шведској. На слици 6. 

приказани су упоредни ставови испитаника из Србије и Шведске везани за поједине 

изјаве из анкете. 

Када се сагледају и упореде резултати анкете, примећују се одређене битне 

разлике. Испитаници из Шведске (70%) су се изјаснили да животна средина у њиховом 

граду није загађена, док грађани Србије (такође 70%) сматра да је животна средина у 

њиховом граду загађена. Испитаници из обе државе показали су незадовољство 

улагањем државе у заштиту животне средине, и такође показали не тако светло 
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мишљење о суграђанима када је у питању вођење рачуна о животној средини. 

Занимљиво је да се већи број испитаника из Србије (82%), него Шведске (72%), 

изјаснио да би учествовао у активностима које су везане за побољшање стања животне 

средине. 

Битна разлика у мишљењима се појављује и код питања о проблему са отпадом 

у граду, где су се испитаници из Шведске изјаснили у 86% случајева да њихов град 

нема проблем са отпадом, док су се испитаници из Србије изјаснили у 81% случајева да 

њихов град има проблем нагомилавања отпада, што одговара реалном стању.  

Већина, тачније 86% испитаника из Шведске се изјаснило да врши примарну 

селекцију отпада у домаћинствима. У Србији су се испитаници једногласно сложили да 

би вршили примарну селекцију отпада, међутим, земља са највећим процентом 

рециклаже говори да је пракса можда мало другачија од теорије. Такође, разлика у 

ставовима се појавила и код питања о не/довољном броју контејнера, где се у Шведској 

100% испитаника сложило да у граду постоји довољан број контејнера, док у Србији 

86% испитаника сматра да не постоји довољан број контејнера за рециклабилни отпад.  

 

Слика 6 – Упоредни резултати анкете спроведене у Србији и Шведској 

4. ЗАКЉУЧАК 
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у свакодневном животу и улоге коју би могли имати у заштити животне средине. На 
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негативним утицајима погрешног односа према овом проблему, утицају отпада на 

здравље људи и стање животне средине. 

У циљу утврђивања нивоа еколошке свести становника Србије и њихове 

спремности да врше примарну селекцију отпада у циљу заштите животне средине 

извршено је истраживање у Србији, у граду Нишу и у Шведској у градовима Стокхолм 

и Стремснесбрук. У раду су приказани резултати анкете која је урађена у Србији. 

Добијени резултати упоређени су са резултатима истраживања у земљи Европске уније 

– Шведској, као једној од земаља са најразвијенијим системом управљања отпадом. 

Коришћени метод истраживања је попуњавање упитника са унапред понуђеним 

одговорима. 

На основу добијених резултата може се закључити да је ниво еколошке свести у 

Србији на високом нивоу (70%) и да су грађани Србије свесни проблема загађења 

животне средине са којима се сусрећу, као и проблема нагомаилавања отпада и 

одлагања на сметлишта и дивље депоније. 

У великој мери охрабрује чињеница да је 100% испитаника изразило спремност 

да врши примарну селекцију отпада у домаћинствима, међутим само половина 

испитаника мисли да би њихови познаници вршили примарну селекцију отпада, што је 

много реалније, нарочито ако се узму у обзир резултати анкете добијене у Шведској, 

где се 86% испитаника изјаснило да редовно врши примарну селекцију отпада. 

Из свега горе наведеног може се закључити да је неопходно вршити константну 

едукацију становништва и кампању у промовисању примарне селскције отпада и 

потребе рециклаже отпада у циљу заштите животне средине, као и потребе за 

одвајањем опасног од неопасног отпада. На овај начин би се створили услови за 

увођење различитих третмана отпада који за сада још не постоје у Србији 

(компостирање, инсинерација), а такође би се смањила количина отпада која се одлаже 

на депоније. 
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REZIME 

Preventiva, kao najslabija taţka sistema zaštite i spasavanja Republike Srbije u proteklom periodu, 

pokazala je sve svoje slabosti posebno tokom 2014. godine, nametnula je potrebu subjektima odbrane da u 

narednom periodu preduzimaju propisane i definisane mere na zaštiti štišenih vrednosti (stanovništva i 

materijalnih/kulturnih dobara), da otklanjaju uoţene nedostatke i slabosti i da bezbednost podignu na viši nivo. 

Pozitivnim zakonskim propisima definisano je kako to uraditi, kojim snagama i sredstvima i u kom vremenskom 

periodu. Rad ukazuje na znaţaj preventivnog delovanja u sistemu zaštite i spasavanja Republike Srbije.  

Ključne reči: preventiva, vanredne situacije, subjekti odbrane 

PREVENTION IN EMERGENCY SITUATIONS 

ABSTRACT 

Prevention, being the weakest part of the protection and rescue system of the Republic of Serbia in the 

past years, manifested all its weaknesses especially during 2014. It also imposed the future need to the subejcts 

of defense system to take assigned and defined measures in order to defend protected values (the population, 

material and cultural goods), remove noticed flaws, shortcomings and weaknesses and elevate protection to a 

higher level. Positive law regulations define how to do so, which forces and means are to be used and in what 

time period. The paper points out the importance of preventive measures in the protection and rescue system of 

the Republic of Serbia. 

Keywords: prevention, emergency situations, defence subjects 

1. UVOD 

Do sada se problematika prevencije i preventivnog delovanja (po reţima naţelnika 

Sektora za vanredne situacije) posmatrala iz ugla „naknade štete kada se desi elementarna 

nepogoda―, ali se to mora napustiti i okrenuti preventivnom delovanju, jer „jedan evro uloţen 

u preventivu vraća se desetostruko―, što se vidi na primerima zemalja EU. Republika Srbija, 

na osnovu Zakona o vanrednim situacijama, izgraŤuje jedinstven sistem zaštite i spasavanja 

na ţitavoj teritoriji i preduzima preventivne i operativne mere u borbi sa vanrednim 

situacijama. Osnovnu snagu u borbi protiv vanrednih situacija predstavljaju subjekti civilne 

odbrane, posebno jedinice lokalne samouprave (grad/opština). Od njihove pripremljenosti za 

preventivno delovanje na podruţju za koju su odgovorni, zavisi sveukupna bezbednost 

stanovništva, kao i materijalnih/kulturnih dobara i zdrave i bezbedne ţivotne sredine.  

2. NORMATIVNO-PRAVNA UREĐENOST PREVENTIVE 

Preventiva i preventivno delovanje na spreţavanju elementarnih i drugih nesreša i 

nepogoda, kao i nastanka tehniţko-tehnoloških udesa i katastrofa, posebno je regulisano u 

nekoliko zakonskih i podzakonskih akata. 
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2.1. Zakon o vanrednim situacijama  

[1] (u daljem tekstu: Zakon) defiše 11 osnovnih zadatake sistema zaštite i spasavanja 

(u daljem tekstu: ZiS), posebno zaštitu, kao skup preventivnih mera usmerenih na jaţanje 

otpornosti zajednice, otklanjanje moguših uzroka ugroţavanja, smanjenje uticaja 

elementarnih nepogoda, spreţavanje drugih nesreša i u sluţaju da do njih doŤe, umanjenje 

njihovih posledica. 

Sistem ZiS R.Srbije je deo sistema nacionalne bezbednosti i integrisani oblik 

upravljanja i organizovanja subjekata sistema ZIS na sprovoŤenju preventivnih i operativnih 

mera i izvršavanju zadataka ZiS ljudi i dobara od posledica elementarnih nepogoda i drugih 

nesreša, ukljuţujuši i mere oporavka od tih posledica.  

Definisane zadatke u sistemu ZiS obavljaju subjekti sistema civilne odbrane:  

1) organi drţavne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne 

samouprave;  

2) privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici;  

3) graŤani, grupe graŤana, udruţenja, profesionalne i druge organizacije.  

Subjekti treba da obezbede izgradnju jedinstvenog sistema ZiS na teritoriji Republike 

Srbije, na osnovu zakona, podzakonskih akata, programa, planova i drugih dokumenata 

kojima se ureŤuje organizacija, razvoj, pripremanje i upotreba snaga i sredstava ZiS. U 

sprovoŤenju ZiS subjekti civilne odbrane sprovode propisana naţela ZiS i svoj rad zasnivaju 

se na saradnji, solidarnosti, pravovremenom i usklaŤenom delovanju. Od izuzetne vaţnosti je 

primena i sprovoŤenje naţela preventivne zaštite kojom se obezbeŤuje prioritetno 

sprovoŤenje preventivnih mere zaštite u skladu sa svojim nadleţnostima.  

Po Zakonu, preventivne mere ZiS, obuhvataju:  

- uspostavljanje Nacionalne strategije ZiS u vanrednim situacijama (u daljem tekstu: 

VrSi),  

- procenu rizika i ugroţenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreša,  

- mere pri izgradnji na trusnom podruţju ili izgradnji objekata (brane, skladišta, 

pumpne stanice i dr.) koji mogu ugroziti ţivote ljudi i materijalna dobra,  

- izgradnju odbrambenih nasipa,  

- obeleţavanje mesta i procenu rizika od lavina,  

- regulisanje vodotokova,  

- protivgradnu odbranu,  

- razbijanje leda na vodotokovima,  

- izgradnju potpornih zidova,  

- protivpoţarne mere,  

- mere kojima se spreţava eksplozija ubojnih sredstava,  

- nekontrolisano oslobaŤanje, izlivanje ili rasturanje štetnih ili ţvrstih hemijskih, 

nuklearnih i radioaktivnih materijala,  

- otkrivanje i prognoziranje razvoja i kretanja atmosferskih elementarnih nepogoda,  

- organizovanje sistema osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja,  

- epidemiološke, veterinarske i druge mere kojima se spreţavaju prirodne i tehniţke 

nesreše ili ublaţava njihovo dejstvo.  

U ostvarivanju prava i duţnosti u pitanjima ZiS jedinice lokalne samouprave, preko 

svojih organa prate opasnosti, obaveštavaju stanovništvo o opasnostima i preduzimaju druge 

preventivne mere za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreša. U 

izvršavanju preventivnih zadataka ZiS mogu dobrovoljno da uţestvuju pojedinci i udruţenja, 

prema svojim mogušnostima a uz saglasnost nadleţne sluţbe.  
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Planom ZiS u VrSi planiraju se preventivne i operativne mere za spreţavanje i 

umanjenje posledica elementarnih nepogoda, tehniţko-tehnoloških nesreša - udesa i 

katastrofa, kao i snage i sredstva subjekata sistema ZiS, njihovo organizovano i koordinirano 

angaţovanje i delovanje u VrSi u cilju ZiS ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeŤenja 

osnovnih uslova za ţivot.  

 

Zakon posebno definiše mere civilne zaštite (u daljem tekstu: CZ) koje sprovode 

subjekti sistema ZiS:  

1) preventivne mere;  

2) mere zaštite u sluţaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih 

nesreša;  

3) mere zaštite kada nastupe elementarne nepogode i druge nesreše;  

4) mere ublaţavanja i otklanjanja neposrednih posledica od elementarnih nepogoda i 

drugih nesreša.  

Podaci o potencijalnim opasnostima od udesa, preventivnim bezbednosnim merama i 

postupcima i merama u sluţaju udesa privrednog društva i drugog pravnog lica moraju biti 

dostupni javnosti.  

Zaštita od rušenja sprovodi se kao preventivna mera u okviru prostornog i 

urbanistiţkog planiranja, uz primenu graŤevinsko-tehniţkih i drugih mera, a u skladu sa 

procenjenim seizmiţkim rizikom, za šta su odgovorni organi urbanistiţko-graŤevinske 

delatnosti.  

Zaštita i spasavanje od poţara i eksplozija obuhvata organizaciju i sprovoŤenje 

preventivnih mera u svim sredinama, a posebno objektima u kojima se skladište zapaljive i 

eksplozivne materije i prostorima gde postoji mogušnost nastanka poţara.  

Zaštita i spasavanje ţivotinja sprovodi se, prvenstveno, blagovremenim pripremama 

privrednih društava i drugih organizacija koje se bave uzgojem stoke i proizvodnjom 

namirnica ţivotinjskog porekla, kao i osposobljavanjem vlasnika stoke za vršenje 

preventivnih mera i postupaka u zaštiti ţivotinja.  

Radi sticanja potrebnih znanja iz oblasti liţne i kolektivne zaštite, graŤani se 

obuţavaju i osposobljavaju za preventivu zaštitu i spasavanje.  

Planiranje i programiranje sistema ZiS, kroz dugoroţne planove, posebno sadrţi 

razvoj preventivnih mera i delatnosti od znaţaja za ZiS.  

Sredstva Fonda za VrSi koriste se za finansiranje pripreme, sprovoŤenja i razvoja 

programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti preventive, smanjivanja rizika, upravljanja i 

reagovanja u VrSi i za sufinansiranje preventivnih i interventnih mera u vanrednim 

situacijama;  

2.2. Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama [2] definiše da je 

naĉelo preventivne zaštite jedno od osnovnih naĉela na kojima se zasniva integrisani 

sistem ZiS R.Srbije. 

Vlada je odgovorna za sve aspekte upravljanja VrSi. U njeno ime, odgovornost za 

planiranje i sprovoŤenje preventivnih mera, spremnosti, odgovora na VrSi i otklanjanje 

posledica istih, preneta je na zajedniţku aktivnost nadleţnih organa drţavne uprave, 

autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Odgovornosti svakog od nabrojanih 

subjekata definisane su Zakonom (ţl. 9-15).  

Dosadašnji obim sprovedenih obuka ne moţe na adekvatan naţin da odgovori svim 

zahtevima integrisanog sistema upravljanja, rukovoŤenja i kontrole u oblasti VrSi. Sistem 

obuke treba proširiti, modernizovati i poboljšati kreiranjem plana i programa za dalje 
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usavršavanje steţenih znanja. SprovoŤenjem treninga kojima se jaţaju kapaciteti smanjuje se 

nedovoljna obuţenost angaţovanih, kako za reagovanje u VrSi, tako i za definisanje i 

primenu preventivnih mera, mera za ublaţavanje posledica, mera obnove i saniranja 

posledica VrSi..  

Sprovedenom analizom, koja je obuhvatala oblast VrSi u Republici Srbiji dobijen je 

dokument (Aneks) u kome je posebno prepoznata neodgovarajuša organizacija i 

nesprovoĊenje preventivnih mera  u sistemu ZiS.  

 

Strategija istiţe da postoješi, kako ljudski resursi tako i opremljenost sluţbi za 

preventivno i operativno reagovanje, nisu na zadovoljavajušem nivou. 

Preventivne mere zaštite prilikom transporta opasnog tereta u drumskom i 

ţelezniţkom saobrašaju se sprovode kroz redovan inspekcijski nadzor svih nadleţnih organa, 

kod svih uţesnika u transportu opasnog tereta. Preventivne mere su i pravilna primena 

propisa, obuţavanje i školovanje lica koja uţestvuju u transportu opasnog tereta. 

TakoŤe, operater Seveso postrojenja kod koga se desio udes, duţan je da obavesti 

nadleţne organe o naknadno prikupljenim podacima koji utiţu na ranije utvrŤene ţinjenice i 

zakljuţke, kao i da sprovede hitne, srednjoroţne i dugoroţne mere otklanjanja posledica 

hemijskog udesa i da, nakon izvršene analize svih aspekata hemijskog udesa, dâ preporuke za 

buduše preventivne mere. 

S obzirom da u preţniku od 1.000 km od drţavne granice trenutno rade 44 operativna 

nuklearna reaktora, postoji opasnost da bi se i u Republici Srbiji mogle osetiti znaţajne 

posledice nuklearnog akcidenta na nekom od reaktora u okruţenju. Zbog toga je neophodno 

preduteti sledeše preventivne mere: 

- izraditi plan za delovanje u sluţaju nuklearnog ili radijacionog akcidenta Republike 

Srbije, 

- unaprediti i osavremeniti sistem za ranu najavu radijacionog ili nuklearnog 

akcidenta, 

- uspostaviti sistem podrške pri odluţivanju o merama zaštite u sluţaju nuklearnog 

akcidenta, npr. RODOS sistem, 

 obezbediti opremu i obuku jedinica za delovanje u sluţaju nuklearnog ili radijacionog 

akcidenta, 

- obezbediti opremu i organizaciju zdravstvenih ustanova za delovanje u sluţaju 

nuklearnog ili radijacionog akcidenta. 

2.3. Zakon o vodama 

[3] kroz Opšti plan za odbranu od poplava definiše posebno mere koje se moraju 

preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda (spoljnih i unutrašnjih).  

Radi spreţavanja i otklanjanja štetnog dejstva erozije i bujica sprovode se preventivne 

mere, grade i odrţavaju vodni objekti za zaštitu od erozije i bujica i izvode zaštitni radovi. 

Preventivnim merama smatraju se naroţito:  

1 zabranjene radnje: 

- pustošenje, krţenje i ţista seţa šuma;  

- ogoljavanje površina;  

- nekontrolisano kopanje i preoravanje livada, pašnjaka i neobraŤenih površina, radi 

uzgoja jednogodišnjih kultura;  

- zatrpavanje izvora i nekontrolisano sakupljanje i odvoŤenje tih voda;  

- dugotrajno skladištenje ţvrstog materijala;  

- izgradnja objekata bez odgovarajuše planske i projektne dokumentacije;  
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- eksploatacija reţnih nanosa sa dna ili padina, osim za potrebe obezbeŤenja propusne 

sposobnosti korita bujica;  

- izgradnja objekata koji bi mogli da ugroze stabilnost zemljišta (vodenice, brane, 

kanali, ribnjaci i sliţno);  

- druge radnje kojima se pospešuje erozija i stvaranje bujica;  

2) koriššenje poljoprivrednog i drugog zemljišta u skladu sa zahtevima antierozionog 

ureŤenja zemljišta. Zaštitnim radovima smatraju se:  

- pošumljavanje;  

- uzgoj i odrţavanje zaštitne vegetacije;  

- krţenje rastinja;  

- zatravljivanje;  

- terasiranje, podizanje vošnjaka i veštaţkih livada;  

- melioracija pašnjaka;  

- ţiššenje korita i  

drugi sliţni radovi.  

Preventivne mere i zaštitne radove sprovodi jedinica lokalne samouprave, u skladu sa 

planom upravljanja vodama. 

2.4. Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroţenosti i planova zaštite i spasavanja 

u vanrednim situacijama [4], u delu Procene: 

-  identifikuje opasnosti, izvore i oblike ugroţavanja;  

- moguše efekti i posledice;  

- daje procenu ugroţenosti-rizika;  

- sagledava snage, sredstava i preventivne mere za odgovor na opasnosti izazvane 

elementarnim nepogodama i drugim nesrešama;  

- definiše ZiS ţivota i zdravlja ljudi, ţivotinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i 

ţivotne sredine.  

Procena posebno sadrţi identifikaciju opasnosti i procenu rizika od elementarnih 

nepogoda i drugih nesreša i daje procenu potrebnih snaga, sredstava i preventivnih mera za 

ZiS po svim vrstama opasnosti.   

U Proceni snaga, sredstava i preventivnih mera za ZiS posebno se utvrdjuju:  

- postoješe snage i sredstva organa, sluţbi i drugih pravnih lica koje se bave ZiS u 

okviru svoje redovne delatnosti;  

- drugih operativnih snaga ZiS;  

- snaga i sredstava CZ;  

- fiziţkih lica i ostalih raspoloţivih materijalnih resursa koji se mogu angaţovati na 

spreţavanju nastanka i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreša.  

Preventivne mere za ZiS se preduzimaju radi spreţavanja ili smanjenja verovatnoše 

nastanka elementarnih nepogoda o drugih nesreša kao i umanjenja posledica. Mere prevencije 

ţine:  

1) mere koje su predviŤene i/ili realizovane prostornim planiranjem, projektovanjem i 

izgradnjom objekta postrojenja – kompleksa;  

2) mere koje su predviŤene za odrţavanje i kontrolu infrastrukture (PTT, ţelezniţki, 

reţni, drumski i vazdušni saobrašaj);  

3) mere koje su predviŤene za odrţavanje i kontrolu saobrašajnica na nivou lokalne 

zajednice;  

4) mere koje su predviŤene u sistemu bezbednosti: nadzor, upravljanje sistemima 

bezbednosti i zaštite, detekcija i identifikacija opasnosti;  
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5) edukacija - permanentna edukacija stanovništva, ukljuţujuši decu veš od 

predškolskog doba, o svim aspektima ZiS;  

6) propisi u svim oblastima ZiS u VrSi;  

7) mere koje su predviŤene organizacijom osposobljavanja i opremanja ljudskih 

kapaciteta za reagovanje u sluţaju VrSi;  

8) mere koje su predviŤene izradom i proverom planske dokumentacije za reagovanje 

u sluţaju VrSi.  

U delu koji obradjuje Planove ZiS od svih vrsta opasnosti (prirodne nepogode, TT 

udes i katastrofe, nuklearne i radiološke nesreše, epidemija, epizootija i biljne bolesti, 

posledice terorizma...) posebna paţnja se posvešuje preventivnim merama, prašenju 

postudesne situacije i na preduzimanju preventivnih mera otklanjanja opasnosti od ponovnog 

nastanka udesa.  

2.5. Pravilnik o naĉinu izrade i sadrţaju plana zaštite od udesa  

[5] u delu Mere zaštite i spasavanja od udesa razraŤujuje mere i zadatke za 

sprovoŤenje, a posebno preventivne mere:  

- procenu nastalog stanja ugroţenosti od udesa i donošenje odluke o sprovoŤenju ZiS,  

- organizaciju obaveštavanja,  

- organizaciju rukovoŤenja,  

- organizaciju pruţanje pomoši, prve medicinske pomoši i zdravstvenog zbrinjavanja 

(nosioci 

- zdravstvene ustanove, organizaciona struktura, kapaciteti, pravci prevoţenja 

povreŤenih, materijalno obezbeŤenje i dr.),  

- organizaciju sklanjanja i zbrinjavanja ugroţenog stanovništva (nosioci, 

specijalizovane ekipe i zadaci, kategorije i broj ugroţenih mesta, kapacitet objekata, 

materijalno obezbeŤenje, pravci kretanja, organizacija i naţin prevoţenja i dr.),  

- organizaciju evakuacija zaposlenih (nosioci - pregled i sastav ekipe i zadaci, 

kategorija i broj, materijalno obezbeŤenje, pravci, mesta evakuacije, prihvat - razmeštaj po 

objektima i dr.),  

- organizaciju zaštite i zbrinjavanja materijalnih i kulturnih dobara u zoni ugroţenosti 

(nosioci, ekipe i zadaci, pregled materijalnih dobara, mesta - objekti gde še se izvršiti 

zbrinjavanje i dr.),  

- organizaciju monitoringa kvaliteta vazduha, zemljišta i vode (nosioci, organizaciona 

struktura, zone i organizacija monitoringa i dr.),  

- organizaciju bezbednosnih mera (lokacija objekata i pravaca za zbrinjavanje, 

evakuaciju, dekontaminaciju, pruţanja medicinske zaštite, izmeštanje materijalnih dobara i 

dr.),  

- organizaciju saobrašaja (posebno u zoni ugroţenosti, nosioci i vremenski period),  

- organizaciju spasavanja i zaštite od poţara (nosioci, organizacijska struktura, 

preventivne i zaštitne mere u objektima škola, vrtiša stambenim i drugim objektima),  

3. ZAKLJUĈAK 

O znaţaju preventive se mnogo piše, naţalost malo preduzima. Najbolji primer su za 

to dogaŤaja u R.Srbiji od 2012. godine, posebno 2014. godine, kada su nas snašle 

mnogobrojne i raznovrsne VrSi (neispravne vode za piše, orkanska košava, sneg i sneţni 

nanosi-smetovi, led, niske temperature, grad, klizišta, aerozagaŤenja od poţara, poplave, 

najezde komaraca…). Na neke je sistem mogao pravovremeno i odgovoriti, da je postojala 
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ţelja (i volja) subjekata odbrane, od kojih posebno treba istaši jedinice lokalne samouprave. I 

pored Ustavne obaveze, obaveze koje nalaţe Zakon o lokalnoj samoupravi, a posebno Zakon 

o vanrednim situacijama, lokalna samouprava nije preduzela sve mere, posebno preventivne, 

da zaštiti svoje graŤane, materijalna i kulturna dobra i ţivotnu sredinu u celini.  

 

Treba posebno i naglasiti i slabosti koje su identifikovane u Nacionalnoj strategiji ZiS, 

još 2011. godine, a koje su se na ţalost pokazale i tokom 2014. godine:  

1) institucionalno-organizacione slabosti:  

- nepostojanje uslova za doslednu primenu propisa;   

- neodgovarajuša organizacija i sprovoŤenje preventivnih mera;  

- nedostupnost specijalizovanih katastara;   

- nepostojanje sveobuhvatnih mapa rizika;   

- neravnomerna raspodela kapaciteta sluţbi za reagovanje na teritoriji Republike 

Srbije; 

- neuspostavljen sistem 112;  

- nepostojanje metodologije upravljanja opasnim otpadom;   

2)  materijalno-tehniţke slabosti:  

- nezadovoljavajuši nivo saobrašajne i druge infrastrukture;   

- zastarela, nepouzdana oprema, sredstva i vozila sluţbi za reagovanje u VrSi;  

- neadekvatno finansiranje odrţavanja sistema ZiS;  

3) slaba saradnja, koordinacija i raspoloţivost informacija:  

- nedovoljna koordinacija izmeŤu subjekata sistema ZiS u VrSi;  

- nedovoljna saradnja izmeŤu nauţnih i istraţivaţkih institucija i direktnih korisnika 

istraţivanja;  

- nedovoljna saradnja sa nevladinim i privatnim sektorom;  

4) ljudski resursi i edukacija:  

- neadekvatna struţna kvalifikovanost i tehnološka disciplina raspoloţivih ljudskih 

resursa; 

- nedostatak specijalizovanih kadrova;  

- nedovoljna obuţenost profesionalnog kadra;  

- nepripremljenost i nizak nivo kapaciteta lokalne samouprave;  

- nerazvijena kultura prevencije. 

Treba istaši da je, kao jedan od razloga slabe preventive  i sporost donošenja 

podzakonskih akata u oblasti planiranja i izrade Procena ugroţenosti  i Planova ZiS. Istiţemo 

samo ţetiri dokumenta od 32 koja su trebala biti doneta do polovine juna 2010. godine:  

1.  Nacionalna strategija ZiS sa zakašnjenjem od 17 meseci;  

2. Uredba o sastavu i naţinu rada štabova za vanredne situacije-kašnjenje od 7 meseci; 

3. Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroţenosti - rizika i planova ZiS u 

VrSi- kašnjenje od 27 meseci;  

4. Uredba o sadrţaju i naţinu izrade planova ZiS u VrSi-sa kašnjenjem od  7 meseci.  

Kao direktna posledica ovakvog stanja, potrebni Planovi i Procene od republiţkog 

nivoa pa do nivoa lokalne samouprave, još nisu donate, pa samim tim i preduzimanje 

prevenetivnih mera nije bilo vršeno.  

Na nivou lokalne samouprave nisu formirane snage civilne zaštite, nisu odreŤena 

sredstva za angaţovanje u sluţaju potrebe, nije izvršena obuka-edukacija gradjana, 

poverenika i zamenika poverenika CZ, kao ni pripadnika jedinica CZ opšte namene. Krajnja 

posledica takvog stanja je dobro poznata-poplavljene-srušene kuše; evakuisano stanovništvo; 

uništena ţivotna sredina; devastirana kulturna i materijalna dobra; štete nenadoknadive. 
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U izjavama nadleţnih iz Vlade R.Srbije, MUP-a, Sektora za vanredne situacije, a 

posebno lokalnih organa vlasti, vidljiv je i problem koji se javljao i zbog partijskih 

neistomišljenika i slabe saradnje na preventivnom i operativnom delovanju protiv 

elementarnih i drugih nepogoda i katastrofa. 

U svim vanrednim situacijama tokom 2014. godine jedine i organizovane snage koje 

su odmah reagovale i preduzimale mere na spasavanju štišenih vrednosti, su bili pripadnici 

Vojske Srbije i Sektora za vanredne situacije. Svi ostali subjekti su kasnije reagovali, kao 

pomoš navedenim snagama, a ne kao glavni nosioci aktivnosti na svojoj teritoriji. To se jako 

dobro videlo posebno tokom majskih poplava i otklanjanja posledica klizišta i visokih voda na 

podruţju opština Majdanpek, Negotin, Kladovo u septembru mesecu. 
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РЕЗИМЕ 

Све земље се суочавају са различитим хазардима који лако могу прерасти у догађаје са 

катастрофалним последицама, уколико се њима не управља на одговарајући начин. Често је настанак 

хазарда неизбежан, али се обим његових последица може значајно редуковати адекватном улогом и 

правилним реаговањем свих одговорних актера у одређеном друштву. Управљање догађајима са 

катастрофалним последицама се одвија у четири фазе: ублажавање, припремљеност, одговор и опоравак. 

У овом раду ће бити приказан преглед институција у Републици Србији које учествују у свакој од фаза 

управљања догађајима са катастрофалним последицама, као и одговарајућа законска регулатива која 

дефинише успостављање интегрисаног система заштите и спасавања. Главну улогу у управљању 

догађајима са катастрофалним последицама има Министарство унутрашњих послова, односно Сектор за 

ванредне ситуације, али су законом дефинисани и други учесници у овим активностима. 

Кључне речи: хазард, катастрофа, управљање, систем, институција, закон 

REWIEW OF THE SYSTEM INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE 

DISASTER MANAGEMENT 

ABSTRACT 

All countries are faced with a variety of hazards that can easily turn into disasters, if they are not 

managed appropriately. Often the occurrence of a hazard is inevitable, but the scope of its consequences can be 

significantly reduced by a proper role and adequate reaction of all responsible actors in the society. There are 

four phases in disaster management: mitigation, preparedness, response and recovery. This paper will describe 

the role of institutions of the Republic of Serbia participating in each of the phases of the disaster management, 

as well as relevant legislations that define the establishment of an integrated system of safety and protection. The 

Ministry of Interior, Sector for Emergency Management has the main role in disaster management, but there are 

also other participants involved in these activities defined by the laws. 

Key words: hazard, disaster, management, system, institution, law 

УВОД 

Природне појаве хидрометеоролошког, биолошког или геолошког порекла као 

што су поплаве, бујице, суше, земљотреси, снежни наноси, екстремне температуре, 

одроњавање и клизање земљишта имају потенцијал угрожавања људских живота као и 

изазивања велике материјалне штете.  Такође, угрожавање безбедности и живота људи, 

материјалних добара и животне средине може бити последица неконтролисаних 
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догађаја приликом управљања одређеним техничко-технолошким процесима. Изазвани 

природним појавама или љу.дском активношћу, у протеклих неколико деценија, 

потенцијални хазарди све учесталије прерастају у разорне катастрофалне догађаје 

распрострањене широм света.  

Глобална распрострањеност катастрофалних догађаја може се тумачити, осим 

кроз негативне климатске промене, такође и кроз појаву повећања бројности 

популације која може бити изложена штетним догађајима. Остварене људске, 

материјалне, економске, као и штете нанете животној средини захтевају развој 

напредних стратегија управљања социо-демографским развојем као и савремено и 

интегрисано управљање ризиком од катастрофалних догађаја.  

Стратегије управљања ризиком од катастрофалних догађаја могу се развијати 

концептуално (концептуални оквир са циљем операционализације успостављеног 

оквира) као и путем законодавног односно институционалног оквира. У раду су 

размотрена оба приступа уз анализу примене концептуалног оквира у законодавној и 

институционалној пракси у Републици Србији. 

ФАЗЕ УПРАВЉАЊА ДОГАЂАЈИМА СА КАТАСТРОФАЛНИМ 

ПОСЛЕДИЦАМА 

Управљање догађајима са катастрофалним последицама можемо поделити у 

четири фазе: ублажавање, припремљеност, одговор и опоравак [1]. Ублажавање и 

припремљеност спадају у проактивне мере управљања катастрофалним догађајима, које 

се реализују пре настанка самог катастрофалног догађаја, са циљем да се спречи 

настанак или неутралишу, односно ублаже последице катастрофалног догађаја. 

Одговор и опоравак спадају у реактивне мере управљања катастрофалним догађајима, 

које се реализују након настанка катастрофалног догађаја, са основним циљем 

минимизирања негативних последица и враћања погођене заједнице у функционално 

стање у што је могуће краћем року.  

Свака од наведених фаза управљања катастрофалним догађајима садржи 

карактеристичне елементе који ће у наставку рада бити представљени. 

Ублажавање 

Ублажавање представља сваки напор предузет са циљем да се смањи ризик од 

одређеног хазарда, кроз смањење вероватноће настанка или последица које настају 

услед реализације посматраног хазарда [1]. Сама појава хазарда не подразумева 

аутоматски и настанак катастрофалног догађаја. У неким ситуацијама постоји 

могућност да се спровођењем мера ублажавања у потпуности избегне појава хазарда, а 

самим тим и да се избегне евентуални догађај са катастрофалним последицама. 

Уколико не постоји могућност избегавања хазарда, онда је неопходно базирати се на 

мерама које ће у потпуности или делимично неутралисати његове последице и на тај 

начин спречити да хазард прерасте у катастрофални догађај.  

Постоје две врсте мера ублажавања: структурне и неструктурне. Структурне 

мере ублажавања су оне које  укључују неку врсту конструкцијских, инжењерских или 

других механичких промена, односно побољшања, са циљем смањења вероватноће 

настанка или последица одређеног хазарда. Неструктурне мере ублажавања 

подразумевају смањење вероватноће или последица хазарда кроз промене људског 

понашања или природних структура, без укључивања икаквих физичких промена.   
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Припремљеност 

Припремљеност подразумева активности које се реализују пре настанка 

катастрофалних догађаја, са циљем да се обезбеди адекватан одговор на његове утицаје 

и опоравак од последица [1]. Припремљеност је веома важна фаза циклуса како би се 

избегле одређене активности смањења утицаја катастрофалних догађаја у последњи 

моменат. Основни циљ припремљености би требало да буде сазнање о томе шта треба 

урадити када до катастрофалног догађаја дође, као и начин на који то треба урадити уз 

поседовање адекватне опреме како би све било изведено на што ефикаснији и 

ефективнији начин.  

Одговор 

Кроз фазе ублажавања и припремљености заједница покушава да смањи 

рањивост у односу на одређени хазарда. И поред највећег труда у наведеним фазама, 

хазарди, а са њима и катастрофални догађаји неминовно настају. Одговор представља 

прву фазу управљања катастрофалним догађајима која се реализује након остварења 

катастрофалног догађаја. Циљ одговора је ограничавање броја повређених и погинулих, 

као и штете која настаје на имовини и животној средини [1]. Начин одговора је 

директно повезан са обимом катастрофалног догађаја. Фаза одговора започиње оног 

момента када је јасно да ће до хазарда доћи и траје све док се не објави престанак 

ванредне ситуације.  

Одговор представља најкомплекснију од све четири фазе управљања 

катастрофалним догаћајем јер се одвија у веома стресном окружењу, условима који су 

временски ограничени и са приступом ограниченом броју информација. Ово је уједно и 

фаза која је најизложенија медијима, а самим тим и изузетно подложна критици 

јавности. Свака активност у овој фази директно утиче на број повређених и страдалих, 

као и на штету која настаје на имовини и животној средини.   

Опоравак 

Опоравак представља фазу управљања катастрофалним догађајима која има за 

циљ обнављање инфраструктуре, поремећених социјалних  и економских токова након 

катастрофалног догађаја, као и смањење ризика од настанка сличних катастрофалних 

догађаја у будућности [1]. У односу на остале фазе управљања катастрофалним 

догађајима, фаза опоравка има далеко највеће трошкове.  

Опоравак се може поделити на краткорочан и дугорочан. Краткорочан опоравак 

започиње још док су хитне интервенције у току и има за циљ да стабилизује живот 

људи из погођене заједнице како би били спремни за дугорочан опоравак који их чека. 

Дугорочан опоравак започиње када је ванредна ситуација окончана са циљем да се 

погођена заједница што пре врати у функционално стање, са тежњом да се квалитет 

функционисања заједнице побољша у односу на стање пре настанка катастрофалног 

догађаја. 

ИНСТИТУЦИЈЕ У СРБИЈИ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У УПРАВЉАЊУ 

ДОГАЂАЈИМА СА КАТАСТРОФАЛНИМ ПОСЛЕДИЦАМА 

Управљање догађајима са катастрофалним последицама је регулисано 

одређеним законима и подзаконским актима. Закон о ванредним ситуацијама 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

40 
 

(„Службени гласник РС―, број 111/2009) и Закон о заштити од пожара („Службени 

гласник РС―, број 111/2009) чине општи правни оквир у овој области, али је област 

уређена и кроз друге законе који нису примарно усмерени на управљање догађајима са 

катастрофалним последицама. У овом делу рада анализиране су најистакнутије 

институције које примарно учествују у управљању догађајима са катастрофалним 

последицама, као и надлежности размотрених институција у складу са прописаним 

законским оквирима.   

Влада Републике Србије 

Влада Републике Србије у области заштите и спасавања, обезбеђује изградњу и 

развој система заштите и спасавања Републике Србије и планско повезивање делова 

система и задатака у јединствену целину [2]. Основна улога Владе подразумева 

предлагање, усвајање, координацију, праћење и извештавање о свим активностима које 

су везане за управљање катастрофалним догађајима.  

Министарство унутрашњих послова 

Министарство унутрашњих послова преко Сектора за ванредне ситуације, који 

је његов саставни део, представља основног носиоца свих активности у области 

управљања катастрофалним догађајима [3][4]. Ватрогасно-спасилачке јединице, које 

чине територијалне ватрогасне и спасилачке јединице, које учествују у припреми и 

одговору на катастрофалне догађаје припадају Сектору за ванредне ситуације. 

Министарство унутрашњих послова израђује све потребне документе који 

дефинишу начин заштите и спасавања, у складу са Законом о ванредним ситуацијама. 

Поред тога, организује систем осматрања, обавештавања, раног упозоравања и 

узбуњивања на територији Републике Србије. Министарство унутрашњих послова 

спроводи обуке и образује Национални и регионалне тренинг центре за заштиту и 

спасавање.  

Из претходно наведеног, јасно се може закључити да су Министарство 

унутрашњих послова и Сектор за ванредне ситуације укључени у велики број 

активности које обухватају све фазе управљања догађајима са катастрофалним 

последицама.  

Здравствене институције 

Републички општи интерес у здравственој заштити је спречавање и отклањање 

здравствених последица проузрокованих елементарним и другим непогодама и 

ванредним приликама [5]. У домену здравствених институција је и обавештавање 

грађана у случају избијања епидемија и других непогода, тако што ће о томе известити 

надлежне органе. Завод за јавно здравље утврђује посебне мере у елементарним и 

другим непогодама и у сарадњи са другим установама врши њихово спровођење. Завод 

за јавно здравље је задужен и да обезбеди правовремен проток квалитетних 

информација унутар система јавног здравља [6].  

Здравствене институције у управљању катастрофалним догађајем најзначајнију 

улогу имају у фази одговора, када је од највеће важности да се број повређених и 

погинулих сведе на минимум. То је могуће реализовати само уз добро планирање и 

организацију, као и спремност и оспособљеност особља здравствених институција да 

адекватно реагују у хитним ситуацијама. Здравствене институције учествују и у фази 
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припремљености благовременим обавештавањем јавности о могућим епидемијама и 

другим непогодама.  

Републички хидрометеоролошки завод 

Републички хидрометеоролошки завод је задужен да обавља послове прогнозе и 

упозорења пре, за време и непосредно после престанка метеоролошких и хидролошких 

елементарних непогода и катастрофа и израду и издавање анализа и прогноза квалитета 

вода у случају хаваријских загађења [7]. Републички хидрометеоролошки завод пружа 

подршку одбрани и заштити од поплава, ледених појава и других хидролошких и 

метеоролошких елементарних непогода и катастрофа. Републички хидрометеоролошки 

завод израђује карте угрожености и ризика од метеоролошких елементарних непогода и 

учествује у изради карата угрожености од поплава, и у оквиру свог делокруга израђује 

процену угрожености Републике Србије.  

Службеници у Републичком хидрометеоролошком заводу се константно 

усавршавају кроз курсеве и обуке из области система раног упозорења, 

телекомуникационих система контроле, обраде и архивирања метеоролошких података, 

коришћења сателитских и радарских продуката у детектовању и прогнози опасних 

атмосферских појава, коришћења и развоја најсавременијих нумеричких модела који се 

користе за прогнозу опасних атмосферских појава [2].  

Примарна улога Републичког хидрометеоролошког завода у управљању 

катастрофалним догађајем се реализује у фази припремљености кроз системе раног 

јављања и упозорења, али је свакако значајна улога и у фази одговора кроз 

континуирано обезбеђивање информација које у великој мери могу утицати на одлуке о 

одређеним активностима у погледу смањења последица катастрофалних догађаја.  

Јавна водопривредна предузећа 

Ради заштите од поплава обезбеђује се планирање, изградња, одржавање и 

управљање водним објектима за заштиту од поплава, уређење водотока и извођење 

других радова и мера, спровођење одбране од поплава и санација последица поплава 

[8]. Јавно водопривредно предузеће организује и спроводи одбрану од поплаве на 

водама првог реда које су претежно велики водотокови, а организација и спровођење 

мера заштите од бујица, које спадају у воде другог реда, је препуштена јединицама 

локалне самоуправе. Такође је, у смислу управљања ризицима од штетног дејства воде, 

неопходно израдити прелиминарне процене ризика од поплава, израдити и спроводити 

планове управљања ризицима од поплава, опште и оперативне планове одбране од 

поплава. 

Јавна водопривредна предузећа учествују у свим фазама управљања ризиком 

који настаје услед поплава. Њихове активности почињу са идејом да до хазарда не дође, 

али морају бити припремљени да на хазард адекватно одговоре са примарним циљем да 

његове последице не добију катастрофалне размере. Уколико дође до оштећења услед 

поплава, учествују у санацији поплављеног терена.  

ЈП „Србијашуме― и ЈП „Војводинашуме― 

У гашењу пожара учествују корисници шума и службе корисника шума у 

сарадњи са ватрогасно-спасилачким јединицама које припадају Министарству 

унутрашњих послова, односно Сектору за ванредне ситуације [9]. 
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Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме― и Јавно предузеће за 

газдовање шумама „Војводинашуме― која газдују шумама у државној својини дужна су 

да своје пословање и општа акта ускладе са одредбама овог закона. У складу са законом 

ова јавна предузећа учествују у свим фазама управљања ризиком од катастрофалних 

догађаја који могу погодити шумско подручје. 

Републички сеизмолошки завод 

Основни задатак Републичког сеизмолошког завода се односи на праћење 

сеизмечке активности како би се јавност могла правовремено информисати о главним 

параметрима земљотреса и процени његових последица, а са циљем да се предузму 

неопходне мере помоћи угроженом становништву [10]. Дакле, улога Републичког 

сеизмолошког завода у управљању катастрофалним догађајем се препознаје у фази 

припремљености и одговора кроз пружање информација о земљотресу који би могао да 

погоди или је већ погодио неко подручје. 

Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије 

Влада је основала Агенцију за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну 

сигурност Србије са циљем да се обезбеде услови за ефективно и ефикасно спровођење 

мера заштите од јонизујућег зрачења и мера нуклеарне сигурности и у оквиру своје 

делатности учествује у свим фазама управљања ризиком од катастрофалних догађаја 

[11]. 

Слика 1 показује институције које учествују у управљању догађајима са 

катастрофалним последицама и фазе у којима су њихове активности најзаступљеније. 

 

 

Слика 1 – Приказ фаза и инститиција које учествују у управљању догађајима са 

катастрофалним последицама  
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Легенда: 

Влада Републике Србије 

Министарство унутрашњих послова 

Јавна водопривредна предузећа   

ЈП „Србијашуме― и ЈП „Војводинашуме― 

Агенцију за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије 

Здравствене институције 

Републички хидрометеоролошки завод 

Републички сеизмолошки завод 

ЗАКЉУЧАК 

Анализа надлежности одабраних институција прописаних законским оквирима 

указује на концептуалну развијеност управљања ризиком од катастрофалних догађаја у 

Републици Србији.  Размотрене активности које су анализиране институције и 

предузећа обавезне да спроводе обухватају све четири фазе управљања ризиком од 

катастрофалних догађаја. У оквиру препоручених мера у фази пре настанка 

катастрофалног догађаја као најзапаженије издвајају се едукација персонала и развој 

законске регулативе.   

Неструктурна мера едукације персонала заступљена је у већини размотрених 

институција и предузећа. Осим адекватно едукованог персонала у оквиру различитих 

институција, предузећа и органа одлучивања, неопходно је успостављање 

функционалне и правовремене размена знања и информација на свим нивоима 

управљања и извршавања.  

Развој адекватне законске регулативе као значајан корак у процесу 

успостављања интегрисаног система управљања ризиком од катастрофалних догађаја у 

великој мери зависи од степена усклађености концептуалног оквира и законске 

регулативе на националном нивоу са препорукама и регулативом Европске Уније и 

Уједињених Нација. У оквиру развоја националне законске регулативе у обзир су узети 

модели развоја препoручени у документима као што су: Миленијумски циљеви развоја, 

Хјого оквир за деловање 2005-2015: Развој отпорности нација и заједница на 

катастрофе, Стратегија унутрашње безбедности Европске Уније и Стратегија Европске 

Уније за подршку смањењу ризика од катастрофа у земљама у развоју. Наведени тренд 

развоја законске регулативе, неопходно је додатно развијати у смислу 

операционализације концептуалног и законодавног оквира.  
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REZIME 

Moţe se sa sigurnoššu reši, da je 2014. godina, godina vanrednih situacija u Republici Srbiji. 

Proglašavane su za celu teritoriju ili za deo teritorije, na nivou lokalne samouprave (neispravnost vode za piše, 

orkanska košava, sneg i sneţni nanosi-smetovi, led, niske temperature, grad, klizišta, aerozagaŤenja od poţara, 

poplave, najezde komaraca itd.). Pokazale su gradjanima Srbije, a posebno subjektima odbrane, da sistem zaštite 

i spasavnja još ne funkcioniše, da nije formiran posebno u delu koji se odnosi na snage sistema, njihovu 

obuţenost i osposbljenost, pre svega za preventivno delovanje. Rad daje pregled vanrednih situacija u Republici 

Srbiji u 2014. godini i ukazuje na propuste i slabosti subjekata sistema civilne odbrane.  

Ključne reči: vanredne situacije, subjekti civilne odbrane 

EMERGENCY SITUATIONS IN 2014 – DID IT HAVE TO HAPPEN 

THAT WAY 

ABSTRACT 

It can be safely said that 2014 was the year of emergency situations in the Republic of Serbia. They 

were pronounced on a part or the whole territory, on the level of local self-government (contaminated drinking 

water, hurricanes, snow and show drift, ice, low temperatures, landslides, air pollution caused by fires, floods, 

invasion of mosquitoes, etc.). They proved, both to the citizens of Serbia and the subjects of defence, that the 

protection and rescue system is not yet functioning and formed, especially the part regarding the forces of the 

system, their training and ability for, most importantly, preventive actions. The paper presents an overview of the 

emergency situations in the Republic of Serbia in 2014 and points out the shortcomings and weaknesses of the 

subjects of the civil defence system. 

Key words: emergency situations, civil defence subjects 

1. UVOD 

Vanredne situacije tokom 2014. godine su dokazale koliko je ranjiv sistem zaštite 

ispasavanja R.Srbije. Posebno su istakle slabosti u oblasti normativne uredjenosti, slabosti 

kod subjekata civilne odbrane, naroţito jedinica lokalne samouprave i njene nepripremljenosti 

za preventivno delovanje, a zatim i na otklanjanju posledica elementarnih nepogoda. Pokazale 

su, da posle pet godina od poţetka formiranja integrisanog sistema zaštite i spasavanja, nismo 

daleko stigli i da propisano ne sprovodimo u praksi. Svakako da bi posledice i štete vanrednih 

situacija bile manje da je sistem formiran i da svaki subjekt sistema izvršava planirane 

obaveze i zadatke. 

2.VANREDNA SITUACIJA U REPUBLICI  SRBIJI 2014. GODINE 

U Republici Srbiji tokom 2014. godine Vlada R.Srbije je proglasila u maju vanrednu situaciju 

na celoj teritoriji zbog visokih voda i poplava, dok su lokalne samouprave na svojoj teritoriji 

proglasile 11 vanrednih situacija zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreša.  
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2.1. Vanredna situacija u Srbiji zbog poplava u maju 2014. godine 

Vlada Srbije je15. maja proglasila vanrednu situaciju na celoj teritoriji Srbije kako bi 

se iskoristili resursi iz ţitave zemlje i uputili na ugroţena podruţja. Pored toga, upušen je i 

zahtev za pomoš meŤunarodnoj zajednici - vladama Ruske federacije, Slovenije i MaŤarske, 

kao i Evropskoj komisiji.  

Najveši deo MUP-a ukljuţio se u proces odbrane od poplava, proseţno dnevno 

angaţovao je oko 7.300 pripadnika.  

Ministarstvo odbrane angaţovalo je 10.949 pripadnika ministarstva i Vojske Srbije, a 

Vojska je evakuisala 10.299 osoba kopnenim i vazdušnim putem, dok je u vojnim objektima 

smešteno oko 2.500 evakuisanih lica. Pripadnici Vojske Srbije i ministarstva odbrane bili su 

angaţovani i na zbrinjavanju evakuisanih lica, izgradnji nasipa, postavljanju mostnih prelaza, 

ţiššenju, sanaciji klizišta, vodosnadbevanju...  

Posledice poplavnog talasa od 14. do 20. maja su katastrofalne:  

- na kategorisanim putevima srušeno je 30, a oštešeno 50 mostova;  

- na opštinskim i nekategorisanim putevima srušeno i oštešeno je oko 200 mostova;  

- usled odrona ili klizišta, oštešeno je oko 20 kategorisanih i više stotina lokalnih 

puteva, a bujica je odnela oko 10 kilometara pruge u Tamnavi na podruţju Uba;  

- srušeno je oko 200 stambenih objekata, više stotina kuša je oštešeno, dok je nekoliko 

hiljada kuša neupotrebljivo za stanovanje;  

- preko 50 (najviše osnovnih škola) i 300 poslovnih objekata je oštešeno i 

onesposobljeno; 

- poplavni talas umanjio je pouzdanost velikih sistema za prenos elektriţne energije, 

posebno vitalnih objekata za prenos iz termoelektrane Kolubara i TENT-a u Obrenovcu;  

- na teritoriji Srbije evakuisano je ukupno 31.879 graŤana sa ugroţnih podruţja;  

-evakuisani su smešteni u 136 prihvatnih centara, dok je jedan deo smešten kod 

porodice i prijatelja.  

Ukupna šteta koju je R.Srbija pretrpela u majskim poplavama iznosi 1,7 milijardi evra. 

Ovaj iznos je do 15 % veši nego što je procenjena vrednost uništenih dobara u 24 opštine koje 

su najviše stradale u poplavama.  

Bujične poplave, koje su se desile maja 2014. godine u Srbiji, posledica su klimatsko-

mateorološkog fenomena. Koliţine padavina su u periodu od tri dana iznosile od 120 do preko 

200 mm. Ciklon je doveo do poplava na prostoru koji obuhvata oko 20.000 km
2
, što se do 

sada nije dogaŤalo. Ovaj klimatsko-meteorološki fenom ne bi mogao biti spreţen ali bi 

njegovo destruktivno dejstvo bilo znatno manje da su poslednjih dvadesetak godina preduzeti 

preventivni radovi. Srbija ima oko 12.000 bujičnih vodotokova, razliţitim stepenom 

ugroţavaju odreŤena podruţja, nastaju kao posledica erozije zemljišta pod uticajem prirodnih 

i antropogenih faktora. Nastaju naglo posle intenzivnih padavina, nose velike koliţine nanosa, 

traju nekoliko sati. Uspešna odbrana od bujiţnih poplava moguša je jedino preduzimanjem 

preventivnih radova i mera. Primenjuju se dve osnovne grupe radova: biološki i biotehniţki 

radovi - pošumljavanje, šumski zaštitni pojasevi…, i tehniţki radovi u koritu vodotoka za 

spreţavanje izlivanja velike vode - regulacije vodotokova i pregrade.  

Srbiji preti stalni rizik od bujiţnih poplava i, ukoliko ţele da se spreţe štetne 

posledice, neophodno je:  

- izgraditi nove sisteme odbrane od poplava uz redovno odrţavanje postoješih;  

- promeniti zakonsku regulative - posebno u delu stalnog finansiranja;  

- organizaciono ojaţati odbranu od bujiţnih poplava, od nadleţnog ministarstva do 

lokalnih uprava i preduzeša;  
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- izraditi dokumenta (Karta erozije, Karta bujiţnih tokova Srbije i Karta izvedenih 

protiverozionih radova);  

- utvrditi nove prioritete u strateškim dokumentima vodoprivrede i uvesti sisteme 

ranog obaveštavanja o nadolasku bujiţnog poplavnog talasa.  

 

Od poţetka 90-tih godina XX veka, drastiţno se smanjuje finansiranje vodoprivrede, a 

time i protiverozionih radova, da bi u 2013. godini dostiglo svoj minimum. Izdvajanja za 

protiverozione radove u Srbiji 2006. godine iznosilo je 1.351 mil evra, a 2010. godine 0.462 

mil evra. Finansijska sredstva izdvajana poslednjih godina nisu bila dovoljna ni za redovno 

odrţavanje izgraŤenih objekata, bez ţega oni gube svoju funkcionalnost. Potrebno godišnje 

finansiranje radova za spreţavanje bujiţnih poplava u Srbiji je oko 30 mil evra. Pored 

smanjenog finansiranja, uzrok neadekvatne odbrane od bujiţnih poplava je i loša 

institucionalna organizovanost vodoprivrede. Vodoprivredna preduzeša zaduţena za poslove 

zaštite zemljišta od erozije i ureŤenje bujiţnih slivova nisu u procesu privatizacije 

transformisana u drţavna preduzeša, što je jedino ispravno rešenje jer su to poslovi od 

interesa drţave. U Operativnom planu odbrane od poplave mnoge institucije i preduzeša su 

hijerarhijski zaduţena za odbranu, ali ona nemaju ni zaposlene struţnjake, a ni potrebnu 

mehanizaciju da bi adekvatno reagovali u sluţaju nadolaska poplavnih voda. TakoŤe, ne 

postoji ni horizontalna koordinacija javnih vodoprivrednih preduzeša u Srbiji, a i saradnja sa 

relevantnim institucijama (Republiţki hidrometeorološki zavod) i Sektorom za vanredne 

situacije je nezadovoljavajuša.  

Mnogobrojna pitanja koja su postavljana u toku poplava: ‗‘Zašto niko od nadleţnih 

organa i nadleţnih sluţbi nije reagovao na prognozu i upozorenje Hidrometeorološkog zavoda 

Srbije, crveno upozorenje od 12. maja, u kome su za podruţje Obrenovca najavljeni vodostaji 

preko granice vanredne odbrane od poplava‘‘?; ‗‘Zašto nisu smenjeni direktor „Srbijavoda" i 

komandanti Opštinskog štaba Obrenovac i Gradskog štaba Beograd, kada su utvrŤeni propusti 

u odbrani Obrenovca‘‘?; ‗‘Ko je odgovoran za to što Termoelektrana „Nikola Tesla" nema 

aţurne planove zaštite od poplave i zašto postrojenja TENT-a i površinskog kopa nisu 

osigurani od šteta nastalih u poplavama‘‘?; ‗‘Zašto Vlada Srbije nije donela podzakonske akte 

neophodne za sprovoŤenje Zakona o vanrednim situacijama, koji je donet 2010. godine, kada 

je ţlanom 146. tog zakona za donošenje podzakonskih akata odreŤen rok od šest meseci‘‘?;  

2.2.Vanredne situacije u pojedinim opštinama R.Srbije tokom 2014. godine 

2.2.1. Uţice, 6.1.- vanredna situacija zbog neispravne vode za piše-na predlog Štaba 

za vanredne situacije gradonaţelnik Uţica doneo je odluku o proglašenju VrSi na delu 

teritorije grada koji se snabdeva vodom sa akumulacije Vrutci, zbog opasnosti po sistem 

vodosnabdevanja grada Uţica. U gradu je zabrana koriššenja vode za piše i pripremanje hrane 

od 26.decembra 2013. U cilju uspostavljanja redovnog snabdevanja i spreţavanja nastanka 

teţih posledica po sistem vodosnabdevanja potrebno je preduzeti hitne mere na sanaciji 

postoješeg gradskog vodovoda u delu postrojenja i obezbeŤivanja alternativnih izvora 

snabdevanja, kao i na sanaciji jezera Vrutci. Vlada Srbije traţila je  utvrŤivanje odgovornosti 

svih institucija i inspekcija koji su odgovorni za taloţenje algi u jezeru Vrutci, ali odgovor je 

izostao. Voda iz gradskog vodovoda moţe se bezbedno koristiti kao tehniţka voda za 

kupanje, pranje zuba i ostale sanitarne potrebe. Kao rešenje problema, uradjen je krak 

cevovoda od jedan i po kilometar kojim še se spojiti vodovod u Ţajetini sa uţiţkim 

vodovodom. Uţice še dobiti pijašu vodu protoka 400 litara u sekundi. Na radovima je 

angaţovana Vojska Srbije, kao najodgovornija organizacija, jer ni jedno gradjevinsko ili 

drugo preduzeše nije bilo sposobno da izvrši izgradnju vodovoda u kratkom vremenu. 
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2.2.2. Teritorija AP Vojvodina- 30.01.- 5.2. 2014. - orkanska košava, sneg i sneţni 

nanosi-smetovi: zavejani putevi, na 1000 ljudi blokirano na putevima; prekid rada škola; 

kolona od oko 300 kamiona ţetiri dana stajala na autoputu Subotica-Novi Sad, zbog velikih 

sneţnih nanosa kod mesta Ţednik; zimske sluţbe tek su treši dan poţele da rašţiššavaju put, 

kada je stigla i pomoš Crvenog krsta; na graniţnom prelazu Horgoš se nalazio veliki broj 

kamiona koji su ţekali na ulazak u Srbiju; ţelezniţki saobrašaj na pruzi Panţevo - Vršac u 

prekidu zbog izuzetnih smetova i sneţnih nanosa koji su zavejali dve dizel lokomotive izmeŤu 

Banatskog Novog Sela i Vladimirovca. Nanosi snega na pojedinim mestima na ovoj deonici 

pruge su ţetiri, pet, pa i šest metara visine. Po reţima naţelnika Sektora za VrSi ‗‘  Plan za 

ovakve situacije izradili smo u decembru 2012. kada su zbog nerašţiššenog dela autoputa 

kolone vozila bile zavejane. Tada je odgovornost bila na onima koji nisu oţistili sneg, ali 

ovog puta smo se borili sa orkanskim vetrom koji je nanosio smetove na put‘‘. Inaţe, 29. 01. 

2014. naţelnik sektora za vanredne situacije MUP Srbije Predrag Mariš rekao je da su 

spremni za zimske uslove, moguše sneţne vejavice i kao i deblokadu, ukoliko se desi i  

kolone automobila budu zavejane na putevima. On je gostujuši na RTS-u kazao da je ovaj 

sektor sada tehniţki bolje optremljen i da je MUP Srbije uspeo da nabavi šest motornih sanki, 

koje su neophodne u zimskim uslovima. "Ljudi usled sneţnih padavina mogu da budu 

blokirani u duţem vremenskom periodu. Mislim da smo se za takav scenario dobro pripremili. 

Kad to govorim ne mislim samo na Sektor za VrSi, veš i na ministarstva odbrane i saobrašaja 

sa kojima saradjujemo". 

 

2.2.3. Protivgradna zaštita i poplave u aprilu od 18.-21.- Kraljevo, Kuršumlija, 

Zajeĉar, ŢitoraĊa...VrSi u 11 opština- Predsednik Vlade je izrazio nezadovoljstvo time što se 

ponavljaju situacije o ugroţenim podruţjima od poplave iz 2011. godine, jer su sada opet 

poptuno ista podruţja ponovo ugroţena, što, kako je naveo, ‘’govori o nebrizi lokalne 

samouprave o stanju zaštite vodotokova na svojoj teritoriji’’. Srbija bi do poţetka sezone 

odbrane od grada, 15. aprila, trebalo da raspolaţe sa oko 8.000 protivgradnih raketa, što je tri 

puta manje od optimalnih godišnjih potreba od 25.000 raketa. Za normalno funkcionisanje 

sistema protivgradne zaštite u Srbiji je potrebno izmeŤu sedam i osam miliona evra godišnje, 

što nije velika suma, imajuši u vidu da se samo prošlogodišnja šteta od grada procenjuje na 

oko 50 miliona evra. Novac je obezbeŤen za nabavku oko 3.000 protivgradnih raketa, ţija je 

cena oko 130 evra po komadu. Sezona u oktobru 2013. je završena  sa zalihama koje iznose 

manje od tri protivgradne rakete po protivgradnom mestu. Optimalan broj raketa po 

protivgradnim mestu je 12 komada.  

Po reţima naţelnika Sektora 14. 02. 2014. Srbiji ne preti "prelivanje poplava" iz 

Hrvatske a Sektor MUP za VrSi je dobro opremljen za reagovanje u sluţaju te vrste 

elementarne nepogode. Po podacima Republiţkog hidrometeorološkog zavoda nama ne prete 

poplave. On je rekao i da se taj Sektor, u prethodnom periodu dobro pripremio za reagovanje 

u sluţju poplava i da u toj oblasti "imamo velike kapacitete". Oformljeni su i specijalni 

timovi za spasavanje na vodi sa odgovarajušom opremom a tu su i pripadni Crvenog krsta. 

Naveo je i da znaţajnu pomoš za reagovanje u sluţaju poplava obezbeŤuje i rusko srpski 

Centar za humanitarno reagovanje u Nišu. "Ima Srbija dosta kapaciteta za to (reagovanje u 

sluĉju poplava" i nismo baš slabi u tome").  
Direktor Javnog preduzeša "Srbijavode" Goran Puzoviš izjavio da je za potpunu 

zaštitu od poplava u Srbiji potrebno izdvojiti 11 milijardi dinara za 175 ugroţenih lokacija. 

Rekao da su vodotoci prvog reda u je ogovornosti drţave, dok su vodotoci drugog reda u 

nadleţnosti lokalnih samouprava, da je preventiva kljuţna za zaštitu od polava, jer kada 

poţnu da se izlivaju reţni tokovi, "moţete samo da spašavate najugroţenije delove teritorije". 
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"Srbijavode" raspolaţu sa svega 20-30 odsto potrebnih sredstava, kako bi izgradili i odrţavali 

neophodne nasipe i obaloutvrde.  

Štab za vanredne situacije Republike Srbije 20.04.2014. godine  zatraţio je poštovanje 

Zakona o VrSi na terenu i zaduţio Sektor za VrSi MUP da pojaţa mere odbrane od poplava. 

Predsednik Vlade Srbije rekao je da su prioriteti ovog štaba ZiS ljudi. Lokalne samouprave, 

koje su pogoŤene poplavama, moraju biti aţurnije i koordinirati rad sa republiţkim organima i 

dodao da se mora poštovati Zakon o VrSi, što znaţi da ne treba da ţekaju pomoš iz Beograda, 

veš da to uţine sopstvenim sredstvima. Izrazio je svoje nezadovoljstvo što se ponavljaju 

situacije sa ugroţenim podruţjima od poplave iz 2011. godine, gde su ista podruţja ponovo 

ugroţena, što reţito govori o nebrizi lokalne samouprave o stanju zaštite vodotokova na 

svojoj teritoriji, što je nedopustivo. Ukoliko se desi da Sektor za VrSi MUP-a Srbije nema 

dovoljno tehniţkih sredstava za otklanjanje posledica nepogoda, mora se uvesti radna obaveza 

po zakonu i angaţovati ljudstvo i tehnika iz lokalnih preduzeša.  On je zatraţio od 

Republiţkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) da na vreme upozori Štab za VrSi o 

potencijalno jakim padavinama i drugim vremenskim nepogodama i vešu kooperativnost i 

koordinaciju javnog preduzeša "Srbijavode" i Direkcije za vode u rešavanju problema na 

terenu, izazvanih poplavama. 

 

2.2.4. Klizišta - svakog proleša u Srbiji ista priţa. Otopi se sneg, padne velika kiša, a 

posle bujica aktiviraju se klizišta. Šteta se meri desetinama milijardi dinara svake godine. I 

stalno se drţava bavi posledicama, a ne uzrocima. Srbija moţe da sanira sva klizišta, koja 

ugroţavaju bezbednost graŤana i infrastrukturna zdanja, novcem kojim u pet godina plati 

otklanjanje posledica, procena je Saobrašajnog instituta CIP. Za poţetak treba napraviti bazu 

podataka, obaviti istraţivanja i konaţno taţno utvrditi koliko u Srbiji uopšte ima klizišta. Sada 

se samo barata procenama da ih je oko 35.000 (slika) ili da je oko 30 odsto naše zemlje 

podloţno klizištima. Izrada baze podataka sa istraţivanjima koštala bi oko 100 miliona dinara. 

Milutin Ignjatoviš, generalni direktor CIP izjavljuje: ‗‘Najopasniji geološki procesi u našim 

podruţjima su zemljotresi, klizišta, odroni i bujice. Ne moţemo ih izbeši, ali zato postoji 

preventiva. Pre svega, pri urbanistiţkom planiranju gradova treba uvaţavati reţ struke i 

graditi objekte samo na geološki najkvalitetnijim terenima‘‘. Naţalost, u poslednje vreme se 

urbanistiţki planovi usvajaju bez adekvatnih inţenjersko-geoloških podloga. Za razliku od 

zemljotresa i odrona, pomeranje klizišta se odvija znatno duţe - više godina pa ţak i vekova, 

poput klizišta Umka-Duboko na desnoj obali Save. 

 

2.2.5. Olujne kiše, cikloni, grad- jun-jul 2014.- Topola, AranŤelovac, Vranje, 

Beograd, Niš, zapadna Srbije, Kraljevo, Vrnjaţka Banja, Kruševac, Kuršumlija, Srem-Sektor 

za vanredne situacije MUP-a Srbije je kontaktirao vodoprivredna preduzeša koja su nosilac 

odbrane od poplava na vodama prvog reda, vrši se obilazak vodotokova i saniranje pojedinih 

kritiţnih mesta na nasipima. Na vodama drugog reda, kojim gazduju lokalne samouprave, 

komandanti štabova na teritoriji opština u kojima se oţekuje eventualno izlivanje reka 

upoznati su sa prognozom i naloţeno je preduzimanje mera kako bi se efekti eventualne 

poplave umanjili, a to, izmeŤu ostalog, podrazumeva podizanje pripravnosti komunalnih 

preduzeša. U susret nevremenu, podignut je i nivo pripravnosti specijalistiţkih timova za 

spasavanje u vodi i pod vodom. 

 

2.2.6. Vanredna situacija zbog komaraca u Kovinu i Panĉevu-jul – akcija tretiranja 

komaraca iz vazduha, sa zemlje i larvicidima, je poţela još u maju mesecu  u Sremskoj 

Mitrovici i Šapcu zbog preteše epidemiološke situacije, dezinsekcija je bila neophodna u što 

krašem vremenskom periodu u cilju zaštite zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti. Štabovi 
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za VrSi su obaveštavali sve nadleţne sluţbe da je neophodno sprovesti i mere sistematske 

deratizacije, zbog prisustva vešeg broja glodara, prenosilaca leptospiroze, pogotovo što su 

plavljena podruţja sa kojih se povukla voda, idealna mesta za opstanak uzroţnika bolesti, 

bakterije leptospire. Naţalost postoje opštine u Vojvodini koje nisu planirale sredstva u 

budţetu za tretman komaraca iako je kod njih situacija katastrofalna, ‘’komarci lete u 

rojevima koji zaklanjaju pogled’’. Ovako visok broj komaraca nije zabeleţen duţi niz 

godina, a situacija je alarmantna na podruţju cele Vojvodine. Veliki broj graŤana ţabaljske 

opštine je sa pravom postavljao pitanje: "Da li še se nešto preduzeti protiv opšte najezde 

komaraca" , kojih kao da nikada nije bilo više. Opština je na vreme (29. aprila) pokrenula 

postupak za usluge suzbijanja komaraca, ali je postupak javne nabavke propao i morao se 

ponovo pokrenuti, dok  ‗‘komarci ne ţekaju i rade svoj posao‘‘. Sve je ponovljeno 29. maja, 

ali se moralo ţekati na predviŤene rokove, kako bi se konaţno odabrala firma koja še se 

upustiti u borbu sa dosadnim insektima. Ovo je na neki naţin objašnjenje zašto se kasni sa 

zaprašivanjem komaraca, uz izvinjenje graŤanima zbog ovakvog razvoja situacije. Sliţno 

stanje je bilo i u Zrenjaninu koji je posebno specifiţan zbog velikog broja vodenih površina - 

Tise, Begeja, Tamiša, Ţenšanskih jezera, Okanj bare, Peskare, Bagljaškog kanala, Male i 

Velike Rusande, Begejskog kanala, zbog ţega je cela teritorija pogodna za komarce.  

Cela zemlja se borila sa komarcima, ali u Kovinu je bilo najgore - tamo je Štab za 

VrSi doneo odluku o proglašenju vanredne situacije zbog najezde komaraca i potencijalne 

epidemije od bolesti zapadnog Nila. Po reţima odgovornih iz lokalne samouprave ‗‘ako neko 

uţiva u ovakvim promenljivim vremenskim prilikama, to su sigurno komarci. Oni se trenutno 

nalaze u raju, dok Srbija nikako ne moţe da ih se otrese, jer su postali imuni na razne otrove‘‘.  

Gradonaţelnik Panţeva 7. jula je proglasio VrSi u zbog efikasnijeg uništavanja 

komaraca koji prenose groznicu zapadnog Nila. Populacija komaraca se u Panţevu kreše od 

200 jedinki do više od 1.500 po klopci, a poţeljlan broj je do 150. U Panţevu nije bilo 

obolelih od groznice zapadnog Nila, mada je ceo Juţni Banat 2013. godine bio po broju 

zaraţenih odmah iza Beograda. Prvi sluţaj groznice Zapadnog Nila evidentiran je u Kraljevu, 

kod jednog pacijenta koji je, nakon toga, smešten na Infektivnu kliniku u Beogradu. 

 

2.2.7. Ćuprija-jul- zbog aerozagaĊenja od poţara, koji je 10 dana tinjao na staroj 

deponiji smeša, Štab za vanredne situacije u Šupriji proglasio je vanrednu situaciju u selima 

Supska, Vlaška, Krušar, Isakovo, Ivankovac, Paljane i Dobriţevo. Poţar na nekadašnjoj 

deponiji je lokalizovan i spreţeno je širenje vatre, ali opasnost za okolna sela predstavlja dim. 

Štab je saopštio ‗‘Imamo preliminarne rezultate o količini i sastavu dima na deponiji, a dali 

smo nalog da se urade i analize vazduha u okolnim selima. Poţar na deponiji je specifičan i 

moţe da se ugasi samo peskom i zemljom, što ni malo nije lako’’. Podneta je i kriviţna prijava 

protiv NN lica zbog izazivanja poţara i prijava policiji za nestanak buldoţera koji je radio na 

deponiji do 2010. godine, kada je zatvorena. Opština je zapocela postupak trajne sanacije 

deponije i raspisala javnu nabavaku za izradu projekta. 

 

2.2.8. Uţice- jul- zbog problema sa pijaćom vodom, uvedena vanredna situacija u 

Uţicu. Na akumulaciji u Vrutcima ponovo cvetaju alge, zbog ţega se proverava da li je voda 

iz Vrutaka prodrla u vodosistem Uţica. Za to vreme, cisterne su ponovo na ulicama tog grada 

sa vodom za piše i kuvanje pošto je sanitarna inspekcija zabranila koriššenje vode sa uţiţkog 

vodovoda zbog pojave algi i povešanog broja nematoda, parazitskih crva. Sliţan problem 

Uţiţani su imali i poţetkom godine, kada su se alge pojavile u akumulaciji Vrutci, a problem 

je rešen alternativnim cevovodom sa Sušiţkih vrela. Cisterne su ponovo na ulicama, ali ih 

nema dovoljno-za sada ih je 10. Cisterne se ovog puta sporije rasporeŤuju jer je zbog visokih 
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temperatura potrebna duţa priprema. Najviše cisterni i ovog puta stiţe od Vojske, od Sektora 

za VrSi i okolnih opština.  

 

2.2.9. Nestabilno vreme i jake padavine u Srbiji priţinile su materijalnu štetu i 

plavljenje stambenih objekata. Vanredna situacija proglašena u Poţarevcu, MedveŤi, Topoli, 

Sokobanji i Boljevcu 01. avgusta. Ispaljeno je preko 200 protivgradnih raketa, evakuisano je 

24 lica, dok je šest spaseno.  Poţarevac su posle majskih poplava ponovo zadesile nepogode 

tokom kojih je grad imao puno problema.  

 

2.2.10. Kosjerić-avgust- zbog štete koju je nanelo nevreme u kosjeriškim selima Seţa 

reka i Godeţevo proglašena je VrSi. Voda je prodrla u osam kuša, njive su potopljene, a 

bujiţni potoci i reke odneli su desetine nekategorisanih puteva. Mehanizacija je poslata na 

teren i radi na rašţiššavanju puteva, kako bi se normalizovala saobra-šajna komunikacija za 

140  domašinstava, koja se nalaze na poplavljenom podruţju. Prioritet u otklanjanju posledica  

je, pored sanacije štete, ţiššenje korita reka. 

 

2.2.11. Vanredna situacija zbog poplava na teritoriji opština Kladovo, Negotin i 

Majdanpek- 15. septembar 2014.- Na podruţjima opština Negotin, Kladovo i Majdanpek, 

proglašene su vanredne situacije zbog obilnih padavina,  izlivanja Boljetinske i Podvrške 

reke, pokretanja klizišta, a u brdskim predelima i do odrona. Naneta je velika šteta 

mešatanima sela u ovim opštinama. Na teritoriji Kladova, usled pojave bujiţnih potoka, 

ugroţeno je 15 seoskih mesnih zajednica. Srušen je most u selu Milutinovac, a putni pravac 

Kladovo-Donji Milanovac je u prekidu. Naselje Tekija je odseţeno od Kladova. Selo 

Podvrška sa dvadesetak stanovnika nepristupaţno je usled klizišta. Jedno domašinstvo u 

Maloj Vrbici je ugroţeno. Bez struje su MZ Podvrška, Petrovo selo, Donji kljuţ, Vajuga, 

Milutinovac, Korbovo, Rtkovo, Velika Vrbica. Fiksna telefonija, a delimiţno i mobilna 

mreţa, su u prekidu. Kladovo je od 15.09. odseţeno od sveta, jer su obilne padavine 

prouzrokovale bujice koje su sa obronka planine Miroţ srušile dva mosta koja iz Negotina 

vode ka ovom gradu. Zbog rušenja mostova, ali i ţinjenice da se s druge strane Tekije urušilo 

brdo, i stanovnici ovog mesta takoŤe su izolovani od sveta. Pripadnici MUP-a Srbije 

evakuisali su sa podruţja ugroţenih poplavama u opštini Kladovo oko 370 osoba. Iz mesne 

zajednice Tekija evakuisano je oko 300 ljudi. Specijalistiţki tim za spasavanje i rad na vodi 

vrši evakuaciju graŤana. Iz sela Podvrška evakuisano je 65 ljudi, a iz mesta Blizina dvoje. Na 

podruţjima ugroţenim poplava u Borskom okrugu angaţovani su pripadnici Sektora za 

vanredne situacije MUP-a sa vozilima i ţamcima, pripadnici Ţandarmerije i policijske snage 

iz Beograda, ukljuţena je i Gorska sluţba spasavanja. Po reţima naţelnika Sektora za VrSi 

dana 15.9. ne oţekuje se nikakvo prekoraţenje redovne odbrane od poplava, te nema veše 

opasnosti po ljude i njihovu imovinu, iako se u samom poţetku VrSi ukazala potreba za 

evakuacijom 20 stanovnika sa helikopterima MUP-a a Kladovo je bilo bukvalno odseţeno od 

sveta. Površka reka je zbog obilnih padavina srušila most na putu Kladovo-Negotin. Na 

teritoriji opštine Majdanpek stanje je ozbiljno kod Oreškovice i poplavljenog sela Boljetin.  

 

Javno preduzeše "Elektroprivreda Srbije" saopštilo je da je nezapamšena vremenska 

nepogoda, koja je pogodila opštine Kladovo i Negotin, nanela veliku štetu hidroelektranama 

„Đerdap 1― i „Đerdap 2―, ţiji zaposleni ţine ogromne napore u borbi sa bujicama i velikom 

koliţinom vode. U HE ―Đerdap 2― dva agregata su van pogona zbog toga što su voda i mulj 

sa okolnih brda delimiţno prodrli u taj deo elektrane. Zaposleni su efikasnim merama uspeli 

da spreţe vešu katastrofu i teţe posledice jer je u jednom trenutku pretilo da doŤe do 

potpunog zaustavljanja svih postrojenja i agregata. Tri agregata zaustavljena su zbog velikog 
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nanosa trave, bambusa i drva, kao i ugroţenosti ulaznih rešetki ovih agregata. Na HE „Đerdap 

1― reka Kosovica teško je oštetila postrojenje za snabdevanje pijašom vodom, pri ţemu se, 

prema prvim procenama, postoješi objekat mora srušiti i iznova izgraditi. Bujica je potpuno 

odnela prilazni put u duţini od pribliţno 100 metara, a do ovog postrojenja moţe se stiši samo 

helikopterom. Zaposleni su vanrednim naporima spreţili prodor vode kroz galerije i 

kablovske tunele u elektranu. MeŤutim, i pored svih poteškoša, najveša elektrana na Dunavu 

je prebacila plan proizvodnje i umesto 21 milion kilovat-sati proizvela 21,176 miliona kilovat-

sati. 

Posledice nevremena u Tekiji su veoma ozbiljne. Bujice su odnele mostove, nanele 

mulj i poţupale drveše. u naselju nema vode, struje, ni mobilnog signala; devedeset posto 

stambenih zgrada zatrpano je blatom i stablima koje je nanela bujica. Na brdu iznad Tekije i 

dalje radi jako klizište koje stvara dodatne probleme posebno meštanima koji nisu ţeleli da se 

evakuišu. 

3. ZAKLJUĈAK 

Navedene vanredne situacije na celoj/delu teritorije R.Srbije tokom 2014. godine su 

pokazale da mora da postoji bolja priprema subjekata odbrane, posebno u preventivnom 

delovanju, a zatim i na sanaciji posledica elementarnih nepogoda i nesreša. Doslednim 

sprovodjenjem obaveza koje definiše Ustav i Zakon o lokalnoj samoupravi i vanrednim 

situacijama, subjekti odbrane bi mogli spreţiti katastrofalne posledice pojedinih elementarnih 

nepogoda i poboljšati stepen bezbednosti svojih gradjana, materijalnih/kulturnih dobara i 

ţivotne sredine. Da li su posledice vanrednih situacija mogle biti manje? Da svakako, da je 

formiran integrisani sistem zaštite i spasavanja. Za sada funkcioniše samo Vojska Srbije i 

Sektor za vanredne situacije MUP-a. Ostali subjekti-jedinice lokalne samouprave i privredna 

društva i druga pravna lica ne, a u tome leţi najveša snaga sistema civilne odbrane, u 

jedinicama CZ i obuţenim poverenicima/zamenicima poverenika CZ i u samim gradjanima 

po mestu stanovanja i rada.   

Priroda je nepredvidiva, menja šudi, moţe da iznenadi na svakom koraku, ali to ne 

daje pravo nikom u R.Srbiji, ko se bavi vanrednim situacijama, da spava, bude nepripremljen, 

neobuţen, nesposoban da deluje kada je najpotrebnije. Odgovornim licima iz lokalne 

samouprave koja su nesposobna da to shvate, nije mesto u sistemu zaštite i spasavanja 

R.Srbije. To mesto treba da ustupe sposobnijim koji su spremni da sve uţine za svoje gradjane 

i uţine ih bezbednijim i spokojnijim. 
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УТИЦАЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
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РЕЗИМЕ 

Нефизиолошки положај тела и ергономија радног места не утичу одмах на људско здравље, али 

дуготрајна изложеност оставља далекосежне последице по здравље запослених. Постоје предузећа код 

којих је производни процес пројектован тако да захтева дуготрајно стајање или седење запослених без 

могућности промене положаја тела. Радећи процене ризика у предузећу које се бави  рециклажом тонер 

касета констатовано је да у погонима где се врши расклапање, склапање, паковање, пуњење тонер касета 

и остале операције у технолошком процесу, запослени су сатима изложени нефизиолошком положају 

тела. Непрекидно анализирајући процес производње, изводећи мерења целог процеса и његове 

продуктивности, дошло се до закључка да су потребне промене организације у већем делу производног 

процеса. Резултат промене је довео до веће продуктивности и повећања учинка рада, а због увођења нове 

методе рада учесталост изложености запослених нефизиолошком положају при обављању радних 

активности је смањена на најмању могућу меру. 

Рад се састоји из неколико целина. У првом делу рада дају се основе оваквог типа предузећа. У 

наставку се анализира организација рада и врши процена ризика за запослене. Потом се предлажу мере 

које ће у мањој или већој мери довести до смањења ризика на радном месту. Све ово је пропраћено и 

анализом броја повреда на радном месту.  

Дакле, циљ рада је показати да се у предузећима која се баве специфичним производним 

програмом, променом организације процеса рада може смањити и скоро елиминисати штетан утицај на 

здравље запослених, а тиме утицати и на смањење броја повреда на раду. 

Кључне речи: Нефизиолошки положај тела, безбедност и здравље запослених 

THE EFFECT OF WORK ORGANIZATION ON OCCUPATIONAL 

SAFETY AND HEALTH  

ABSTRACT 

Non-physiological posture and ergonomics of the workplace does not affect immediately on human 

health, but long-term exposure leaves far-reaching consequences for the health of employees. There are 

companies in which the manufacturing process is designed to require prolonged standing or sitting of employees 

without the possibility of changes in body position. By doing risk assessment of the company that recycles toner 

cartridge it was found that in plants where disassembly, assembly, packaging, filling of toner cartridges and other 

operations in the technological process are carried out, employees are subjected to adverse postures of the body 

for hours. Constantly analyzing the production process, performing measurements of the whole process and its 

productivity, it was concluded that changes in the organization of the greater part of the production process were 

necessary. The result of changes led to a higher productivity and improved work performance, and the 

introduction of new methods of working reduced to a minimum the frequency of exposure to adverse postures of 

the employed in carrying out the work activity. 

The paper consists of several parts. In the first part it presents the basics of this type of a company. In 

the following part the organization of work is analyzed and risk assessments for employees is performed. Then, 

the measures leading in a greater or lesser extent to the workplace risk reduction are proposed. All this is 

accompanied by the analysis of the number of injuries in the workplace. 

Therefore, the aim of this paper is to show that in companies dealing with a specific production 

program it is possible to reduce and almost eliminate the detrimental impact on the health of employees by 

changing the organization of the work process, enabling thus the reduction in the number of injuries at work. 

Key words: Non-physiological body position, safety and health of employees 
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1.УВОД  

Предузеће у коме се раде истраживања ТRS AG основан је 1998. године. Након 

што је постао лидер на тржишту у Швајцарској од 2000. године се афирмише и на 

европском тржишту. Од 2006. године погон и развој су пресељени из Швајцарске у 

Србију у Петроварадин, a oд 2011. године ТRS Swiss Production d.o.o. је у оквиру Clover 

Technologies Group. Данас предузеће запошљава око 514 запослених и носи назив ТRS 

EUROPE d.o.o. Делатност предузећа је рециклажа односно репроизводња тонер касета 

за ласереске штампаче. 

Поступак репроизводње после допремања тонер касета из складишта се одвија 

на следећи начин: 

- детекција исправности једном кориштене тонер касете, 

- расклапање тонер касете на делове, 

- чишћење касете од заосталог тонер праха, 

- замена потрошних и оштећених делова новим, 

- машинско пуњење, 

- склапање тонер касете, 

- тестирање тонер касете и 

- паковање 

Детекција исправности се врши пре почетка расклапања и састоји се од визуелне 

контроле да ли је касета механички оштећена, односно да ли се њени делови даље у 

поступку  могу користити. Када се утврди да касета нема механичких оштећења 

приступа се расклапању, а затим и чишћењу од заосталог тонер праха. После замене 

потрошних и оштећених делова врши се пуњење, а затим склапање касете. Тестирање 

тонер касета се врши у одговарајућим моделима штампача и ако касета успешно прође 

тестирање врши се паковање и даље њено складиштење.  

Радећи процене ризика у предузећу које се бави  рециклажом тонер касета 

констатовано је да у погонима где се врши расклапање, склапање, паковање, пуњење 

тонер касета и остале операције у технолошком процесу, запослени су часовно 

изложени нефизиолошком положају тела. Непрекидно анализирајући процес 

производње, изводећи мерења целог процеса и његове продуктивности дошло се до  

закључка да су потребне промене организације у већем делу производног процеса. 

Резултат промене довео је до веће продуктивности и повећања учинка рада, а због 

увођења нове методе рада учесталост изложености запослених нефизиолошком 

положају  при обављању радних активности је смањена на најмању могућу меру што је 

довело до смањења и ризика. 

У наставку рада врши се процена ризика и анализира се организација рада. 

Потом се предлажу мере које ће у мањој или већој мери довести до смањења ризика на 

радном месту. Све ово је пропраћено и анализом броја повреда на радном месту. Дакле, 

основни циљ рада је показати да се у предузећима  која се баве специфичним 

производним програмом променом организације процеса рада могуће избећи штетне 

утицаје на здравље запослених, а применом одговарајућих организационих мера, може 

се смањити и скоро елиминисати штетан утицај на здравље запослених. 
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2. ПРОЦЕНА РИЗИКА 

2.1 Процена ризика и организација рада  

Константно од свог оснивања у Петроварадину па до данас предузеће је 

бележило раст броја запослених, односно, свих својих капацитета. Приликом процене 

ризика 2008. године предузеће је заузимало површину објекта од 6680 м² који је био 

подељен у три целине: административни, складишни и производни део. У свим 

просторијама у технолошком процесу претежно основно средство за рад су метални 

столови на којима су се обављале све већ поменуте операције расклапања, склапања, 

тестирања и паковања. Алат који се користио је био ручни и ручни алат на 

механизовани погон. Чишћење и пуњење се вршило машински на машинама које су 

посебно конструисане за такву намену.  

 

а) б) 

Слика 1. Просторије у производном погону а) расклапање и б) склапање 

 

Производни погон је био издељен на три дела по фазама. 

- У првој фази се врши расклапање тонер касете и чишћење. У овој фази сви 

запослени који су распоређени на радно место производног радника поред 

изложености другим штетностима, све операције на расклапању су изводили у 

стојећем положају, без могућности промене положаја тела, односно, могућности 

да седну. Приликом расклапања тонер касете биле су постављење на столове, 

што је изискивало кретање запослених од касете до касете, за разлику од 

чишћења које је изискивало стајање у месту поред машине. 

- У другој фази, после чишћења и после земене потрошних делова на тонер касети 

вршило се пуњење дела тонер касете. У производном делу посебно су биле 

издвојене све машине за пуњење у просторију која је одвојена од осталог дела 

погона. Оператери на машинама за пуњење тонера су у седећем положају 

пунили тонер касете са машином, без могућности да стоје приликом пуњења.  

-  У трећој фази се врши склапање и након тога тестирање и паковање. Запослени 

који су у овом делу погона учествовали у процесу рада све операције су 

обављали и стојећем положају, с тим што су се приликом склапања такође 

кретали од касете до касете, које су биле постављење на столовима, а приликом 

тестирања и паковање су стајали у месту. Тестирање и паковање су одвојени у 

засебне просторије у погону.  
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Просторије погона су изграђене од чврстог материјала, под је бетонски. Плафон 

је од гипсаних плоча. Осветљеност у просторијама је природна (прозори) и вештачка 

(већи број флуо цеви). 

На осново процене ризика између осталих опасности  штетности, препознате су 

штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора који се узрочно 

везују за радно место и послове које запослени обавља, и то: 

- нефизиолошки положај тела (дуготрајно стајање, седење, чучање, клечање и сл.), 

- напори при обављању одређених послова који проузрокују психолошка 

оптерећења (стрес, монотонија и сл.). 

У конкретном случају запослени на радном месту производног радника били су 

подељени по групама, а групе су биле подељене на део групе који расклапа и чисти и 

део групе који врши склапање касете. Овакав начин организације је довео до тога да 

запослени у дужем временском периоду стално понављају исте радне операције, што је 

доводило до монотоније и психолошког оптерећења. На основу процене ризика актом о 

процени ризика утврђен је начин и мере за отклањање и смањење ризика на најмању 

могућу меру и то:  

- обезбедити запосленима могућност да промене дуготрајни радни положај, 

- стимулисати запослене да праве кратке паузе у циљу разгибавања и 

практиковања лаких вежби за опуштање и истезање, 

- ако је могуће у седећем положају обављати радну активност, обезбедити 

запосленима столицу, 

- запосленима обезбедити адекватну анатомску обућу и 

- обезбедити ротацију запослених на местима која подразумевају рад под 

повећаним психолошким оптерећењем и нефизиолошким положајима 

2.2  Повреде на радном месту до 2011. године   

Табела 1. Број повреда на раду у периоду до 2011. године 

 2009 године 2010 године 2011 године 

Број запослених 329 364 391 

Број повреда 6 15 (4) 10 (3) 

 

У периоду од 2008. године па до краја 2011. године број запослених се увећао за 

око 150 нових запослених. Нови запослени као и флуктуација запослених и увођење 

нових алата је довело до повећања броја повреда, нарочито у 2010. години на укупан 

број од петнаест у оквиру којих су четири повреде ван радног места, односно, 

приликом одласка са посла и доласка на посао. У 2011 годину флуктуација запослених 

је била мања што се укупно одразило и на број повреда који је износио десет.  

3. НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

3.1  Смањене штетности у новој организација рада  

Са крајем 2011. године процес рада се постепено мењао из постојеће 

организацију у линијски рад до краја 2012. године. У односу на претходну организацију 

рада карактеристично је да када се почне са радом на почетку линије на свим осталим 

деловима линје свако мора да обави радну операцију на време, па се може рећи да је 

ефикаснија од претходног начина организације. На почетку линије се врши расклапање 

и чишћење, а крећу ћи се према крају линије и остале операције склапања, тестирања и 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

57 
 

на крају паковања полу-производа. У случају нове организације рада тонер касете се 

крећу, док су запослени статични и свако на свом месту. Обзиром да је процена ризика 

заснована на подацима који нису били ажурирани, приступило се поновној процени и 

утврђивању опасности и штетности. 

 

   
                                   а)                                                                        б)      

Слика 2. Просторије а и б у производном погону са линијском организацијом процеса 

рада 

За разлику од претходно пројектованог технолошког процеса рада приликом 

пројектовања новог применом савремених техничких, ергономских и организационих 

мера обезбеђене су и превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду а 

ради отклањања ризика од повређивања и оштећења здравља запослених и њиховог 

свођења на најмању могућу меру. Побољшање које је видно, а односило се на 

штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора је пре свега 

смањена учесталост изложености штетности и то: 

- запосленима је омогућно да промене дуготрајни радни положај, 

- на линијама приликом рада запослени могу да праве кратке паузе у циљу 

разгибавања и практиковања лаких вежби за опуштање и истезање, 

- обезбеђена је столица запосленима на линијама где после дугог стајања могу да 

седну, која се може ергономски обликовати према индивидуалним потребама 

запосленог и 

- обезбеђења је ротација запослених на самим линија како би се избегла 

монотонија у раду и нефизиолођки положај тела 

3.2  Повреде на радном месту до 2014. године   

Табела 2. Број повреда на раду у периоду од 2012. године до данас 

 2012 године 2013 године 2014 године 

Број запослених 453 562 514 

Број повреда 5 6 (1) 6 (2) 

 

У периоду промене организације рада и највећег раста броја запослених на 

годишњем нивоу у 2013. године број повреда је остао на ниском нивоу односно није 

растао са повећањем броја запослених. Утицај на то је имао и начин увођења 

запослених у радни процес који је поступан и где запослени прелазе са једне радне 
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операције не другу тек кад овладају радним рутинама. У 2014. године број повреда у 

радном процесу је био најмањи, укупно четири с тим што су евидентиране и две 

повреде ван процеса рада. 

4. ПРОДУКТИВНОСТ И ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Повећање продуктивности подразумева да се са истим утрошком рада повећава 

производња и зависи од између осталих фактора и организације рада. Процена ризика 

на радном месту и радне околине може се посматрати и као корективан елемент 

технолошког процеса на путу ка већој продуктивности. Ниво продуктивност може бити 

исказана на два начина и то:  

- као учинак радника у јединици времена, што представља однос количине 

производа и уложене количине рада и 

- као утрошено време по јединици производа, што представља однос уложене 

количине рада и количине производа. 

Табела 3. Процена ризика за после промене организације рада за штетност 

нефизиолошког положаја тела 

 
 

У конкретном примеру процене ризик је смањен на најмању могућу меру али је 

и даље ниво ризика значајан због великог броја запослених на радном месту 

производног радника.  

5. ЗАКЉУЧАК 

Променом организације рада и применом превентивних мера приликом 

пројектовања технолошког процеса, пре свих ергономских и организационих остварују 

се два циља од којих је један већа продуктивност а други боље здравље и безбедност 

запослених, па се намеће закључак сам по себи да се добро испројектован технолошки 

процес са свим његовим елементима  не може посматрати парцијално као ни 

безбедност и здравље на раду у оквиру процеса рада. Често се у пракси дешава да се 

технолошки процес пројектује без узимања у обзир запосленог као дела процеса, па се 

запослени доводи у ситуацију да ради у неприлагођеним условима. Резултат 

неприлагођених услова радног места је веће напрезање запосленог и већи утрошак рада 

за одређену количину производа, а тиме се директно утиче на продуктивност. 

Неприлагођени услови подразумевају повећање стреса и незадовољства услед честих 

понављања исте операције и повећање напрезања услед нефизиолошког положаја тела 

што доводи до штетних утицаја на здравље и смањење безбедности.  
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РЕЗИМЕ 

У раду је приказан начин како физичко лице, које нарочито опасне хемикалије користи у уметничке, 

научне и друге специфичне сврхе, а уместо њих не може користити друге алтернативне хемикалије, стиче 

дозволу за њихово коришћење. 

Кључне речи: нарочито опасне хемикалије, дозволе, коришћење 

LICENSES FOR USE OF PARTICULARLY HAZARDOUS CHEMICALS 

ABSTRACT 

This paper shows how natural person who uses particularly hazardous chemicals in the artistic, scientific and 

other specific purposes, but cannot use other alternative chemicals instead, acquires a license for their use. 

Key words: particularly hazardous chemicals, licenses, usage 

1. УВОД 

Током дугогодишњег рада са студентима Графичког одсека Високе техничке школе 

струковних студија у Новом Саду на различитим предметима (Хемија у графичкој 

индустрији, Фотохемија и фотографска пракса и Примењена хемија) који су обухватали 

тематске јединице које се тичу фотоосетљивих материјала и њиховог хемијског третмана, 

често сам се сусретао са студентима које је интересовао начин како да набаве хемикалије, да 

би се и ван наше Установе могли бавити стеченим знањима (класичан црно-бели позитивски 

и негативски процес, сепиа тонирање, цијанотипски поступак). С друге стране, полажући за 

предавача за саветника за хемикалије, у складу са Законом о хемикалијама [1], упознао сам 

ову област положивши свих четрнаест тематских јединица из тематске области Хемикалије, 

у бившој Агенцији за хемикалије Републике Србије. Циљ писања овог рада је био 

испитивање ситуације у пракси, да би заинтересованим особама олакшали да остваре своје 

законско право и набаве потребне хемикалије. Неопходно предзнање из области Хемикалије, 

на предмету Примењена хемија, студенти студијских програма Графичко инжењество и 

Примењена фотографија стичу кроз предавање Безбедносни лист – прописи и примена. Ово 

предавање је писано са циљем подизања нивоа знања студената из области безбедности и 

здравља на раду, у оквиру Темпус пројекта 158781, у коме је учествовала наша Установа. 

2. ЗАКОН 

Закон о хемикалијама [1], бави се нарочито опасним хемикалијама у члановима 63-72. 

Стављање у промет одређених опасних хемикалија (у даљем тексту: нарочито опасне 

хемикалије) могу да обављају само правна лица или предузетници који имају дозволу за 

обављање делатности промета тих хемикалија. 

Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија издаје се 

правном лицу или предузетнику који је обезбедио такво складиштење и чување нарочито 

опасних хемикалија да оне не могу бити доступне лицима која их могу користити у 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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недозвољене сврхе и који је утврдио превентивне мере за безбедно чување и складиштење 

нарочито опасних хемикалија.  

Министарство надлежно за заштиту животне средине (тренутно је то Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине) прописује нарочито опасне хемикалије за које се 

издаје дозвола, као и нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола. То се 

прописује Правилником о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за 

коришћење нарочито опасних хемикалија [2]. 

Физичка лица која користе нарочито опасне хемикалије дужна су да имају дозволу за 

коришћење тих хемикалија. 

Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија издаје се физичком лицу које их 

користи у уметничке, научне и друге специфичне сврхе, ако се уместо тих хемикалија не 

могу користити друге алтернативне хемикалије, ако их безбедно користи и чува, као и ако 

није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци. 

Уз захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних 

хемикалија прилаже се доказ да је обезбеђено одговарајуће складиште и да су утврђене 

превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија. 

Уз захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија прилаже 

се образложење за начин коришћења нарочито опасне хемикалије, начин чувања тих 

хемикалија, као и доказ да физичко лице није осуђивано на безусловну казну затвора у 

трајању дужем од шест месеци. 

Министарство надлежно за заштиту животне средине прописује: 

1) образац захтева и образац дозволе за обављање делатности промета, односно, 

дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија (у Правилнику о дозволама за обављање 
делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија [2]); 

2) Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење 

односно коришћење нарочито опасних хемикалија [3]. 

У поступку издавања дозволе за обављање делатности промета и дозволе за 

коришћење нарочито опасних хемикалија врши се процена да ли је у дозволи потребно 

уписати и услове за безбедно чување и складиштење тих хемикалија, а одређује се и рок 

важења дозволе који не може бити дужи од пет година. Рок важења дозволе може се 

продужити на захтев имаоца дозволе. 

Дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија увознику, 

произвођачу односно даљем кориснику издаје министарство надлежно за заштиту животне 

средине. 

Дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру 

који није увозник, произвођач односно даљи корисник, као и дозволу за коришћење 

нарочито опасних хемикалија издаје надлежан орган јединице локалне самоуправе. 

Надлежан орган јединице локалне самоуправе доставља једном годишње извештај о 

издатим дозволама из своје надлежности министарству надлежном за заштиту животне 

средине, а најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 

Научноистраживачким организацијама, лицима која обављају културну делатност, 

органима државне управе, јавним агенцијама и органима јединица локалне самоуправе 

којима су нарочито опасне хемикалије неопходне за обављање послова, као и правним и 

физичким лицима која имају дозволу за производњу односно промет лекова у складу са 

законом којим се уређују лекови, није потребна дозвола за обављања делатности промета 

нарочито опасних хемикалија. 

Ималац дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија може 

да врши промет нарочито опасних хемикалија правним лицима односно предузетницима 

који их користе у индустријске или професионалне сврхе, као и другим имаоцима дозволе за 

обављање делатности промета или дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија. 
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Ималац дозволе за обављање делатности промета има обавезу вођења евиденције о 

промету нарочито опасних хемикалија на начин како је то прописано Правилником о начину 

вођења евиденције о хемикалијама [4], уколико нарочито опасне хемикалије продаје или 

уступа правним лицима која поседују дозволу за обављање делатности промета или правним 

лицима која користе нарочито опасне хемикалије у индустријске или професионалне сврхе, а 

немају обавезу поседовања дозволе [1] [5]. 

Ималац дозволе за обављање делатности промета има обавезу вођења евиденције о 

промету нарочито опасних хемикалија на начин како је то прописано Правилником о 

дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за коришћење нарочито 

опасних хемикалија [2], уколико нарочито опасне хемикалије продаје или уступа физичким 

лицима која поседују дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија [1] [5]. 

3. ПРАВИЛНИК 

Правилником о дозволама за обављање делатности промета односно дозволама за 

коришћење нарочито опасних хемикалија [2], прописују се нарочито опасне хемикалије за 

које се издаје дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење, као и 

нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола, образац захтева за издавање 

дозволе и образац дозволе за обављање делатности промета односно дозволе за коришћење 

нарочито опасних хемикалија и начин вођења евиденције о промету нарочито опасне 

хемикалије. 

Нарочито опасне хемикалије за које се издаје дозвола за обављање делатности 

промета односно коришћења јесу хемикалије које су класификоване у најмање једну од класа 

опасности, и то: 

1) када су хемикалије класификоване у складу са Правилником о класификацији, 
паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа [6], DSD/DPS 

Правилник, у класе опасности које су дате у Табели 1; и 

2) када су хемикалије класификоване у складу са Правилником о класификацији, 

паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са 

Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН [7], CLP/GHS 

Правилник, у класе опасности које су дате у Табели 2. 

У Табели 1. поред класа опасности дати су и знаци опасности и ознаке ризика, а у 

Табели 2. поред класа опасности дате су и категорије опасности и обавештења о опасности. 

Нарочито опасне хемикалије за које није потребна дозвола за обављање делатности 

промета, односно коришћења су: 

 хромати; 

 катран угља; 

 експлозиви; 

 хемикалије које се користе у металургији као агенси за лемљење, заваривање и 

електроплатинирање; 

 боје за сликање у облику пасте; 

 моторна горива; 

 средства за заштиту биља; 

 биоцидни производи; 

 натријум-хидроксид; 

 калијум-хидроксид. 
Наведене хемикалије су изузете, јер су детаљније уређене другим прописима – нпр. 

хромати и катран угља, њихово стављање у промет и коришћење дефинисано је 

http://eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/Hemikalije/Pravilnici/hemikalije/Opasne/#wpfb-cat-84
http://eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/Hemikalije/Pravilnici/hemikalije/Opasne/#wpfb-cat-84
http://eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/Hemikalije/Pravilnici/hemikalije/Opasne/#wpfb-cat-84
http://eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/Hemikalije/Pravilnici/hemikalije/Opasne/#wpfb-cat-84
http://eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/Hemikalije/Pravilnici/hemikalije/Opasne/#wpfb-cat-84
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Правилником о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења 

хемикалија [8] [9]. 

Табела 1: Нарочито опасне хемикалије по Правилнику [6] 

Класа опасности  Знак опасности, ознака ризика  

Веома токсично  

Т+, R26:  Веома токсично ако се удише  

Т+, R27:  Веома токсично ако је у контакту са кожом  

Т+, R28:  Веома токсично ако се прогута  

Т+, 

R39/26:  

Веома токсично: опасност од веома тешких 

иреверзибилних ефеката ако се удише  

Т+, 

R39/27:  

Веома токсично: опасност од веома тешких 

иреверзибилних ефеката ако је у контакту са кожом  

Т+, 

R39/28:  

Веома токсично: опасност од веома тешких 

иреверзибилних ефеката ако се прогута  

Токсично  

Т, R23:  Токсично ако се удише  

Т, R24:  Токсично ако је у контакту са кожом  

Т, R25:  Токсично ако се прогута  

Т, 

R39/23:  

Токсично: опасност од веома тешких 

иреверзибилних ефеката ако се удише  

Т, 

R39/24:  

Токсично: опасност од веома тешких 

иреверзибилних ефеката ако је у контакту са кожом  

Т, 

R39/25:  

Токсично: опасност од веома тешких 

иреверзибилних ефеката ако се прогута  

Т, 

R48/23:  

Токсично: опасност од тешког оштећења здравља 

при продуженом излагању удисањем  

Т, 

R48/24:  

Токсично: опасност од тешког оштећења здравља 

при продуженом излагању преко коже  

Т, 

R48/25:  

Токсично: опасност од тешког оштећења здравља 

при продуженом излагању гутањем  

Карциногено, категорија 1 

или 2  
Т, R45:  Може изазвати карцином  

Мутагено, категорија 1 или 2  Т, R46:  Може изазвати наследна генетска оштећења  

Токсично по репродукцију, 

категорија 1 или 2  

Т, R60, 

R61:  

Може смањити плодност; Може штетно деловати на 

плод  

Корозивно  C, R35:  Изазива тешке опекотине  
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Токсично Веома токсично  Корозивно 

Слика 1: Графички прикази опасности за класе опасности наведене у Табели 1 

Табела 2: Нарочито опасне хемикалије по Правилнику [7] 

Класа опасности и категорија опасности  Обавештење о опасности  

Акутна токсичност, категорија 1  

H300:  Смртоносно ако се прогута  

H310:  Смртоносно у контакту са кожом  

H330:  Смртоносно ако се удише  

Акутна токсичност, категорија 2  

H300:  Смртоносно ако се прогута  

H310:  Смртоносно у контакту са кожом  

H330:  Смртоносно ако се удише  

Акутна токсичност, категорија 3  

H301:  Токсично ако се прогута  

H311:  Токсично у контакту са кожом  

H331:  Токсично ако се удише  

Специфична токсичност за циљни орган - 

једнократна изложеност, категорија 1  
H370:  Доводи до оштећења органа  

Специфична токсичност за циљни орган - 

вишекратна изложеност, категорија 1  
H372:  

Доводи до оштећења органа услед 

дуготрајног или вишекратног излагања  

Мутагеност герминативних ћелија, 

категорија 1А или 1Б  
H340:  Може да доведе до генетских дефеката  

Карциногеност, категорија 1А или 1Б  H350:  Може да доведе до појаве карцинома  

Токсичност по репродукцију, категорија 1А 

или 1Б  
H360:  

Може штетно да утиче на плодност или 

на плод  

Корозивно оштећење коже, категорија 1А  H314:  
Изазива тешке опекотине коже и 

оштећење ока  
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Акутна токсичност Карциногено, Мутагено, Токсично по 

репродукцију, Специфична токсичност за 

циљни орган - једнократна изложеност, 

кат. 1, Специфична токсичност за циљни 

орган - вишекратна изложеност, кат. 1 

Корозивно оштећење 

коже 

Слика 2: Пиктограми опасности за класе опасности наведене у Табели 2 

Образац захтева за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних 

хемикалија 
  

   

Број:        Датум:     

               

Име:  
  

   

   

Јединствени  

матични број 

грађана 

(ЈМБГ):  

   

               

Адреса:    

   

   

Датум и број 

претходно 

издате дозволе:  
   

               

Телефон:         

            

е-mail:        

               

   

 

Подаци о идентификацији нарочито опасне хемикалије 

1. Подаци о нарочито опасној хемикалији класификованој у складу са DSD/DPS 

Правилником: 

- за супстанце: 

Редни 

број  

Хемијски 

назив 

супстанце*  

Идентификациони број (Индекс 

број ако је супстанца у СКС** 

односно EC број или CAS број)*  

Подаци о класификацији 

(класа опасности, знак 

опасности и ознака ризика - 

R)***  

Количина  
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* - Хемијски назив супстанце јесте хемијски назив из Списка класификованих супстанци или 

хемијски назив према EINECS, ELINCS, IUPAC или ISO номенклатури, ако супстанца није у 

Списку класификованих супстанци; 

** - СКС јесте Списак класификованих супстанци [10]; 

*** - наводе се само класе опасности, знаци опасности и ознаке ризика на основу којих је 

хемикалија идентификована као нарочито опасна хемикалија. 

Подаци који се наводе у табели дати су у безбедносном листу, као и на етикети нарочито 

опасне хемикалије (осим класе опасности). 

- за смеше: 

Редни 

број 

Трговачко име или друга ознака 

којом се смеша идентификује 

Подаци о класификацији (класа 

опасности, знак опасности и ознака 

ризика - R)* 

Количина 

    

    

* - Наводе се само класе опасности, знаци опасности и ознаке ризика на основу којих је 

хемикалија идентификована као нарочито опасна хемикалија. 

Подаци који се наводе у табели дати су у безбедносном листу, као и на етикети нарочито 

опасне хемикалије (осим класе опасности). 

2. Подаци о нарочито опасној хемикалији класификованој у складу са CLP/GHS 

Правилником: 

- за супстанце: 

Редни 

број 

Хемијски 

назив 

супстанце

* 

Идентификациони број 

(Индекс број ако је 

супстанца у СКС односно 

EC број или CAS број)* 

Подаци о класификацији (класа 

опасности, категорија опасности и 

обавештење о опасности - H 

ознака)** 

Количин

а 

     

     

* - Хемијски назив супстанце јесте хемијски назив из Списка класификованих супстанци или 

хемијски назив према EINECS, ELINCS, IUPAC или ISO номенклатури, ако супстанца није у 

Списку класификованих супстанци; 

** - наводе се само класе опасности, категорије опасности и H ознаке на основу којих је 

хемикалија идентификована као нарочито опасна хемикалија. 

Подаци који се наводе у табели налазе се у безбедносном листу, као и на етикети нарочито 

опасне хемикалије (осим класе и категорије опасности). 

- за смеше: 

Редни 

број 

Трговачко име или 

ознака за смешу 

Подаци о класификацији (класа опасности, категорија 

опасности и обавештење о опасности - H ознака)* 
Количина 

    

    

* - Наводе се само класе опасности, категорије опасности и H ознаке на основу којих је 

хемикалија идентификована као нарочито опасна хемикалија. 

Подаци који се наводе у табели дати су у безбедносном листу, као и на етикети нарочито 

опасне хемикалије (осим класе и категорије опасности). 
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Сврха за коју се дозвола 

тражи:  

   

У прилогу је достављено:  1) Образложење начина чувања и коришћења нарочито опасне 

хемикалије; 

2) Безбедносни лист; 

3) Изјава о обезбеђеном простору за чување нарочито опасне 

хемикалије; 

4) Изјава - образложење зашто се не могу користити друге 

алтернативне хемикалије; 

5) Доказ да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању 

дужем од 6 месеци; 

6) Доказ о уплаћеној накнади за издавање дозволе за коришћење 

нарочито опасних хемикалија.  

 
      Подносилац захтева  

        

4 ПРИМЕНА 

Дозвола за обављање делатности промета не издаје се за сваку хемикалију понаособ. 

Дистрибутер који има дозволу, при промени асортимана хемикалија, није у обавези да 

поново подноси захтев за добијање дозволе, али уколико та промена утиче на услове 

наведене у дозволи или на превентивне мере потребно је да изврши измене у претходно 

утврђеним мерама, прилагоди их новонасталој ситуацији и да промене пријави јединици 

локалне самоуправе. Јединица локалне самоуправе, ако је потребно, у обавези је да изврши 

измене и допуне дозволе. 

Дистрибутер који има дозволу може да врши промет нарочито опасних хемикалија 
само: 

 даљим корисницима који их користе у индустријске или професионалне сврхе (с 

обзиром да не обављају делатност промета није им потребна дозвола); 

 дистрибутерима и даљим корисницима који производе смешу ради стављања у 
промет, а који имају дозволу за обављање делатности промета; 

 физичким лицима која имају дозволу за коришћење нарочито опасних хемикалија. 
Дозволе за коришћење, такође, се не издају за сваку хемикалију понаособ. Физичко 

лице које има дозволу, при промени асортимана хемикалија, дужно је да ту промену пријави 

и да за сваку додатну хемикалију достави документацију. Јединица локалне самоуправе, ако 

је потребно, у обавези је да изврши измене и допуне дозволе. Примери делатности за које 

физичка лица могу да користе нарочито опасне хемикалије су: припрема и обрада 

фотоосетљивог материјала за сребро-халогенидни фотографски процес, алтернативни 

фотографски процеси, сликање, препарирање животиња [9]. 

Према подацима добијеним на основу званично, писменим путем, достављене молбе 

Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, која је надлежни орган 

јединице локалне самоуправе за издавање дозвола за обављање делатности промета нарочито 

опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник, 

ова Управа је у периоду 2011-2014. године запримила десет захтева за издавање предметне 

дозволе. Закључно са 01.12.2014. године издате су три дозволе за обављање делатности 

промета нарочито опасних хемикалија. Захтева за издавање дозвола за коришћење нарочито 

опасних хемикалија, није било [11]. 

На основу телефонског упита Одаљењу за хемикалије Сектора за заштиту животне 

средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, до 

01.12.2014. године, издато је четрдесетосам дозвола за обављање делатности промета 
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нарочито опасних хемикалија увознику, произвођачу, односно даљем кориснику. Они немају 

сазнање да је некоме до тог датума издата дозвола за коришћење нарочито опасних 

хемикалија на територији Републике Србије. 

На основу CAS броја неких често заступљених фотографских хемикалија извршено је 

претраживање Списка класификованих супстанци да се види да ли те супстанце 

задовољавају критеријум да се сврстају у нарочито опасне хемикалије. Већина испитаних 

фотографских хемикалија не спадају у нарочито опасне хемикалије (метол - CAS број: 55-55-

0; хидрохинон - CAS број: 123-31-9; фенидон - CAS број: 92-43-3; натријум-сулфит - CAS 

број: 7757-83-7 – није у СКС; натријум-тиосулфат пентахидрат - CAS број: 10102-17-7– није 

у СКС; натријум-метабисулфит - CAS број:7681-57-4; калијум-хексацијаноферат(III) - CAS 

број: 13746-66-2). Ипак, неке од ових хемикалија спадају у нарочито опасне хемикалије (p-

фенилендиамин - CAS број: 106-50-3; натријум-сулфид - CAS број: 1313-82-2). Приказане 

супстанце су одабране из уџбеника Примењена хемија [12]. 

5 ЗАКЉУЧАК 

Иако, на први поглед веома компликована процедура, да би се дошло у посед 

жељених „фотохемикалија―, ипак пружа законску могућност да заинтересовани остваре своје 

жеље. Одредбе које се односе на нарочито опасне хемикалије не постоје у прописима 

Европске уније. Циљ ових одредби био је да се у што већој мери онемогући доступност 

нарочито опасних хемикалија општој популацији. На основу изнетих података из Градске 

управе за заштиту животне средине Града Новог Сада и Одаљења за хемикалије Сектора за 

заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије, види се да се остварила намера законодавца. 

6 ИЗРАЗИ ЗАХВАЛНОСТИ 

Аутор се захваљује Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада, 

Одаљењу за хемикалије Сектора за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде 

и заштите животне средине Републике Србије, као и њиховим љубазним службеницима на 

уступљеним подацима и уложеном труду. 
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REZIME 

Коришћење биомасе у Србији има значај, не само за тренутно решавање проблема мањка енергије  и 

њене високе цене, већ и за решавање проблема заштите животне средине. Енергетски потенцијал биомасе у 

Србији процењује се на 3 милиона тона у ратарству и 1,1 милиона тона у воћарству и виноградарству. Посебну 

погодност у коришћењу биомасе као обновљивог извора енергије даје биогас. Биогасни дигестори користе 

разградљиве органске материје, од којих се добиjају два корисна производа, биогас и ферментисано ђубриво. У  

рада је дат приказ једног постројења за производњу биогаса и електричне енергије. Анализом рада постројења 

указано је на опасности које прате његов рад, као и на превентивне мере за њихово отклањање и смањења 

ризика на минимум и његове ефекте на животну средину. 

Кључне речи: биомаса, биогас, обновљиви извори енергије, ризик, превентивне мере 

SAFETY ASPECTS OF COGENERATION BIOGAS PLANT 

ABSTRACT 

The use of biomass in Serbia has significance, not only for the current troubleshooting lack of energy and its 

high prices, but also to solve the problem of environmental protection. Energetic biomass potential in Serbia is 

estimated to 3 million tons in crop and 1.1 million tons in fruit and wine plants. Especially convenient in the use of 

biomass as a renewable energy source is biogas. Biogas digesters use organic degradable substances, thus producing 

two useful products, biogas and fermented fertilizer. This paper presents a plant for the production of biogas and 

electricity. The analysis of the plant indicates the dangers that accompany its operation, as well as preventive measures 

for the elimination and reduction of risk to a minimum and its effects on the environment.  

Keywords: biomass, biogas, renewable energy, risk, preventive measures 

1. УВОД 

Алтернативни извори енергије представљају енергетске ресурсе који се могу 

надокнадити природним процесима и користити неограничено дуго са тим да њихова 
потрошња не премашује капацитет њиховог обнављања. Њих чине непотрошиви ресурси као 

сто су: соларна енергија, геотермална енергија, енергија ветра, хидроенергија, енергија 

покретања морске воде и обновљиви ресурси као што су енергија биомасе и нуклеарна 

фузија. 

Необновљиви извори енергије постоје само у ограниченим количинама на Земљи и 

сав материјал присутан у облику необновљивих извора енергије ће се на крају потрошити, и 

због тога се овим изворима мора наћи замена. 

Водећи светски проблем је данас угрожавање животне средине и због тога је потребно 

обезбедити алтернативне изворе енергије које не би имале велики утицај на угрожавање 

животне средине [1,2]. 

С обзиром на дефицит конвенционалних извора енергије (нафте и гаса), у ЕУ је 

постигнут споразум да се повећа коришћење удела енергије из обновљивих извора са 14 на 

20%, тежећи да се до 2020. године укупна емисија гасова смањи за 12% у односу на 1990. 

годину[2,3,4.]. Зато су обновљиви извори енергије стављени у само средиште њене развојне 

политике. Заједничка особина свих обновљивих и алтернативних технологија је релативно 

висок степен почетне инвестиције, али и њихова ниска оперативна цена. На основу анализе 

технолошких циклуса, ово чини да је њихова укупна цена повољнија. Како је потенцијал 

                                                             
1
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обновљивих извора енергије огроман, њихово даље технолошко усавршавање и примена 

треба да буду приоритет економског развоја код нас. 

Обновљиви извори енергије попут биомасе добијају све већу пажњу од стране влада, 

потенцијалних инвеститора и потрошача.  

Влада Републике Србије је поставила сопствени циљ да до 2015. године 12% укупне 

енергетске потрошње мора потицати из обновљивих извора[3,4,]. 

Енергетски потенцијал биомасе процењује се у ратарству на око три милиона тона, а у 

воћарству и виноградарству око 1,1 милион тона. Потенцијал овог енергента из шумарства 

такође није занемарљив, јер је националним планом предвиђено да за две године 31,5 одсто 

територије Србије буде прекривено шумама[4,5]. 

Настајање биогаса из органских супстанци као и коришћење метана у енергетске 

сврхе одавно је познато. У блиској прошлости, пољопривредна биогас постројења била су 

сразмерно једноставна , ниске снаге, мање од 100 kW. Та постројења свој рад су базирала на 

примени и прилагођавању постојећих поступака манипулацијом осоком, на искуствима из 

праксе газдинстава која су имала биогас постројења. Током последњих 15 -20 година, а 

нарочито  од када се већи значај придаје ферментацији, развијају се технички усавршена 

постројења, виших класа снаге[6]. 

Биогасни дигестори у току ферментације користе разградљиве материје, од којих се 

добијају два корисна производа - биогас и ферментисано биођубриво. Биогас пречишћен до 

нивоа чистоће за гасовод назива се обновљиви природни гас и могуће га је користити у 

свакој примени у којој се, иначе користи земни гас, што укључује његову дистрибуцију 

путем гасовода за производњу струје, грејање, загревања воде и употребу у разним 

технолошким процесима. Иначе биогас је високо квалитетно гориво, које може да замени 
фосилна горива. У време када резерве фосилних горива опадају, енергетски трошкови расту, 

животну средину угрожава неправилно одлагање отпада, проналажење решења за проблеме 

биолошког отпада и третман отпадних органских материја, производња биогаса постаје 

акција од највеће националне важности, посебно што је развој технике омогућио изградњу 

врло ефикасних постројења за производњу енергије[6,7]. 

Уовом раду је обрађено когенеративно биогасно постројење, снаге 1,6 МW изграђеног 

у  склопу говедарске фарме. 

Циљ рада је да се опише и практично објасни рад једног когенеративног 

биоенергетског постројења за производњу биогаса и ел. енергије из биомасе од 

пољопривредних остатака и остатака из прехрамбене индустрије.Као нус продукти се 

добијају топлотна енергија и термички обрађен хумус који се враћа назад на обрадиво 

земљиште. 

Други циљ јесте да се на практичним примерима и искуствима запослених на 

одржавању и контроли рада биогасног постројења препознају опасности и штетности по 

здравље, са предлогом превентивних мера за отклањање или смањење ризика на минимум. 

2. БИОГАС 

Под појмом биогасподразумева се гас настао у анаеробним ферменторима и 

контролисаним условима, односно у биогасним постројењима. 

Биогас настаје микробиолошким процесом у анаеробним условима (без присуства 

кисеоника).Анаеробне бактерије разграђују органску материју, а као продукт овог процеса 

настаје биогас, топлота и остатак ферментације. Процес анаеробне разградње (ферментације) 

широко је распрострањен у природи, где год постоје анаеробни услови и анаеробне 

бактеријске врсте. Примери су муљ у мочварама, дно мора и океана, бураг преживара, а 

процес се делимично одвија и приликом складиштења стајњака[6,7].  
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Биогас је мешавина гасова, чију запремину чини око две трећине метана (CH4) и једну 

трећину угљен-диоксид (CО2). Осим метана и угљен-диоксида, запремину биогаса чине 

идруги гасови у знатно мањем уделу, а преглед је дат у таб. 1. Запремински удели приказани 

су у опсезима, а зависе од сировине (супстрата) и услова у којима биогас настаје. 

Таб. 1. Састав биогаса  

Састојак Хемијски симбол Запремински удео, % 

Метан CH4 50-75 

Угљен-диоксид CO2 25-45 

Водена пара H2О 2-7 

Кисеоник О2 < 2 

Азот N2 < 2 

Амонијак NH3 < 1 

Водоник H2 < 1 

Водоник-сулфид H2S 20-20.000 ppm 

(милионитих делова) 

 

Значај анаеробне ферментације најлакше се увиђа поређењем с аеробном (пример је 

процес компостирања), а основна разлика је у насталим продуктима. Суштина је да се након 

анаеробне ферментације ослобађа значајно мање топлотне енергије. Аеробном 

ферментацијом органска маса се разграђује до угљен-диоксида, док се анаеробном добија 

метан. Метан је гориви гас, а циљ је управо његова производња и енергетско 

коришћење[1,6]. 

 

 

Слика 1.Шематски приказ добијања биогаса и електричне енергије у пољопривредном 

окружењу 

2.1.Фазе анаеробне ферментације 

Процес производње биогаса, односно анаеробне ферментације, одвија се у четири 

фазе: хидролиза, киселинска, сирћетна и метаногена. У свакој фази учествују друге групе 

бактерија, а продукти претходне полазне су сировине за одвијање наредне фазе. Све фазе 

одвијају се просторно и временски паралелно, а свакој групи бактерија одговарају другачији 

услови. Бактерије метаногене фазе најосетљивије су на поремећаје околних услова, а и веома 
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споро се размножавају. Због тога се услови прилагођавају овој групи бактерија, да се 

постигну највиши приноси биогаса и обезбеди стабилност процеса[1,6]. 

Током прве фазе, хидролизе, органска маса разграђује се биохемијским процесом, 

ослобађањем ензима бактерија. Комплексна органска једињења (протеини, угљени хидрати, 

масти) разлажу се на једноставнија (амино-киселине, просте шећере, масне киселине).  

Продукти хидролизе се у киселинској фази даље разграђују. Већином настају ацетат, 

угљендиоксид и водоник, а мањи део чине једноставније масне киселине (сирћетна, 

пропионска,бутерна) и алкохоли. У трећој, сирћетној фази, разлажу се једноставније масне 

киселине и алкохоли и настају сирћетна киселина, водоник и угљен-диоксид. У последњој 

фази, метан настаје из сирћетне киселине или водоника и угљен-диоксида. 

Технологија производње биогаса омогућује коришћење широке лепезе отпадних 

материјала; материјала и остатака из пољопривредне производње , осоке, комуналног отпада, 

биоотпада  и биоотпада из прехрамбене индустрије. Ферментацијом наведених сировина 

добија се употребљива енергија у облику биогаса. Енергија која је потребна за процес 

ферментације је релативно мала, нарочито за материјале који се већ налазе у течном 

стању.Са друге стране материјали који се налазе у чврстом стању, у циљу ефикасније 

ферментације мешају се са течним материјалима као што је осока. У случају потребе за 

додатним активностима ( ситњeње, сепарација ) укупан ниво потребне енергије се повећава[7 

].  

У случају када се за биогасна постројења користе биљни материјали са јаком 

структуром као што су, целулоза, хемицелулоза и лигнин, хидролиза одређује брзину њихове 

разградадње [6,7]. Осим од структуре материјала брзина разградње зависи и од температуре 

на којој се процес одвија. У табели 2., наведене су температуре и време потребно за 50 % 
разградње најчешће коришћених пољопривредних супстрата[6 ].  

Табела 2.Подручја температура и времена задржавања за уобичајне пољопривредне 

суспстрате у биогасним постројењима  

Услови примене 
Подручје температурне 

примене 
Време задржавања 

Психрофилни До 20 
o
C 70 – 80 дана 

Мезофилни 30 – 44 
o
C 30 – 40 дана 

Термофилни 45 – 55 
o
C 15 – 20 дана 

 

Већи степен разградње могуће је остварити, али уз услов дужег времена ферментације 

и веће запремине ферментатора. 

2.2. Проблематика штетних материјала 

Након завршрног процеса ферментације, остаци био разградње најчешће се разбацују 

по пољопривредним површинама у циљу повећања количине ђубрива. Након процеса 

ферментације у остацима биоразградње могу да преостану штетне материје и на тај начин да 

доспеју у ланац исхране. Третман потенцијалних штетних отпадних материја у биогасним 

постројењима треба у принципу избегавати. У току ферментације присутни тешки метали се 

не разграђују, него се у односу на количину суве материје, њихов садржај повећава. 

Присуство органских штетних материја током ферментације само се делимично смањује, док 

биолошки отпаци, уља , масти, детерџенти такође остају у остацима након биоразградње. 

Лако испарљиве штетне материје прелазе у биогас и са њиме сагоревају у току процеса 

сагоревања[6].  
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3.КООГЕНЕРАТИВНО ПОСТРОЈЕЊЕ НА БИОГАС 

3.1.Планирана количина сировина које се користе у процесу  

Планирано је да се у уређају годишње преради око 37.545t за генератор од 1,13МW. 

Количине сировина које се користе приказане су у табели 3. 

Таб. 3. Количне сировина предвиђене  технолошким пројектом 

Улазна маса сировине Свежа 

сировина[т/г] 

Сува материја 

[%] 

Сува материја 

[т/г] 

Свежа сировина 

[м³/д] 

Говеђи течни стајњак 4.800 0.6 % 29 13 

Говеђи чврсти стајњак 
стајњакстајњакђубар 

22.000 24% 5.280 93 

Кукурузна силажа 10.363 29.4% 3.159 45 

Укупно 37.163 22.48% 8.356 150 

 

Осим горе наведених сировина које су предвиђене пројектом у гасном постројењу су 

уведене и друге сировине које служе као замена за кукурузну силажу која је уједно и 

најскупља компонента, а то су; силажа од слатког сирка, репић од шећерне репе, сирови 

репни резанац, остали биљни остаци у пољопривреди. Као течни супстрати осим течног 

стајског ђубрива уводе се и остаци из производње млека, сурутка, џибра од печења ракије, 

џибра из погона за производњу етанола, итд.  

3.2.Уочени недостаци у полазној фази рада постројења 

Приликом снимања објеката у току процене ризика утврђено је да су чести кварови и 

застоји на мешачима дигестата, пужним транспортерима за унос стајњака и силаже у 

ферментор због ломова спирале услед уноса камења, комада бетона или пвц мреже. Да би се 

квар отклонио неопходно је приступити електромотору, отворити бочне поклопце на 

транспортеру и одгушити зачепљење, односно одстранити стране предмете, а неретко се 

догађа и да је потребно вадити комплетну спиралу ради заваривања. Електомотори се налази 

на висини од око 10m, нормалан приступ је омогућен са специјалним возилом и сигурносном 

корпом или платформом. У зимском периоду и то представљало проблем пошто терен око 

ферментора где возило може да приступи није бетониран, односно доста је нестабилан. 

Предложено је да се на овом и осталим пужним транспортерима, мешачима уграде радне 

платформе што је и урађено. 

 

Слика 2. Електромотор пужног трансортера стајњака пре и после корективних мера  
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Укључивање електромоторне пумпе за избацивање воде из шахта за кондензацију 

предвиђено је тако да запослени мора да уђе у шахт и продужни кабел од пумпе укључи у 

утичницу која се налази у шахту са повећаном влагом услед ослобађања кондензата. 

Обзиром да се ради о шахту где постоји могућност цурења метана и стварања експлозивних 

смеша, инвеститору је предложено да се овај проблем реши укључивањем пумпе без уласка у 

шахт. Уместо овог система инсталиран је нови кондензатор на крову CHP постројења.  
 

 

Слика 3. Кондензатор пре и после корективних мера 

Осим ових уочено је још низ ситних детаља и неправилности који су углавном 

отклоњени, или је урађена преправка система договором пројектанта, извођача радова и 

инвеститора. 

3.3. Најчешћи кварови и узроци кварова у току експлоатације постројења 

Током двогодишњег искуства оператера система, највећи проблем и најучесталији 

кварови и застоји у раду су лом транспортера, спирала или лом осовина електромотора и 

мешача, као и запушења. Узрок томе је још увек неуређена депонија за одлагање стајњака, 

унос камења и комада бетона са стајњаком, унос отпадних пластичних материјала ( маниле и 

мреже од бала сламе које се уносе са чврстим стајњаком). На основу досадашњих лоших 

искустава покушава се увести систем контроле уношења штетних материјала (отпадних 

цигала, камења, маниле, металних шипки исл.) и то од њиве, штале па до уношења у 

биогасно постројење. 

 

Слика4. Унос бетона,цигала и другог отпада 

3.4.Биолошке штетности (инфекције , излагање микроорганизмима и алергентима) 

Приликом рада на ферментору, усипним кошевима, депонији силаже и стајњака, у 

близини базена са течним фазама где се појављује низ биолошких процеса распадања и 
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разлагања биоразградивих компоненти биомасе, разне бубе, комарци, буве, муве, пацови. 

Током рада у наведеним условима, запослени су изложени биолошким штетностима услед 

уједа комараца, крпеља, оса, бува, глодара, паукова и других инсеката или уношења 

бактерија преко отворених рана прљавих руку, прљаве одеће и сл. 

Последице дејства биолошких штетности: 

Најчешће последице дејства биолошких штетности су алергијске болести дисајног 

система, бронхитис, отежано дисање, гушење, сузење очију смањено видно поље, повећан 

притисак, појачано знојење, мишја грозница, крпељски енцефалитис. Поред наведених 

оболења присуство биолошких штетности може да изазове код запосленог поремећај свести 

уз различите неуролошке испаде. Дуготрајна излагања могу изазвати тешко обољење 

нервног система. Краткотрајна излагања  наведеним биолошким штетностима могу изазвати 

разне друге заразне болести или тровања због уједа разних паукова, као и кожна оболења. 

Превентивне мере: 

 Обавезна употреба средстава за личну заштиту.  

 Превентивна вакцинација против тетануса. 

 Обезбеђивање довољно средстава за личну хигијену запослених 

  Гардеробе снабдети са дуплим гардеробним орманима. 

4.ЗАКЉУЧАК 

У раду је приказанно коогенерационо биогасно постројење за производњу биогаса из 

биомасе у пољопривреди, остатака у прехрамбеној индустрији и стајњака са говедарске 

фарме.  

Изградњом прве фазе постројења снаге 1,5MW и 1,5MW топлотне енергије нису 

постигнути финансијски ефекти у смислу искориштености колике су стварне могућности. 

Разлог што се топлотна енергија користи свега 20-30% од укупно произведене. Топлотна 

енергија се користи у току године за загревање дигестата у ферментору, а у зимском периоду 

се користи и за загревање пословних објеката и објеката на фарми.   

У погледу заштите животне средине производња биогаса смањује  испарења стајњака 

и другог штетног биоразградивог отпада и то од шећерне репе, воћа, прераде поврћа, прераде 

млека, производње етанола, шпирита итд, уместо на градску депонију овај отпад се термички 

обрађује и пречишћава у биогасном постројењу и као користан компост се враћа земљи.  

Покретањем биогасног постројења отворена су нова радна места, уведени нови 

технолошки поступци, и уведена нова опрема за рад, што је изискивало нове обуке, и 

тренинге запослених, стручна оспособљавања и усавршавања. 

У том смислу је у овом раду обрађен део препознатих опасности и штетности по 

здравље запослених у току управљања и одржавања биогасног постројења без обзира на 

предвиђене техничке мере које су већ самом конструкцијом опреме спроведене на опреми за 

рад опасности и штетности по здравље запослених су стално присутне.  

Значајно је споменути да су се у периоду од 2012 год. до момента израде овог рада на 

овом постројењу догодиле свега три лакше повреде али је било више појава кожних оболења 

нарочито у самом почетку рада постројења мало због неискуства мало због не придржавања 

хигијенских мера од стране запослених. Проширењем капацитета,нових процеса производње 

а самим тим и запошљавањем нових радника повећава се и ризик од повреде.  
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АПСТРАКТ 

Статички електрицитет на подовима у индустријским погонима и канцеларијском окружењу је опасан 

по здравље људи и штетан за електронску опрему. У питању је помало занемарена тема. Неке од  тих опасности 

и штетности су описане у раду. Такође је описан настанак статичког електрицитета. 

 Предложен је начин за компензацију штете по људе и по целокупну опрему у погону применом 

заштитних подова. 

Кључне речи: Статички електрицитет, настанак, опасност 

STATIC ELECTRICITY PROTECTION ON FLOORS 

ABSTRACT 

Static electricity, in industry and in office environment is harmful, both for the electronic equipment and 

people working there. Some of these risks are described in the paper. Also, static electricity generation mechanism in 

the plastic machines is described.  

Paper proposes technical measures to compensate these risks, both on the workers and machines applying 

protective conductive floors. 

Key words: Static electricity, generation mechanism, risk 

УВОД 

Штетност и опасности по људе и животну средину, те по машине које настају као 

последица статичког електрицитета су значајне. За њихово елиминисање се користе 

пригодне мере. Те мере служе за смањење ризика по безбедност и здравље људи и 

евентуалног оштећења опреме која је изложена статичком електрицитету. 

Свако тело може бити наелектрисано. Примери за то у природи су многобројни. 

Међутим, статички електрицитет није увек безазлен, попут лабораторијског експеримента са 
стакленим штапом. Снага статичког електрицитета у неким случајевима може да буде 

прилично велика. Екстремни случај је појава муња и громова које настају као последица 

трења молекула воде у облацима, када долази до преласка слободних носилаца 

наелектрисања са молекула на молекул, те долази до стварања огромне количине статичког 

наелектрисања. 

СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ 

Статички електрицитет [1] уопште, је појава која потиче од вишка позитивног 

наелектрисања (q
+
) или вишка негативног наелектрисања (q

 –
). Ако тело има вишак 

негативног наелектрисања, кажемо да је оно наелектрисано негативном количином 

наелектрисања тј. да је наелектрисано негативно. Аналогно томе, ако неко тело има вишак 

позитивног наелектрисања, кажемо да је оно наелектрисано позитивном количином 

наелектрисања тј. да је наелектрисано позитивно. Слободни носиоци наелектрисања су 

заправо слободни електрони. Количина наелектрисања неког тела (q) је: 
 

q =q
-
 - q

+ 
                                                    (1) 

                                                             
1
 Висока техничка школа, Нови Сад 
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где q
+
 -представља укупну количину позитивног наелектрисања у телу, а q

 -
 укупну 

количину негативног наелектрисања у том телу. 

Довођење неког тела у наелектрисано стање може се постићи на разне начине [1]: 
 

1. међусобним трењем два тела; 

2. растварањем тела у електролиту; 

3. деловањем светлости на тела од појединих врста метала; 

4. загревањем споја два тела направљених од два различита метала. 
 

1. Међусобним трењем два тела долази до њиховог наелектрисавања. Том приликом 

долази до преласка дела електрона са једног тела на друго. На тај начин се на телима ствара 

вишак негативног, односно позитивног наелектрисања, као што је приказано на слици 1.  
 

 

Слика 1.: Процес наелектрисања тела 

 

Према истраживању објављеног на сајту „Electrostatic Discharge Association― [2]:, 

човек прави екстремно јако наелектрисање у окружењу, табела 1: 

Табела 1.: Резултати истраживања сајта „Electrostatic Discharge Association“-а 

Радња Напон 

Хпдаое тепихпм  1500 V  

Хпдаое прекп винилних плпчица  250 V  

Радник кпји гура грађевинска кплица 100 V  

Приликпм нпшеоа ппливинилске вреће  1200 V  

Седећи на стплици пресвученпј уретанпм  1500 V  

 

2. При растварању неких тела у електролиту поједини позитивни јони прелазе у 

раствор, а у самом материјалу се на тај начин јавља вишак негативног наелектрисања, па се 

тело електрише негативно. 

3. Деловањем светлости на неке метале долази до ослобађања једног броја 

електрона који напуштају метал (фото ефекат). На тај начин у металу остаје вишак 
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позитивног наелектрисања и метал постаје позитивно наелектрисан. На овом принципу су 

засноване фото-ћелије, које под дејством сунчеве светлости дај струју. 
 

 

Слика 2.: Приказ ослобађања електрона фото ефектом 

4. Загревањем споја два различита метала долази до преласка електрона са једног 

на други, тако да један метал постаје позитивно а други негативно наелектрисан. 
Сила привлачења или одбијања два наелектрисана тела (1) је већа уколико су количине 

наелектрисања у телима веће, а обрнуто је сразмерна квадрату растојања та два тела. За исто растојање 

између наелектрисаних тела сила зависи од средине у којој се она налазе. 

 N
r4

qq
F

2
a

21




 ,                                                (2) 

где је F сила узајамног дејства изражена у њутнима (N), q1 и q2 су количине 

наелектрисања изражене у кулонима (С), r растојање између наелектрисања изражено у 

метрима (m), а је апсолутна диелектрична констата средине у којој се налазе наелектрисана 

тела. 

Статички електрицитет је електрични набој у стању мировања. Најчешће настаје 

трењем и потом раздвајањем. Трењем настаје топлота која покреће молекуле неког 

материјала. Када се затим два материјала раздвоје, може доћи до прелаза електрона из једног 

у други материјал. 

Материјале, који лако размјењују електроне (или набоје) између атома, називамо 

водичима, и они поседују слободно покретне електроне. Примери водича су метали, угљеник 

и слој зноја на људском телу.  

Материјале који електроне не размењују тако лако, називамо изолаторима. Неки 

познати изолатори су пластика, стакло и ваздух. И водичи и изолатори могу бити „набијени― 

статичким електрицитетом. Ако је неки водич набијен, слободни електрони дају му 

могућност брзог пражњења, чим дође у контакт с неким другим водичем или чим се уземљи. 

У неким случајевима поље има повољан утицај на људе, али, у неким случајевима, 

утицај поља на човека може да буде и лош.  

У раду посебна пажња није посвећена екстремном случају, а то је, када је разлика 

количина наелектрисања два тела довољно мала да не може физички да примакне 

наелектрисана тела, а са друге стране, довољно велика да разлика потенцијала те две тачке 

премаши диелектричну чврстоћу материјала који се између тела налази. У овом случају, 

јавља се варница између два тела.  
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ПОДОВИ У ПОДРУЧЈИМА ЕЛЕКТРОСТАТСКОГ ПРАЖЊЕЊА 

Да би се могла гарантовати поузданост и квалитета данашњих електроничких 

производа, потребно је компоненте које су осјетљиве на статички електрицитет, обрађивати 

само у радном окружењу заштићеном од статичког електрицитета (ЕПА). Подручје 

заштићено од ESD-а је врло сложено уређено (слика 3.). 

 

 

Слика 3.: Подручје заштићено од ESD-а 

Простори у којима долази до електростатског пражњења, нпр. код производње 

микрочипова, могу бити испуњени задацима само ако се материјали и опрема који се тамо 

користе ускладе са захтевима. У типичну опрему у просторима ESD-а спадају водљиви 

столови, столице, ципеле, одећа, траке за уземљење око ручних зглобова, ионизатори – и 

наравно водљиви подни премази. 

Водљиви премази играју посебно важну улогу јер морају све набоје, генериране у 

подручјима електростатског пражњења, одвести у земљу.  

Водљиви подни премази употребљавају се у два различита подручја: 

1. подручја заштићена од експлозије 

2. подручја заштићена од ESD-а 

У оба случаја водљиви подни премаз спречава да се особе које се тамо налазе, 

електризирају. Тако се у спољашњим заштићеним просторима спречава експлозија 

запаљивих медија који су у њима ускладиштени.  

О заштити осетљивих електроничких компонената од електростатског пражњења 

ради се код простора, који су заштићени од ESD-а.  

Састав водљивог подног премаза - Компоненте и њихова функција 

 

Слика 4.: Компоненте водљивог подног премаза 
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(1) Заштитни површински премаз [8] - системи који су опремљени завршним 

премазима, поседује довољну електричну водљивост како би задовољили захтеве у погледу 

заштите од експлозије, али они не испуњавају захтеве у погледу заштите од ESD-а. Због тога, 

завршни се слојеви додатно премазују пигментираним, водљивим површинским премазима. 

Такви премази су врло отпорни на абразију и имају извесну водоравну водљивост. 

Захваљујући томе, могу хомогенизирати електричну водљивост целог система према коме 

су, задовољене све одговарајуће ESD норме.  

(2) Завршни слој - Водљива својства завршног слоја постижу се код 

конвенционалних система додавањем угљених влакана. Савремени премази који поседују 

електричну проводљивост, не садрже угљенична влакна, већ специјална водљива пунила. 

Премази који одводе статички електрицитет могу се ради повећања сигурности од клизања 

додатно посути одговарајућим материјалом (силицијум карбид). 
 

  

Слика 5.: Одводни премаз на 

неравној подлози без масе за 

заглађивање и изравнавање 

Слика 6.: Маса за заглађивање и 

изравнавање јамчи јединствену 

дебљину завршног слоја, а тиме и 

јединствени одводни отпор. 
 

(3) Водљиви слој/уземљење - Будући да водљива својства бетона током времена 

услијед процеса исушивања слабе, а грундирање поврх тога делује и као изолацијски слој, 

потребна је примена такозваног проводљивог слоја. Захваљујући овом међуслоју, 

електростатски се набоји могу „канализовати― тако да преко проводљивог слоја с 

константним отпором одлазе у земљу. Проводљиви слој у правилу се састоји од воденасте 

дисперзије епоксидне смоле, са чађом као пунилом. Веза између проводљивог слоја и 

уземљења постиже се или самољепивим бакреним тракама или такозваним прибором за 

одвођење статичког ектрицитета. Вреди правило да се на 100 м
2 

подне површине изведе 

један прикључак на уземљење. 

(4) Маса за заглађивање и изравнавање - одводни отпор неког водљивог састава 

премаза резултира у првом реду из дебљине завршног слоја. Да би се по целој површини 

постигао јединствени отпор, мора се припазити да покровни слој мјерну дебљину. Стога код 

храпавих и неравних подлога да се након грундирања нанесе маса за изравнавање. 

(5) Грундирање - као и код свих састава везаних реактивном смолом, грундирање 

преузима улогу средства за приањање између подлоге и премаза. Грундирање се обично 

састоји од нисковискозне прозирне смоле. Ако се смола за грундирање попуни вруће 

сушеним кварцним песком, на тај се начин може створити маса за заглађивање и 

изравнавање.  

(6) Подлога – по правилу се премазују подлоге везане цементом, као што су цементни 

естрих или бетон, ређе и магнезитни односно анхидритни естрих. Ако постоји опасност од 

провлаживања, потребно је одабрати дифузијски отворени систем. Термопластичне подлоге, 

као што је на пример ливани асфалт, захтева жилаво еластични премаз. 

Проводљиви подови који се користе у систему за одвођење статичког електрицитета, 

морају имати прелазну отпорност мању од 10
6 

ома [7]. Прелазна отпорност подова мора се 
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контролисати у временским размацима које одређује одговарајућа стручна служба 

организације удруженог рада.  
 

 

Слика 7.: Омметар (инструмент за мерење отпорности) 

УТИЦАЈ СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА НА ЉУДЕ 

Унутрашњи и статички електрицитет окружења 

Од својих почетака, људска раса је живела у директном контакту са земљином 

површином, тако да је људско тело било природно уземљено. Период модернизације, почев 

од доба када су људи почели да носе обућу са кожним ђоновима, човеков контакт са земљом 

се све више смањивао. Данас, дошли смо до доба у којем је сасвим нормално да се користе 

синтетички ђонови на обући и прилично смо одвојени од земље. Још је већи проблем што су 

се модернизовали и стамбени објекти, па данас уместо да је под куће израђен од изразито 

набијене земље, као некада, подови су од бетона. Осим тога, модерно доба нам је донело и 

вишеспратнице, чак и насеља у потпуности грађена на води тако да се човек од почетка до 

данас од земље одвојио скоро у потпуности. Проблем је тим већи што смо данас, у исто 

време, са разних страна изложени деловањима зрачења и статичког електрицитета много 

већим дозама. 

Како се набој не може одвести у земљу, он се у телу акумулира, изазивајући бројне 

здравствене тегобе. Те неприродне слабе струје које су у данашње време присутне у телу 

човека, последица су тога што је тело изоловано од земље. Због тога је људско тело под 

константним стресом. Према резултатима Америчког Института за стрес (American Instutite 

of Stress), 75% свих посета лекарима опште праксе је због здравствених проблема 

узрокованих стресом. 

Резултати разних истраживања о утицају статичког електрицитета на 

здравље људи [3] 

- статички електрицитет убрзава метаболизам калцијума, што убрзава појаву умора; 

- проузрокује губитак витамина Ц, због чега се подиже ниво шећера у крви, што води 

даљем умарању; 

- један је од узрочника аутономне неравнотеже; 

- приликом избијања електрицитета накупљеног у одећи може доћи до оштећења 

осетљиве коже (дерматитис); 

- акумулирани електрицитет лако привлачи честице прљавштине, клице и бактерије, 

које су узрок непријатних телесних мириса и оштећења коже; 

- омета деловање пробавних ензима; 

- омета апсорпцију витамина и минерала у крвоток; 

- омета електричне активности ћелија, што изазива таложење протеинске плазме, што 

опет изазива додатни умор, губитак енергије и сл. 
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Истраживање сајта „EDS journal“ [2] 
 

Стање названо хиперосетљивост на електрострес (енг. Electrostress Hyper-sensitivity 

EHS) користи се за опис ситуације кад је особа хиперосетљива на статички електрицитет и 

загађеност електрицитетом у свом окружењу. Шок се појављује у топлом или хладном 

простору и у просторима ниске влажности ваздуха. 

Симптоми могу варирати од благих до врло јаких. Под благе би спадали мишићна 

слабост/умор, неспретност, сушење очију, проблеми са памћењем, те проблеми у понашању. 

Болест кретања (енг. motion sickness) свима је добро позната и барем једном у животу 

су је и сами доживели. Међутим, није увек у питању кретање које је изазива, већ разлог може 

бити и статички електрицитет. Права болест кретања може се доживети на отвореном мору 

на прекоокеанским бродовима, као и на мањим бродицама, где се путници жале на 

главобоље, мучнину и сл. Ипак, морнари и морепловци, који су често на мору, били су 

болесни једном у животу и никад више. Са друге стране постоје људи, код којих се болест 

кретања понавља се сваки пут приликом путовања аутом или авионом и она је узрокована 

статичким електрицитетом (који се генерише трљањем огромних количина ваздушне масе о 

спољашњи плашт авиона, аутобуса или аутомобила). Осим тога, приликом седења у једном 

од наведених превозних средстава, велика је површина трења о седиште, које је углавном 

израђено од синтетичких материјала. У овом случају таблете против мучнине ретко када 

могу помоћи. Занимљив је пример возача таксија, пилота и стјуардеса који су били 

присиљени одустати од свог посла због учесталих сметњи живчаног сустава узрокованих 

болешћу кретања, тј. статичким електирцитетом. 

Корисне ситуације 

Научници сматрају да су у тренутку појаве писама заражених антраксом 2001. године 

многе споре биле уништене управо статичким електрицитетом и тиме спречене даље заразе. 

Претпоставља се да је до стварања статичког наелектрисања дошло приликом обраде писма у 

аутоматском разврставачу, трењем писма о делове раздвајача. 

ЗАШТИТА ОД СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА ЉУДИ  

Основна филозофија заштите од статичког електрицитета је у одвођењу 

електрицитета електропроводним материјалом у земљу. 

Заштита од унутрашњег и статичког електрицитета окружења 

Када је реч о унутрашњем и статичком електрицитету окружења, под заштитом од 

статичког електрицитета се подразумева везивање свих тела на уземљење објекта у којем се 

налазе, а која су склона гомилању статичког електрицитета или га стварају. На том принципу 

ради већина елиминатора статичког наелектрисања. Осим тога, препоручује се повишење 

релативне влажности ваздуха у просторијама у којима људи бораве и препоручује се 

коришћење антистатичких спрејева и течности.  

Постоје разни елиминатори статичког наелектрисања који су у све већој мери 

присутни на тржишту. Неки од њих су: 

- уземљена трака/појас; 

- уземљене подлоге за столицу и кревет; 

- уземљени филтери за екране; 

- спрејеви за отклањање статичког наелектрисања. 

Најбоља заштита се обезбеђује комбинацијом наведених помагала. 

Уземљена трака 
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Уземљена трака се носи као наруквица. Прилагодљиве је дужине. Обично је 

направљена је од нерђајућег челика, и жицом је повезана са уземљењем изван зграде. 

Њена функција је да уземљи тело и на тај начин штити од деловања статичког 

електрицитет. Док је носи, човеку је смањена покретљивост, јер је трака везана за уземљење 

у конектору који је непокретан. Обично се користи приликом рада на рачунару да би 

елиминисала статички електрицитет у телу, који се јавља због просутности струјних каблова 

око ногу. 
 

 

Слика 8. :Изглед уземљене траке [5] 

Уземљене подлоге за столицу или кревет 

Изгледају попут обичне текстилне подлоге, међутим направљене су текстилом само 

пресвучене, а израђене су од металних трачица који проводи струју. Повезане су за 

уземљење објекта у којем се користе и обично су фиксне. 

 

 

Слика 9.:
 
 Изглед уземљене подлоге за столицу или кревет [4] 

Уземљени филтери за екране 

Филтери који се монтирају на монитор, преко видне површине екрана, успешно 

отклањају бол и напетост у очима чији је узрок статички електрицитет. Поред тога, 

побољшавају квалитет слике (смањујући одбљесак) и спречавају гомилање прашине. 

 

 

Слика 10.: Изглед уземљене подлоге за столицу или кревет [5] 
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Спрејеви за отклањање статичког наелектрисања 

На тржишту су доступни и различити спрејеви за отклањање статичког електрицитета 

који се могу похвалити учинковитошћу и једноставношћу употребе. 

 

 

Слика 11.: Изглед бочице спреја [6] 

ЗАКЉУЧАК 

Статички електрицитет је сасвим нормална појава у природи. Заштита од унутрашњег 

статичког нелектрисања и наелектрисања окружења је од великог значаја за здрав живот 

човекаи сигурност инсталиране опреме   

Статички електрицитет утиче и на људе и на опрему. Због тога је потребно водити 

рачуна о обе врсте заштите.  

За заштиту људи се примењује опрема која, у принципу, одводи електрицитет са тела 

људи и машина путем проводних подова. 

За заштиту машина се статички електрицитет мора одвести са металних површина. У 

ту сврху се користе посебно конструисани уређаји. 

На овај начин статички електрицитет, иако постоји, може бити успешно неутралисан. 
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SUMMARY 

The paper gives an overview of the new national standards that are applied in the design of reinforced concrete 

structures to fire. The accent in the paper is given to the design of reinforced concrete beams, which are the most 

integral part of the horizontal load-bearing structures in the framework of the building structure as a whole. The design 

process is based on the realization of the required performances of structures in fire conditions, as possible incidental 

occurrences during the projected service life of the structure, with the continual provision of the necessary level of 

security on reaching critical load, elemental ultimate limit state and sectional resistance. 

The existing set of the new national standards enables simple treatment of sensitive issues and provides an 

appropriate solution for daily practice. The Annexes in the mentioned new national standards, which have an 

informative character, are presented some of the more complex methods of analysis and calculation procedures of 

reinforced concrete beams, slabs, columns and walls, which can be applied in a more sophisticated treatment of the 

design of building structures exposed to fire. 

Key words: Structural design, performance in fire exposure, fire resistance, fire actions, fire safety 

PROJEKTOVANJE PREMA PERFORMANSAMA ARMIRANOBETONSKIH 

GREDA NA DEJSTVO POŢARA PRIMENOM NOVIH NACIONALNIH 

STANDARDA 

REZIME 

U radu je dat pregled novih nacionalnih standarda koji se primenjuju pri projektovanju armiranobetonskih 

konstrukcija na dejstvo poţara. Akcenat u radu je dat na projektovanje armiranobetonskih greda, koje predstavljaju 

najţešši sastavni deo horizontalnih noseših konstrukcija u sklopu konstrukcije objekta kao celine. Proces projektovanja 

je zasnovan na realizaciji zahtevanih performansi konstrukcije u uslovima poţara, kao moguše incidentne pojave tokom 

projektovanog eksploatacionog veka konstrukcije objekta, uz kontinualno obezbeŤenje neophodnog nivoa sigurnosti na 

dostizanje kritiţnog opterešenja i graniţne nosivosti. 

Postoješi set novih nacionalnih standarda omogušuje jednostavan tretman ove osetljive problematike i daje za 

svakodnevnu praksu primereno rešenje. U aneksima navedenih novih nacionalnih standarda, koji imaju informativan 

karakter, prikazani su neki od sloţenijih postupaka analize i proraţuna armiranobetonskih greda, ploţa, stubova i 

zidova, koji se mogu primeniti pri sofisticiranijem tretiranju problema projektovanja konstrukcija objekata izloţenih 

dejstvu poţara. 

Ključne reči: Projektovanje konstrukcija, svojstva pri poţaru, otpornost na poţar, poţarno opterećenje, zaštita od 

poţara 

1. INTRODUCTION - REVIEW OF RELATED NATIONAL STANDARDS 

The design principles, with safety level being achieved by partial safety factors for loading 

and material modeling, are described in the standard SRPS EN 1990:2012. This standard is identical 

as standard EN 1990:2002/A1 CEN/TC 250 (reference [1]) and is published on in Serbian 

23.05.2012. and have name Eurocode : Basis of structural design. The National Annex SRPS EN 

1990/NA:2012 is published on in Serbian 29.11.2012. This National Annex is applied in 

conjunction with SRPS EN 1990 in Serbia and this national Annex defines national determined 

parameters for clauses of SRPS EN 1990, where national choices are allowed. 

The fire and mechanical loads are specified in the standard SRPS EN 1991-1-2:2012. This 

standard is identical as standard EN 1991-1-2:2004 CEN/TC 250 (reference [2]) and is published on 
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in English 25.07.2012. and have name Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General 

actions - Actions on structures exposed to fire. This standard deals with the assessment of actions to 

be used in the structural design of buildings and civil engineering works where they are required to 

give adequate performance in fire exposure. The standard is intended for clients (formulation of 

their specific requirements), designers, contractors and relevant authorities. The general objectives 

of fire protection are to limit risks with respect to the individual and society, neighboring property, 

and where required, environment or directly exposed property, in the case of fire. 

The fire resistance design of concrete structures is specified in the standard SRPS EN 1992-

1-2:2014. This standard is identical as standard EN 1992-1-2:2004 CEN/TC 250 (reference [3]) and 

is published on in English 30.05.2014. and have name Eurocode 2: Design of concrete structures - 

Part 1-2: General rules - Structural fire design. This standard deals with the design of concrete 

structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with 

SRPS EN 1992-1-1 and SRPS EN 1991-1-2. This standard deals with specific aspects of passive 

fire protection in terms of designing structures and parts thereof for adequate load bearing resistance 

and for limiting fire spread as relevant. 

However, the standard nkSRPS EN 1992-1-1:2014 Eurocode 2: Design of concrete 

structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings and national Annex prSRPS EN 1992-

1-1/NA: 2015 are not published yet. In addition, in preparation is the standard prSRPS EN 1992-1-

1:2014/A1:2015 which represents the first change of the basic standard. Basic standard contains 

general rules for the structural design of buildings and civil engineering works in reinforced and 

prestressed concrete made with normal and lightweight aggregates, plain or lightly reinforced 

concrete and precast concrete for the design of reinforced concrete components with unbonded 

tendons. It is estimated that the National Annex for SRPS EN 1992-1-1 will be adopted at the 
beginning of 2015, as well as the recommended values stipulated therein. The national technical 

committee estimates that the recommended values will mainly be adopted. 

The standard SRPS EN 1992-1-2:2014 only identifies differences from normal temperature 

design and deals only with passive methods of fire protection. The active methods are not covered 

and the standard applies to concrete structures that are required to fulfill certain functions when 

exposed to fire, in terms of avoiding premature collapse of the structure and limiting fire spread 

beyond designated areas. 

The standard SRPS EN 1992-1-2:2014 gives principles and application rules for designing 

structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and the levels of 

performance and applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of  EN 1992-

1-1 and are designed accordingly. However, it does not cover structures prestressed by external 

tendons and shell structures. The methods given in this Part 1-2 of EN 1992 are applicable to 

normal weight concrete up to strength class C90/105 and for lightweight concrete up to strength 

class LC55/60. Additional rules for strength classes above C50/60 are given in section 6. 

The standard naSRPS EN 1992-1-2/NA:2014 represents the National Annex and is still in 

preparation. The National Annex defines national determined parameters for clauses of SRPS EN 

1992-1-2, where national choices are allowed. It also gives decisions on the application of other 

Annexes of SRPS EN 1992-1-2:2014 in Serbia. 

2. THEORETICAL BASIS OF THE STRUCTURAL FIRE RESISTANCE DESIGN  

The essential safety requirement for the limitation of fire risks is that the construction works 

must be designed and built in such a way, that in the event of an outbreak of fire: the load bearing 

resistance of the construction can be assumed for a specified period of time, the generation and 

spread of fire and smoke within the works are limited, the spread of fire to neighboring construction 

works is limited, the occupants can leave the works or can be rescued by other means, the safety of 

rescue teams is taken into consideration. The essential requirement may be observed by following 
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various possibilities for fire safety strategies like conventional fire scenarios (nominal fires) or 

"natural" (parametric) fire scenarios, including passive and/or active fire protection measures. 

Required functions and levels of performance can be specified either in terms of nominal 

(standard) fire resistance rating, generally given in national fire regulations or, where allowed by 

national fire regulations, by referring to fire safety engineering for assessing passive and active 

measures. Supplementary requirements concerning to the possible installation and maintenance of 

sprinkler systems; conditions on occupancy of building or fire compartment; the use of approved 

insulation and coating materials, including their maintenance are not given in this document, 

because they are subject to specification by the competent authority. Numerical values for partial 

factors and other reliability elements are given as recommended values that provide an acceptable 

level of reliability. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and 

of quality management applies. 

 

Figure 1- Alternative design procedures 

A full analytical procedure for structural fire design would take into account the behavior of 

the structural system at elevated temperatures, the potential heat exposure and the beneficial effects 

of active and passive fire protection systems, together with the uncertainties associated with these 

three features and the importance of the structure (consequences of failure). At the present time it is 

possible to undertake a procedure for determining adequate performance which incorporates some, 

if not all, of these parameters and to demonstrate that the structure, or its components, will give 

adequate performance in a real building fire. However where the procedure is based on a nominal 

(standard) fire, the classification system, which calls for specific periods of fire resistance, takes 

into account (though not explicitly) the features and uncertainties described above. The prescriptive 
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approach and the performance-based approach are identified. The prescriptive approach uses 

nominal fires to generate thermal actions. The performance-based approach, using fire safety 

engineering, refers to thermal actions based on physical and chemical parameters. 

3. THE ELEMENT BASED APPROACH FOR FIRE RESISTANCE DESIGN 

Structural fire resistance design may be carried out at three different levels: 

1. Using design tables. The design is simple, but design choice will be conservative and 

limited. 

2. Using analytical models according to basic mechanical principles and good engineering 

practice. these models are suitable for structural elements with clearly defined loading 

and boundary conditions. 

3. Using numerical models. This approach can be complex and time consuming, but it 

does allow complex structures to be dealt with and can give very detailed and accurate 

results. 

The paper consider element based analytical approach that adopts the structural Eurocodes 

as basis. The Eurocodes are generally based on ultimate limit states. The design principles, with 

safety level being achieved by partial safety factors for loading and material modeling are described 

in EN 1990:2002/A1 CEN/TC 250 (reference [1]). The fire and mechanical loads on structures are 

specified in EN 1991-1-2:2004 CEN/TC 250 (reference [2]). The fire resistance design of the 

concrete structures is covered in EN 1992-1-2:2004 CEN/TC 250 (reference [3]). The main 

objective of this paper is to present the fundamentals of the element based fire resistance design 

methods for reinforced concrete beam structural elements. 

The design value mechanical material property in fire situation is described as: 

fiM

k
fid

X
kX

,

,


   (1) 

where: Xk is the characteristic value of strength or deformation property for usual 

temperature design, k  is reduction factor dependent on material temperature , is the 

partial safety factor of the relevant mechanical property for the fire limit state. The detailed data of 

reduction factor k  for reinforced concrete elements can be found in Chapter 3 at EN 1992-1-

2:2004 CEN/TC 250 (reference [3]). 

Verification of fire resistance may be made in the time domain, in the strength domain or in 

the temperature domain. The required fire resistance time of the structure should be equal to or less 

than the available fire resistance time. Verification by strength is similar the usual approach of 

structural design under the cold condition. Critical temperature in the structure should be lower than 

the limiting temperature of the structure. 

A element based fire resistance design approach does not consider effects caused by thermal 

deformation at elevated temperatures. The approaches described in this paper only are applicable 

where these effects may be recognized a priory to be either negligible or favorable. They are 

accounted for by conservatively chosen support and boundary condition. Another way is that are 

implicitly considered by conservatively specified fire safety requirements. 

The first step in structural fire resistance design is to select a fire scenario, in other words 

thermal loading, that may based on Standard Fire temperature-time curves, other simplified models 

for localized and compartment fire or output from fire test or numerical simulation models. The fire 

is considered as an accidental loading condition and for obtaining the relevant effects of action 

during fire exposure the mechanical actions should be combined in accordance with EN 

1990:2002/A1 CEN/TC 250 (reference [1]) for accidental design situations. The representative 

value of variable action may use the quasi-permanent value or the frequent value depending on the 

nature of the action. When performing element based structural fire resistance design indirect fire 
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actions are not considered. The effects of actions are the same as at ambient temperature. These 

effects of actions are applied as constant values throughout the design fire exposure. As a 

substantial simplification, the effects of actions may be deduced from those determined in normal 

temperature design using the following expression: 

dfidfitdfi EEE  ,,,  (2) 

where: Ed is design value of the of the relevant effects of actions from the basic load 

combination, Efi,d is the corresponding (required) value for the fire situation, and fi is reduction 

factor expressing the ratio of the applied load in fire to the applied load under normal temperature. 

If the load combination for the fire design is 1,kfik QG  and load the load combination for 

normal temperature design is 1,1, kQkG QG   then reduction factor fi can be taken as: 

1,1,

1,

kQkG

kfik

fi
QG

QG









  (3) 

where: Qk,1 is principal variable action, Gk is permanent action, G is the partial factor for 

permanent actions for normal temperature design, Q,1 is the partial factor for the leading variable 

action for normal temperature design, and fi is combination factor for either quasi-permanent value 

1,1 or frequent value 2,1 as previously explained. As further simplification, for evaluation of 

structural fire resistance without calculation, a value of fi = 0.70 may be used for concrete 
structures. 

4. THE FIRE RESISTANCE DESIGN METHODS FOR CONCRETE ELEMENTS 

Due to concrete structural element size, low thermal conductivity of concrete and transport of 

water during heating, temperature distributions in concrete elements are complex and non-uniform. 

Numerical heat transfer analysis is often necessary to obtain temperature distributions for fire 

resistance design. For structural elements exposed to nominal standard fire temperature-time 

profiles in Annex A to SRPS EN 1992-1-2:2014 provides useful tables of temperature distribution 

for durations from 30min to 240 min with moisture content up to 1.6%. In addition to load bearing, 

a concrete structural element may have to fulfill the fire resistance requirements for integrity and 

insulation because the concrete structure may serve as fire compartment wall or floor. The Annex B 

to SRPS EN 1992-1-2:2014 provides two simplified calculation methods: the 500ºC isotherm 

method and the zone method. 

4.1 The 500ºC isotherm method 

500ºC isotherm method is based on the hypothesis that concrete at a temperature of more 

than 500ºC is neglected in calculation of load bearing capacity, while concrete at a temperature 

below 500ºC is assumed to retain its full strength and stiffness. This method is applicable to 

reinforced and prestressed concrete cross sections with respect to axial force and bending moment. 
On the basis of the above reduced cross-section approach, the procedure for calculating the 

resistance of a reinforced concrete cross-section in the fire situation may be carried out as follows: 

 Determine the isotherm of 500°C for the specified fire exposure, standard fire or 
parametric fire. 

 Determine a new width bfi  and a new effective height dfi of the cross-section by excluding 

the concrete outside the 500°C isotherm. The rounded corners of isotherms can be regarded 

by approximating the real form of the isotherm to a rectangle or a square. 

 Determine the temperature of reinforcing bars in the tension and compression zones. The 
temperature of the individual reinforcing bar can be evaluated from the temperature 

profiles in Annex A and is taken as the temperature in the centre of the bar. Some of the 
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reinforcing bars may fall outside the reduced cross-section. Despite this, they may be 

included in the calculation of the ultimate load bearing capacity of the fire exposed cross-

section, 

 Determine the reduced strength of the reinforcement due to the temperature. 

 Use conventional calculation methods for the reduced cross-section for the determination 
of the ultimate load bearing capacity with previously obtained strength of the reinforcing 

bars, and 

 Compare the ultimate load-bearing capacity with the design load effect or, alternatively, 

the estimated fire resistance with the required resistance. 

 

Figure 2 - Reduction of strength and cross section for sections exposed to fire 

4.2 The Zone method 

The zone method is based on subdividing the cross-section into several zones. This method, 

although more laborious, provides a more accurate method than the 500°C isotherm method, 

especially for walls and columns. The method is applicable to the standard temperature-time curve 

only. The cross-section is divided into a number of parallel zones of equal thickness where the 

mean temperature and the corresponding mean compressive strength and modulus of elasticity of 

each zone is assessed. 

The fire damaged cross-section is represented by a reduced cross-section ignoring a 

damaged zone of thickness azi at the fire exposed sides (Figure 1). Reference is made to an 

equivalent wall. The point M is an arbitrary point on the centerline of the equivalent wall used to 

determine the reduced compressive strength for the whole of the reduced cross section. When two 

opposite sides are exposed to fire the width is assumed to be 2w. For a rectangural cross-section 

exposed to fire on one face only the width is assumed to be 2w. This is represented by a wall with 

equal to 2w. The flange is related to the first equivalent wall, and the web is related to the second 

equivalent wall. For the bottom and ends of rectangular members exposed to fire, where the width is 

less than the height, the value of az is assumed to be the same as the calculated values for the sides. 

The reduction of the cross-section is based on a damaged zone of thickness az at the fire exposed 

surfaces which is calculated as follows. The damaged zone, az, is estimated for an equivalent wall 

exposed on both sides. The half thickness of the wall is divided into n parallel zones of equal 

thickness, where n≥3. The temperature is calculated for the middle of each zone. The corresponding 

reduction factor for compressive strength, kc(θi) is determined. 
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Figure 3 - Division of an equivalent wall, with both sides exposed to fire, into zones 

The mean reduction coefficient for a particular section, incorporating a factor (1-0,2/n), 

which allows for the variation in temperature within each zone, may be calculated approximately by 

following expression: 
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  (4) 

where: n is the number of parallel zones in width w, w is half the total width, and i is the zone 

number. 

      

Figure 4 - Reduction of compression strength kc(θM) for reduced cross-section and  

reduction in cross-section az of a beam using siliceous aggregate concrete 

The width of the damaged zone for beams, slabs or members in plane shear may be 

calculated using expression: 
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where: kc(θM) denotes the reduction coefficient for concrete at point M. 

When the reduced cross-section is found and the strength and modulus of elasticity are 

determined for the fire situation, the fire design follows the normal temperature design procedure by 

using γM,fi values. 
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5. SIMPLIFIED DESIGN OF THE REINFORCED CONCRETE BEAMS 

The Annex E to EN 1992-1-2 provides simplified calculation method for beams and slabs. 

As with structural design under ambient temperature, structural fire resistance design of the 

reinforced may be carried out using design tables. This simplified method only applies where the 

loading is predominantly uniformly distributed and the design at ambient temperature has been 

based on linear analysis or linear analysis with limited redistribution as described in Section 5 of 

EN 1992-1-1. The method can be applied for continuous beams or slabs where moment 

redistribution is higher than 15% if sufficient rotational capacity is provided at the supports for the 

required fire exposure conditions. This simplified method of calculation provides an extension to 

the use of the tabular method for beams exposed on three sides and slabs, Tables 5.5 to 5.11 of EN 

1992-1-1. It determines the effect on bending resistance for situations where the axis distance, a, to 

bottom reinforcement is less than that required by the tables. The minimum cross-section 

dimensions (bmin, bw, hs) given in Tables 5.5 to 5.11 of EN 1992-1-1 should not be reduced.  

5.1Simply supported reinforced concrete beams 

It should be verified that: 

fiRdfiEd MM ,,   (6) 

The loading under fire conditions should be determined from EN 1991-1-2. The maximum 

fire design moment MEd,fi  for predominantly uniformly distributed load may be calculated using: 

2

,,
8

1
efffiEdfiEd lwM   (7) 

where: wEd,fi is the uniformly distributed load under fire conditions and leff is the effective length of 

beam or slab. 
The moment of resistance MRd.fi  for design for the fire situation may be calculated using: 
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where: s is the partial material factor for steel used in EN 1992-1-1, s,fi is the partial material factor 
for steel under fire conditions, ks(θ) is a strength reduction factor of the steel for the given 

temperature θunder the required fire resistance. Temperature θmay be taken from Annex A for the 

chosen axis distance, MEd is the applied moment for cold design to EN 1992-1-1, As,prov is the area 

of tensile steel provided, As,req is the area of tensile steel required for the design at ambient 

temperature to EN 1992-1-1, As,prov /As,req should not be taken as greater than 1.3. 

5.2 Continuous reinforced concrete beams 

Static equilibrium of flexural moments and shear forces should be ensured for the full length 

of continuous beams and slabs under the design fire conditions. In order to satisfy equilibrium for 

fire design, moment redistribution from the span to the supports is permitted where sufficient area 

of reinforcement is provided over the supports to take the design fire loading. This reinforcement 

should extend a sufficient distance into the span to ensure a safe bending moment envelope. The 

moment of resistance MRd,fi,Span of the section at the position of maximum sagging moment should 

be calculated for fire conditions in accordance with eq. (7). The maximum free bending moment for 

applied loads in the fire situation for uniformly distributed load, 2

,,
8

1
efffiEdfiEd lwM  should be 
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fitted to this moment of resistance such that the support moments: MRd1,fi and MRd2,fi provide 

equilibrium as shown in Figure 5.  
In the absence of more rigorous calculations, the moment of resistance at supports for design 

for the fire situation may be calculated using: 
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 (9) 

where: γs, γs,fi, MEd, As,prov, As,req are as defined in expresion (7), a is the required average bottom 

axis distance given in Table 5.5, Column 5, d is the effective depth of section. As,prov /As,req should 

not be taken as greater than 1.3. Expression (9) is valid where the temperature of the top steel over 

the supports does not exceed 350°C for reinforcing bars. For higher temperatures MRd,fi should be 

reduced by ks(θcr) or kp(θcr) according to Fig.5.  

 

Figure 5 - Positioning the free bending moment diagram to establish equilibrium 

6. CONCLUSIONS 

The existing set of the new national standards enables simple treatment of sensitive issues 

and provides for daily practice appropriate solution. The Annexes in mentioned new national 

standards, which have an informative character, presents some of the more complex methods of 

analysis and calculation procedures of reinforced concrete beams, slabs, columns and walls, which 

can be applied in a more sophisticated treatment of the design of building structures exposed to fire. 
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АПСТРАКТ 

Јединствене физичко-хемијске особине азбеста утицале су на широку употребу овог материјала у 

свакодневном животу. Према резултатима радова америчких аутора, наведено је око 5.000 производа у 

модерним економијама који садрже азбест. Осим ових производа, азбест се налази и свуда у природи јер је 

саставни део стена које изграђују Земљину кору. У зависности од геолошке формације тла, среће се у различитим 

концентрацијама. У руралним подручјима његова концентрација је врло ниска и износи свега 310
-7
 до 10

-6
 влакана 

по кубном центиметру, док у урбаним срединама може да достигне концентрације и од 310
-4
 влакана по кубном 

центиметру и више. 

Регистровање присуства азбестних влакана и одређивање њихове концентрације у животној средини 

врши се у многим земљама у свету (Италија, Русија, Јужн Африка, итд.). По узору на њих, извршено је 

регистровање и одређивање концентрације азбестних влакана на једној локацији у Новом Саду за сва четири 

годишња доба.  

Кључне речи: азбест, концентрација 

DETERMINATION OF THE PRESENCE OF ASBESTOS FIBERS  

IN THE ENVIRONMEN 

ABSTRACT 

Unique physical and chemical properties of asbestos has had a great influence on the wide usage of the 

material. According to the papers of American authors, there are about 5,000 products in modern economies that 

contain asbestos. In addition to these products, asbestos is everywhere in nature because it is an integral part of the 

rocks that make up Earth's crust. Depending on the geological formation of the soil, it can be found in various 

concentrations. In rural areas, its concentration is very low, amounting to only 310
-7

 to 10
-6

 fibers per cubic centimeter, 

while in urban areas it can reach concentrations of 310
-4

 fibers per cubic centimeter and more.  

Registering the presence of asbestos fibers and determining their concentration in the environment is carried 

out in many countries in the world (Italy, Russia, South Africa, etc.). Following their example, recording and 

determining the concentration of asbestos fibers was carried out in one location in Novi Sad for all four seasons. 

Key words: asbestos, concentration 

УВОД 

Азбест је комерцијални назив (не и минеролошки) за шест различитих врста хидра-

тисаних силикатних минерала чију основну јединицу грађе чине SiO4 тетраедри. Ова група 
материјала се према структури дели на две подгрупе: серпентине и амфиболе. Подгрупи 

серпентина припада само Кризотил (бели азбест - хемијске формуле Mg3(Si2O5) (OH)4) док 

подгрупу амфибола сачињавају Кроцидолит (плави аз бест  - 

Na2Fe2(Fe
2+

Mg)3Si8O22(OH)2), Амозит (смеђи аз бест - (Fe
2+

Mg)7Si8O22(OH)2), 

Тремолит (Ca2Mg5 Si8O22(OH)2), Актинолит (Ca2(Fe
2+

Mg)5Si8O22(OH)2) и 

Антофилит (Mg7Si8O22(OH)2) [1-3].  

Геолошка испитивања су указала да је азбест саставни део четири типа стена: (alpine-

type ultramafic rocks, stratiform ultramafic intrusions, serpentine limestone and banded ironstones) 

које показује веома прецизну географску заступљеност. Тако се нпр. Кризотил налази у 

Квебеку, Родезији, Русији, Кини, Италији и САД; Кроцидолите у Јужној Африци, 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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Аустралији, Колумбији и Родезији; Амосит и Актинолит у Јужној Африци и Индији; 

Тремолит у медитеранском региону, Пакистану и Јужној Кореји; Антофилит у Финској и 

САД [4].  

У Србији су се налазила два рудника азбеста, Страгари и Корлаће, од којих је рудник 

Страгари био највећи рудник азбеста 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 ФИАЗ (користио је азбест у производњи кочионих дискова) [5].  

Основна апликативна карактеристика ових материјала је да поседују екстремно танку 

влакнасту структуру, због које их одликује висока отпорност на кидање, мала топлотна про-

водљивост и велика термичка стабилност (температура топљења је изнад 1200
0
 C). Поменуте 

особине су утицале на велику примену азбеста у различитим производима, као што су азбе-

стно - цементни кровни покривачи - тзв. "салонит плоче", зидови малтерисани цементно – 

азбесном смешом, подне плочице од смеше ПВЦ-а и азбеста - тзв. "виназ плоче", неке водо-

водне цеви, против пожарна изолација, облоге за аутомобилске кочнице, итд. Од aзбестних 

влакана се могу „исплести― предива а потом и термотпорни текстил од ког су потом правље-

на термоотпорна одела, кецеље, рукавице и други производи за заштиту од високих темпера-

тура. Сматра се да данас постоји више од 5000 различитих производа који садрже азбест 

[1,2,7]. Неки од производа су приказани на слици 1. Треба нагласити да је у већини ових 

производа азбест везан у неки композитни материјал, односно није „чист―. Током времена, 

међутим, долази до трошења композита што доводи до разградње матрице и ослобађања 

азбестних влакана. Ослобођена влакна тада представљају опасност за здравље људи. Ова 

влакна се лако подижу у ваздух и ако дође до инхалације у плућа, влакна могу да прођу 
природно филтрирање, забоду се дубоко у плућно ткиво и изазову озбиљне здравствене 

проблеме. Светска здравствена организација (Worl Health Organisation – WHO) је дефинисала 

болести које су директно повезане са инхалацијом азбеста. То су: азбестоза, малигна болест 

плућа (lung cancer by asbestosis) и мезотелиомија [2, 9]. 

 
 

 

Слика 1 Производи у које се уграђивао азбест [8] 

Сазнања о штетном утицају азбеста на здравље људи, утицало је на доношење Закона 

којима се ограничава или забрањује његова употреба у великом броју држава. Оваква зако-

нска регулатива резултирала је значајним смањењем производа који садрже азбест и 

његовом заменом другим материјалима. Овај процес замене је, међутим, веома скуп и за сада 

га себи могу приуштити само богате земље, док се у већини других земаља ови производи 

веома споро замењују, а у некима се он још увек користи.  

Азбест, с обзиром да је саставни део Земљине коре, у зависности од геолошке форма-

ције тла али и окружења са производима који садрже азбест, налази се и у животној средини у 

различитим концентрацијама.У руралним подручјима његова концентрација је врло ниска и 
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износи свега 310
-7

 до 10
-6

 влакана по кубном центиметру, док у урбаним срединама може да 

достигне концентрације и од 310
-4

 влакана по кубном центиметру и више [1,2]. 

Због тога је веома значајно истражити присуство азбестних влакана у ваздуху и у 

радном и животном окружењу али и пратити његово присуство. У многим државама у свету, 

посебно у онима у којима се у протеклом период азбест интензивно користио, врши 

истраживање ваздуха на његово присуство. Ту посебно предњаче Италија, Канада, Русија и 

Јужно афричка република, али и многе друге [10-13]. 

АЗБЕСТНА ВЛАКНА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 

Веома обимна истраживања одређивања присуства азбеста у Италији извршена су од 

стране Министарста заштите животне средине Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) Италије. Регистровани су стамбени објекти који садрже 

производе од азбеста, индустријска постројења и др и примењен је алгоритам за процену 

хитности санације. Резултат ових истраживања је омогућио да се изврши мапирање Италија 

на присуство азбеста у 13 регија и у Аутономној Покраини Болцано, слика 2 [14].  

 

 

Слика 2 Присуство азбеста у Италији - 13 регија и у Аутономној Покраини Болцано [14] 

Зелена Подаци добијени применом алгоритма 

Жута Подаци добијени без примене алгоритма 

Плава Привремени подаци 

Сива Нема података 

 

Осим овога, у Италији је спроведена и широка епидемиолошка студија о смртности од 

мезотелиома у периоду од 1988. до 1992. године [15]. Студија је показала високу и необичну 

заступљеност овог обољења међу људима који живе у Бианкавили
2
. Експериментална 

истраживања узорака ваздуха су показала присуство амфибола у различитим областима око 

центра града (квадратима обележене), слика 3. Након детаљне анализе објеката и каменолома 

из околине утврђено је да је присуство ових влакана последица ослобађања амфибола током 
грађевинских радова у којима се користио вулкански материјал током градње објеката, 

путева и др. Утврђено је нпр. да су узорци малтера саджали између неколико хиљада па до 

чак 40·10
3
 влакана/mg малтера. Области на којима су вршена ископавања су круговима 

обележене на слици 3.  

                                                             
2
 Бианкавили – град који је лоциран југо-западно вулкана Етна, тј. на самим ободима вулкана. 
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Слика 3 Подручја града Бианкавила у којима су пронађена влакна амфибола – квадрати 

извори влакана амфибола – кругови [15]  

Истраживање присуства азбестних материјала у објектима у Москви извршили 

су Институт за медицину рада Руске академије медицинских наука из Москва, и Фински 

Институт за медицину рада из Хелсинкија. Њихова истраживања су обухватила истраживање 

ваздуха унутар и изван дведесет објеката [10].  

Сви објекти у којима је вршено узорковање садрже неке азбестне материјале, најче-

шће је то азбестни цемент и цеви за грејање. Техничка стања објеката и одржавање хигијене 

у њима су били потпуно различита и кретала су се од лоших до задовољавајућих. Узорци су 

узети на више места у објектима: у приземљу објеката, у близини отпадних канала, ватро-

гасног степеништа и у станбеним просторијама. У неким објектима узорковање је извршено 

током реновирања, при чему у тренутку узорковања нису вршене радне активности [10].   

Резултати показују зависност броја влакана у ваздуху од техничко/хигијенског стања 

објекта. Објекти који су били у добром техничком стању и хигијенским условима средња 

концентрација азбестних влакана (кризотила) је била испод 0,001 влакна/ml, док је у 

објектима у којима је лоше техничко стање и хигијенски услови средња концентрација 

износила 0,004 влакна/ml. У објектима у којима је вршена реконструкција средња концентра-

ција је износила 0,125 влакна/ml [10]. 

Експлоатација азбеста у Јужно афричкој републици је вршена у четири покраине 

(Northern Cape, North West, Limpopo and Mpumalanga) у којима је доминирала експлоатација 

азбеста из групе амфибола (97% укупне светске производње) [12]. Низ чланака [16-18] о 

загађењу животне средине као последице рада рудника или неадекватног депоновања успело 

је да скрене пажњу надлежних, па је Министарство заштите животне средине и туризма 

Јужно афричке републике (DEAT) током 2004 и 2005.-те спонзорисало истраживање у реги-

онима где су раније постојали рудници. На основу информација идентификовани су извори 

контаминације, као што су депонија и др., и на основу географског информационог софтвера 

(ГИС) добијене су 46 мапе са 79 локација. Резултати ГИС мапа су потом били полазна тачка 

за формирање приоритета санција: 

 високи приоритет: мапиране села и заједнице унутар 1-2 km око извора 

 умерени приоритетни: мапирана села и заједнице унутар 5 km од извор и да су у 

доминантном правца ветра или да имају идентификован водоток или приступни пут 

који повезује извор тачка за заједницу 

 ниски приоритет: врло нискa густинеa насељености унутар 5 km пречника, али уз 

ветар од извор загађења или заједнице изван 5 km пречника од извора [12]. 

Истраживања ваздуха у Њујорку на присуство азбеста извршено је након напада на 

светски трговински центар (WTC - World trade Center) 11.09.2001. [19]. Ово је било 

неопходно с обзиром да је градња кула била баш у периоду када је азбест био веома 
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заступљен у грађевинарству (градња је почела 1966. год., а 1971. је завршена Северна, и 

1974. Јужна кула).Узорковање је обухватило скупљање узорака прашине и ваздуха са више 

од 35 локација у пречнику од 1 km од WTC и то 16, 18, 22, и 23 септембра 2001. Анализа је 

извршена видљивим и инфрацрвеним спектрометром (Airborne Visible/Infrared Imaging 

Spectrometer (AVIRIS)) са даљинском детекцијом, а резултати
3
 указују на следеће: 

 прашина указује на висок садржај стаклених влакана, гипса, бетона, папира, и 

других материјала који су коришћени при изградњи; 

 потврђено је присуство азбеста кризотила у премазима и ваздуху, али ни један тип 

азбеста из групе амфибола није регистрован; 

 кризотил је у ваздуху нађен само у траговима, док је потврђено његово присуство 

у количини од 20 запреминских процената у премазима; 

 измерена температура 16.09. 2001. не неким местима је показала вредности од 430 

– 700 
0
C [19]. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО 

3.1 Методе мерења азбеста  

За идентификацију азбеста, неорганских влакана и минерала развијено је више 

метода, то су: дифракција х-зрака или електрона, електронска микроскопија (скенирајућа-

SЕМ и трансмисиона - ТЕМ), инфрацрвена (ИР) спектроскопија и фазно контрасна оптичка 

микроскопија. Од набројаних метода - Фазно контрасна оптичка микроскопија је 

препоручена метода од стране радне група која је изучавала методе идентификације азбеста. 

Ова група је дефинисала и правило бројања влакана [20].  

Бројиво влакно је влакно дуже од 5 m, чија је ширина мања од 3 m, а однос дужине 
и ширине је већи од 3:1, при чему се оба краја влакна налазе у пољу окулара се броји као 1 

влакно. Уколоко је само један крај влакна у видном пољу окулара броји се као половина 

влакна. Влакно које у потпуности прелази окулар, тако да се ниједан крај не налази у пољу 

окулара се не рачуна, слика 4. [21]. 
 

 

 

 
 

Слика 4 Правила бројања влакана азбеста са оптичким микроскопом 

                                                             
3
 Биће презентовантовни резултати који имају директну или индиректну везу са азбестом 
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Мерење азбестних влакана у животној средини  

Одређивање концентрације азбестних влакана у животној средини у граду Новом 

Саду извршено је за сва четири годишња доба током 2013 и 2014. године. У сваком годи-

шњем добу извршена су по пет узорковања (током једне недеље). 

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 [22]. Време узорковања је варирало од 4,5 h до 8 h.  

Након узорковања филтери су постављени на предметна стакла и потом очишћени. 

Одабрана метода чишћења је метода вруће каде у којој је филтер изложен парама ацетона 

након чега је постао провидан и залепљен за предметно стакло. Како би се обезбедио опти-

малан контраст, на овако припремљен филтер се нанесе кап триацетата  и поркрије покро-

вним стаклом. Овако припремљен узорак се потом посматра под фазно контрасним опти-

чким микроскопом (Motic 102M), броје се влакна и одређује концентрација према методоло-

гији [21].   

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА 

Резултати одређивања концентрације азбестних влакана на територији Новог Сада 

мерених на једном мерном месту за сва четири годишња доба дати су у табели 1. 

Табела 1 – Резултати одређивања концентрације азбеста у Новом Саду 

параметар/годишње доба зима пролеће лето јесен 

просечна концентрација 

(влакана/cm
3
) 

0 0 2,1·10
-10

 0 

 

Према резултатима приказаним у табели 1 на мерном месту у Новом Саду 

регистрованo је једно збестна влакна само у једном узорку у летњем периоду. Након 

израчунавања концентрације за један узорак а потом и просечна концентрација за летњи 

период (према Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

азбесту) добијена вредност износи 2,1·10
-10 

влакана/cm
3
. Израчуната вредност је изузетно 

мала, чак за пет редова величине, у поређењу са вредностима из литературе, и због тога би 

било препоручљиво извршити проверу добијених  резултата 

Резултати из литературе [23] указују да је просечна концентрација азбестних влакана 

у градовима у Америци (мерена у 48 градова) 5·10
-5

 влакана/cm
3
. Идентична вредност је 

добијена и за концентрацију азбестних влакана у Италији, у области Базиликата [11].  

ЗАКЉУЧАК 

Одређивање квалитета ваздуха у животној средини требало би да обухвати и 

испитивање ваздуха на присуство азбестних влакана. У зависности од третмана материјала 

(механичког или термичког) који могу да садрже азбест, може се очекивати његово 

присуство у ваздуху. У случају механичког третмана, готово је сигурно да ће доћи до 

ослобађања влакана, као што се десило у граду Бианкавил на Сицилији. Ситуација је, 

међутим, потпуно другачија у случају термичког третмана у којима се достижу високе 

температуре, изнад 700
0
C. У таквим случајевима азбестна влакна се не региструју у 

значајним количинама - као у случају напада на светски трговински центар у New Yorku. 

У раду су дати резултати одређивања концентрације азбестних влакана на територији 

града Новог Сада мерених на једном мерном месту за сва четири годишња доба. 

Регистровано је присуство азбестних влакана само у летњем периоду и то у просечној 
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концентарцији од 2,1·10
-10 

влакана/cm
3
, што је знатно испод вредности измерених у 

градовима Европе и Америке. 
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НАЧИН ДЕЛОВАЊА НА ПРАВЦЕ ШИРЕЊА БУКЕ КАО ДЕО 

ПОТРЕБНИХ МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ БУКЕ  
Драган Перић

1
 

РЕЗИМЕ 

У раду је систематски обрађена саобраћајна бука која настаје као последица кретања возила по 

коловозу пута. Сагледане су и дате потребне мере за њено ублажавање, а посебан акценат је дат на активности 

у оквиру деловања на правце ширења буке. Такође,  су дате и одговарајуће сугестије у циљу нужног минимума 

друштвеног регулисања  обавезног предузимања неких од наведених мера. 

Кључне речи: саобраћај, бука, путеви, возила, zaštita od buke, graĎevinske mere zaštite, zaštitni zid, izrada zaštitne 

konstrukcije 

THE MODE OF ACTION ON THE DIRECTIONS OF NOISE AS PART OF 

NECESSARY MEASURES TO MITIGATE TRAFFIC NOISE 

ABSTRACT 

The paper systematically analyzes traffic noise that occurs as a result of the movement of vehicles on the road 

carriageway. To review and provide necessary measures for its mitigation, special emphasis is given to activities 

concerning noise directions. Also, appropriate suggestions are given for the necessary minimum of social regulation of 

compulsory taking of some of these measures.  

Key words: traffic, noise, roads, vehicles, noise protection, protective construction measures, noise protective wall, 

building of protective construction 

1. УВОД 

Бука као штетна појава за човеково здравље, је постала предмет разноврсног 

испитивања, тек када се уочило да сувише јака бука негативно утиче на здравље и приметно 

смањује радну способност човека. На буку као последицу интезивног саобраћаја отпада чак 

80 % од свих извора комуналне буке у већим урбаним срединама, док од тога 50 % отпада на 

друмски саобраћај, што се може видети на следећој слици. Бука у друмском саобраћају је 
најраспрострањенија врста буке и у урбаним срединама и представља озбиљни проблем, 

коме треба посветити посебну пажњу. 

 

 

Слика 1.-Однос појединих извора буке у саобраћају 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија у Нишу 
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Због тога је неопходно у значајнијој мери мултидисциплинарно  деловање науке и 

праксе на изналажењу начина за сузбијање штетних дејстава  буке и мера којима се човек 

може заштитити од ње, односно које ће му омогућити неометано одвијање својих радних, 

друштвених, рекреативних, стваралачких и других активности. У овом раду ће бити 

стављено тежиште на заштиту од буку коју генерише кретање возила по коловозу пута.  

2. УТИЦАЈ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА НА НИВО БУКЕ 

Утицај друмског саобраћаја на ниво буке пре свега се односи на кретање возила по 

коловозу и буку коју стварају возила. Створена бука потиче од три најзначајнија и независна 

извора буке и то од мотора, од контакта додирне површине пнеуматика са површином 

коловоза и од реакције самог возача возила. Такође, она зависи и од средине кроз коју се 

возило креће. Буку која настаје за време кретања моторног возила, можемо поделити у 

четири групе: 

 бука од пролаза возила кроз ваздух, као средина где се креће, 

 бука од кретања возила, 
o рада мотора возила 

o брзине кретања возила, 

o праваца и кривина, и 

o подужног нагиба пута, 

 бука од интеракције пнеуматика и возне површине, 
o врсте и стања пнеуматика на возилима, 

o типа површине коловоза пута, и 

o влажности коловоза пута,  

1. буке услед реакције самог возача возила у току вожње. 

2.1. Бука од пролаза возила кроз ваздух 

 Бука која настаје као последица струјања ваздуха приликом кретања возила 

може се дефинисати као емисијска бука услед кретања ваздуха око и делимично кроз возило. 

Тај извор емисије буке не сматра се утицајнијим фактором буке коју возило емитује у 

околини (при малим и средњим брзинама) и због тога о њему неће бити говора. 

2.2. Бука од кретања возила 

Бука коју ствара возило приликом кретања је емисијска бука која се састоји из више 

компоненти које се јављају при покретању самог возила и при повећању брзине возила да би 

се постигла жељена брзина.  

Рад мотора возила производи буку која је резултат рада једног броја уређаја и система 

који покрећу возило. Разликују се [4]: 

- бука издувног и усисног система мотора возила, 

- бука сагоревања горива у мотору возила, 

- бука механичког порекла настала радом зупчаника за погон разних механизама у 

мотору и мењачу, 

- бука система за хлађење мотора, 

- бука система приликом кочења возила. 

Највећи извор буке на возилу приликом рада мотора је издувни систем. Бука је 

производ изненадног ослобађања гаса у издувном систему и зависи од типа и конструкције 

мотора, режима рада мотора, као и од карактеристика пригушивача. Бука издувног система 

се значајно повећава са повећањем броја обртаја мотора. 
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На следећој слици можемо видети зависност буке од броја обртаја мотора. 

 

 

Слика 2-Јачина и распон деловања буке у зависности од броја обртаја мотора 

Анализа појединих извора буке на моторном возилу је врло сложена и зависи од тога 

да ли се ради о возилима са бензинским или дизел мотором, односно путничким или 

теретним возилом. 

Возила са дизел мотором стварају већу буку при кретању у односу на бензинске 

моторе, што се може видети на следећој слици. 

 

 

 
 

Слика 3.-Утицај врсте мотора на буку: 1. Дизел мотор, 2. Бензински мотор 

Такође, повећање брзине кретања возила повећава јачину буке која се ствара и 

зависнот буке од брзине кретања возила може се видети на следећој слици. 
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Слика 4-Јачина и распон деловања буке у зависности од брзине вожње 

 2.3. Бука од интеракције пнеуматика и возне површине 

Бука од интеракције пнеуматика и возне површине је бука која настаје услед 

котрљања точкова по површини коловоза пута. Она долази до изражаја при већим брзинама, 

при којима се њен интензитет повећава, а истовремено смањује бука мотора (када мотор 

ради у већи степен преноса). 

Бука која настаје услед котрљања пнеуматика по коловозу је доминантна при 

брзинама већим од 80 км/h, док за брзине испод 50 км/h није знатно изражена. Котрљање 

пнеуматика по коловозу производи буку која настаје услед повећања притиска ваздуха и 

његовог струјања кроз протекторе пнеуматика (код коловоза са глатком текстуром) као и 

услед додира пнеуматика и површине коловоза што производи вибрације у пнеуматику које 

резултирају емитовањем буке (код коловоза са грубом текстуром). Код путничких возила 

која се крећу брзином већом од 30 км/h, као и код теретних возила која се крећу брзином 

већом од 60 км/h, бука проузрокована котрљањем пнеуматика по коловозу доминантнија је у 

односу на буку проузроковану радом мотора. Приликом кретања возила мањом брзином од 

наведене доминантнији је утицај рада мотора на проузроковање буке. Однос буке од 

интеракције пнеуматика и возне површине и од рада мотора возила можемо видети на 

следећој слици. 
 

 

Слика 5.-Однос буке од интеракције пнеуматика и возне површине и од рада мотора возила 
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Бука зависи и од облика шара пнеуматика. За попречно постављене жлебове, она је 

израженија него код ребрасто постављене жлебове и износи од 80-85 dB(А) на растојању од 

15 м при брзини возила од 90 км/h. Приликом кретања возила по коловозу, веома је важан 

тип подлоге и његова храпавост. Што је већа храпавост подлоге, већи је ниво буке која 

отприлике линеарно расте са повећањем храпавости подлоге. Коловози од бетона стварају 

јачу буку у односу на коловозе од асфалта, при малим брзинама кретања. Бучније су 

коловозне површине са грубљом макроструктуром и слабијом равношћу. Наиме, ниво буке 

на бетонској подлози је већи за 8 dB(А) од буке на асфалтном коловозу, или ниво буке на 

крупној коцки је већи од нивоа буке на асфалт-бетонској површини пута. Истраживања су 

вршена на сувом коловозу. Важно је напоменути да влажна коловозна површина изазива 

додатну буку од 10 dB(А) 

Са сл. 4 се види да при брзини возила од 40 km/h већи утицај на ниво буке има рад 

мотора, док при брзини већој од 50 km /h доминацију преузима бука од интеракције 

пнеуматика и возне површине. 

2.4. Бука услед реакције самог возача у току вожње 

Утицаји возача возила на карактеристике саобраћајне буке реално постоје. 

Истраживања су показала да за две екстремне популације возача: пасивне и агресивне 

постоји разлика у доприносу нивоa буке у границама од 0-2 dB(А). Свакако, овај допринос 

првенствено зависи од саобраћајног оптерећења. Наиме, за мала саобраћајна оптерећења, 

дакле за услове слободног саобраћајног тока, оне износе око 2 dB(А). Са порастом 

саобраћајног оптерећења и стварања услова за формирање колона карактеристике возача 

практично немају никаквог утицаја на ниво саобраћајне буке. Поменуте конкретне вредности 

односе се на еквивалентни ниво буке Leq.  
 

3. ПОТРЕБНЕ МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ БУКЕ 

Саобраћајна бука се може ублажити на више начина [6]: 

 економским мерама и регулативом. 

 деловањем на изворе буке, 

 деловањем на примаоце буке, 

 деловањем на правце ширења буке, 

3.1. Економске мере и регулатива 

 Економске мере заштите уз одговарајућу правну регулативу може се утицати 

на смањење саобраћајне буке. Ове мере обухватају: 

 посебне накнаде за возила чија је јачина буке већа од законом прописане, 

 ослобађања разних дажбина и пореза свих оних који се укључују у смањење јачине 
буке, 

 повећањем цена горива преко посебних акциза за возила која стварају већу буку, итд. 

Иако се економским мерама може на једноставан начин деловати на смањење 

величине буке, оне се и у развијеним европским земљама примењују ограничено. 

3.2. Деловање на изворе буке 

Деловањем на изворе буке укупан ниво саобраћајна буке може се ублажити [7]: 

 конструктивним мерама на моторним возилима, 
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 правилним избором пнеуматика, 

 ограничењем брзине кретања возила, 

 забраном саобраћаја за поједине категорије возила и њиховим усмеравањем на правце 

мање осетљиве на буку, 

 бољом регулацијом саобраћаја, 

 побољшањем површине коловозног застора. 

3.3.  Деловање на примаоце буке 

Адекватна заштита објеката од буке може се постићи још у фази пројектовања тог 

објекта, ако су познате вредности мерења буке, као и њене очекиване вредности. Сваки 

архитектонско-грађевински пројекат са становишта заштите нод буке мора да садржи: 

 прорачун звучне заштите грађевинских конструкција, 

 прецизне захтеве у погледу звучне заштите појединих елемената (прозора, врата, и 

сл.), 

 категоризацију просторија у погледу дозвољених нивоа буке, и, 

 повољну диспозицију просторија са дефинисањем преграда (ѕидова и таваница). 
Примера ради затворени прозори смањују буку за 12 dB(А), заптивени за 27 dB(А), а 

заптивени са двоструким стаклима са 5.0 цм размака за 31-37 dB(А). 

Заштита већ изграђених објеката од буке је скупа и нерационална. 

3.4. Деловање на правце ширења буке 

Деловањем на правце ширења буке укупан ниво саобраћајне буке може се ублажити: 

 хортикултурним уређењем појаса дуж путне саобраћајнице, 

 изградњом заштитних насипа, 

 изградњом вертикалних заштитних зидова, 

 изградњом констрикција у виду здруженог насипа и вертикалних зидова, 

 делимичним или потпуним покривањем саобраћајнице (галеријама и тунелима), и 

 постављањем објеката (магацина, гаража и сл.) којима бука не смета између извора и 
примаоца буке. 

3.4.1. Хортикуларно   уређење   појаса   дуж    путне саобраћајнице 

Естетски, еколошки и економски најповољније решење за заштиту од буке 

представља озелењавање појаса дуж саобраћајнице.  

Вегетација, ако је довољно висока, широка и густа да се преко ње и кроз њу не може 

видети, може смањити саобраћајну буку. Широк дрворед поред којег је засађено веома густо 

ниско растиње снижава ниво буке. Вегетација ширине 30м може смањити буку за 5Db. Ипак, 

није изводљиво посадити довољан број дрвећа и друге вегетације уз аутопут да би се 

постигло толико смањење. Дрвеће и друге врсте зеленила могу бити посађене због 

психолошког ефекта, али не и да се снизи реалан ниво буке. 

Овај вид заштите од буке захтева велику површину, није довољно ефикасан и због 

тога се примењује у комбинацији са другим видовима заштите. 

3.4.2. Изградња заштитних насипа 

Као заштита од буке изван насеља углавном се користе насипи. Насипи могу 

послужити као депонија за вишак материјала који се појављује током градње. Маса ових 
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насипа прилично апсорбује буку, а уз правилно озелењавање естетски се уклапају у околину. 

Насипи захтијевају много простора чиме им је онемогућена раширеност примјене 

Насипи као грађевинске конструкције од земљаног материјала и од разног 

грађевинског отпада (ширине у круни 1.0 м, нагиба косине 1:1.5 и променљиве висине), 

претежно апсорбцијом звучних таласа ефективно врше заштиту од буке, под условом да су 

правилно димензионисани. Њихова израда захтева велику површину слободног простора око 

саобраћајнице, због чега се као заштитници од буке раде у комбинацији са вертикалним 

зидовима, или са дрворедом.  

3.4.3. Изградња вертикалних заштитних зидова (баријера) 

Најчешћи и најсигурнији начина за постизање смањења распростирања буке су 

баријере за заштиту од буке. Баријере за заштиту од буке су линијске грађевине чији пресек 

одговара стојећем уском правоугаонику. Предвиђају се, кад нема довољно расположивог 

простора за прави земљани насип или стрми насип,  али и на мостовима. Оне се постављају 

непосредно уз саобраћајницу. Основни захтев је да баријера има довољну висину и дужину 

са којима се постиже вертикално и хоризонтално преклапање са путем из угла гледања 

заштићеног објекта. Према правилима струке препоручује се да висина заштитних баријера 

буде минимално 1,5 м, односно максимално 5 м, и дебљине 120мм.  

 

Слика 6. Један од типови баријере за заштиту од буке 

Како заштитне баријере висине веће од 5 м по правилу није могуће остварити 

уобичајеним инжињерским методама и уз разумне трошкове, препоручује се да се висина 

ограничи на 5 м, или у случају да та висина није довољна размотре нека друга  решења 

Изградња баријере се предлаже тек код су акустички потребне висине веће од 1,5 м, због 

релативно великог удела трошкова темељење код нижих зидова.  
Баријере се разликују према облику, материјалу од којег  су изведене те према 

акустичним својствима. При градњи баријера користи се широки спектар материјала којима 

се постижу различити визуални ефекти и различити учинци. Најчешће коришћени 

материјали су бетон, алуминијум, дрво, челик, полимерни материјали, затим комбинација са 
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земљаним насипом, или вегетацијом, или разне комбинације претходно наведених 

материјала. 

Многе од наведених баријера, се на страни која је директно изложена буци облажу 

апсорбирајућим материјалом, којима се постиже смањење рефлектиране буке.  

Према томе разликујемо: апсорбујуће и рефлектујуће баријере. Основна разлика 

између ова два типа баријера је та што рефлектирајуће одбијају звучне таласе без смањења 

њиховог интензитета, док апсорбирајуће „упијају― део звучне енергије и рефлектирају 

звучни талас смањеног интензитета. 

Акустичке баријере, као нужан услов морају задовољити захтеве у погледу заштите 

од буке, а то су: адекватна звучна изолација Rw и адекватна апсорпција звука ΔLα. Звучна 

изолација баријере условно је са потребном редукцијом буке код штићених објеката. За 

звучну изолацију баријера поставља се критериј да Rw мора бити минимално 24 dB за све 

врсте баријера. Апсорпција звука баријера условљена је потребом за ограничавањем буке на 

супротној страни од штићене уколико се тамо налазе грађевине које треба штитити од буке. 

 

  

Слика 7. Основни типови баријера за заштиту од буке 

3.4.4. Изградња конструкција у виду здруженог насипа и вертикалних зидова 

Овај вид заштите од буке користи се у случају када расположиви простор око 

саобраћајнице није довољан за израду насипа. Ова грађевинска констукција састоји се од 

земљаног насипа на коме су изграђени вертикални зидови. Представљају ефикасну заштиту 

засновану углавном на апсорбцији звучних таласа. Таквом комбинацијом може се постићи 

смањење буке од 6 до 15 дБ (А). Како се зидови за заштиту од буке естетски тешко уклапају 

у околину, пожељно је да се са сваке стране заштитног зида засади појас прикладне 

вегетације као што је приказано на следећој слици. 

 

 

 

Слика 7- Заштитни насип, појас вегетације и заштитни зид (баријера) 
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3.4.5. Делимично и  потпуно покривање саобраћајнице (галерије и тунели) 

Делимично и потпуно покривање саобраћајнице, као мера заштите од буке, користи се 

веома ретко и то искључиво у урбаним срединама на локацијама са веома јаком емисијом 

буке. Ови радови су веома скупи и нема економске оправданости за њихово извршење. 

3.4.6. Постављање објеката којима бука не смета између извора и примаоца буке 

У фази просторног планирања додатна заштита од буке може се постићи 

постављањем зграда као баријера на начин да  се оне сместе између извора буке и 

релевантног места имисије. Дугачка зграда или куће у низу које су паралелне у односу на 

саобраћајницу, могу послужити као адекватна заштита удаљенијим објектима иза њих. 

Зграда, или кућа са два спрата паралелна с саобраћајницом може смањити јачинуу буке на 

страни зграде која је удаљенија од саобраћајнице за приближно 13 Db(А). Самостојеће зграде 

би увек требале бити паралелне са путем и са прозорима смјештеним на бочним странама на 

којима је јачина буке знатније нижа у односу на предњу страну. Не препоручује се 

оријентисати зграду окомито према путу јер су на тај начин обе бочне стране готово потпуно 

изложене буци. 

Најбољи начин осигуравања тихих зона је градња затворених редова зграде које 

уједно штите објекте који се налазе иза њих. Уколико је могуће, требало би затворити све 

пролазе међу зградама. Висина зграде такође одређује потенцијал смањења јачине буке. Што 

је зграда виша, то је и звучна заштита већа. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Наша разматрања у овом раду су показала да саобраћајна бука представља велики 

проблем становнштву које живи поред саобраћајнице. Такође, разматрања су показала да 

бука од возила потиче из више извора. Утицај од сваког извора детаљно је обрађен у раду. 
Такође, смо указали и на многобројне и разноврсне мере којима се саобраћајна бука може 

отклонити или ублажити. Посебан акценат за заштиту од буке смо дали на деловање на 

правце ширања буке, и навели више начина за спречавање ширења буке.   
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РЕЗИМE 

У Србији је задњих неколико година почело одлагање отпада на санитарне депоније које у свом саставу 

имају и постројења у којима се врши секундарна селекција и прерада отпада. Увођењем оваквог начина 

третирања отпада појавила су се нова занимања, као што је радник на селекцији и сепарацији отпада. С обзиром 

на разноврсност отпада са којим долазе у контакт, а међу којим се налази и опасан отпад, радници који 

обављају овакве послове изложени су различитим штетним дејствима ових врста отпада (хемијским, 

биолошким итд.). У циљу смањења ризика неопходно је сагледати све опасности, а нарочито штетности којима 

су ови радници изложени, као и спроводити мере за смањење ризика. У овом раду је, након спроведене процене 

ризика и утврђивања нивоа ризика изложености услед препознатих опасности и штетности и предложених мера 

за смањење ризика на прихватљив ниво, извршена поновна процена ризика ради утврђивања утицаја 

предложених мера на смањење ризика.  

Кључне речи:, Процена ризика, опасности, штетности, превентивне мере, селекција отпада.  

EFFECT OF PREVENTIVE MEASURES TO REDUCE THE RISK IN THE 

WORKPLACE OF WORKERS ON THE SELECTION AND SEPARATION 

OF WASTE ON THE SANITARY LANDFILL 

ABSTRACT 

Serbia has in recent years begun the disposal of waste in sanitary landfills, which contain material recovery 

facilities. With the introduction of this type of waste treatment new professions appeared, such as a worker on the 

selection and separation of waste. Given the diversity of waste with which they come into contact, including the 

hazardous waste, workers who perform such jobs are exposed to various harmful effects of these types of waste 

(chemical, biological, etc.). In order to reduce the risks it is necessary to consider and identify all the hazards and 

implement risk reduction measures. In this paper, after conducting risk assessments and determining the level of risk 

exposure due to the identified hazards and the proposed measures to reduce the risk to an acceptable level, а 

reassessment of the risk was performed in order to determine the impact of proposed measures to reduce risk. 

Keywords: Preventive measures, risk assessment, hazard, harmful effects, waste selection   

1. УВОД 

У Србији је, након доношења Закона о управљању отпадом 2009. године, почело 

одлагање отпада на санитарне депоније које у свом саставу имају и постројења у којима се 

врши секундарна селекција отпада. Секундарна селекција отпада представља разврставање и 

одвајање различитих врста отпада, углавном рециклабилног (папир, картон, стакло, 

пластика, метал итд.) од нерециклабилног отпада. Без обзира што се у постројењу процес 

делимично аутоматизован, велика количина отпада се ручно селектује и одваја. Радници који 

обављају ове послове стално су у контакту са различитим врстама отпада, опасним и 

неопасним, и изложени су различитим опасностима и штетностима. 

Послови у области тратмана отпада (сакупљање, рециклажа итд), према подацима 

HSE (Health and Safety Executive), спадају у високо ризичне послове [1]. У 2012/13 години, 

према последњим подацима RIDDOR-a (Reporting of injuries, Diseases and Dangerous 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија Ниш 

mailto:petar.djekic@vtsnis.edu.rs


Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

113 
 

Occirrenes Regulations), стопа повређивања на пословима сакупљања и третмана отпада је 

435,7 на 100 000 запослених, што је више у односу на просек који износи 369,8 на 100 000 

запослених, а много већа него у пољопривреди (239,4) или грађевинарству (156) [1]. Исти је 

случај и са оболевањима запослених у овој делатности. Неке од најчешће забележених 

професионалних болести су: инфекције услед директног контакта са контаминираним 

материјалима, убодне ране услед контакта са оштрим деловима отпада које доводе до 

тетануса, хепатитиса и ХИВ инфекције; респираторне болести услед удисања честица, био-

аеросола, и испарљивих органских једињења [2]. 

Пошто се број санитарних депонија које у свом саставу имају оваква постројења у 

Србији се увећава, то узрокује отварање нових радних места међу којима је и радно место 

радник на селекцији и сепарацији отпада. па је неопходно сагледати све опасности, а 

нарочито штетности којима су запослени који обављају ове послове изложени. У овом раду 

је, након спроведене процене ризика и утврђивања нивоа ризика изложености услед 

препознатих опасности и штетности и примене предложених мера за смањење ризика на 

прихватљив ниво, извршена поновна процена ризика ради утврђивања утицаја предложених 

мера на смањење ризика. 

2. АНАЛИЗА РАДНОГ МЕСТА РАДНИК НА СЕЛЕКЦИЈИ И СЕПАРАЦИЈИ 

ОТПАДА  

Отпад се у постројење за секундарну селекцију отпада камионима довози и истоварује 

у за то одређен простор одакле се багерима убацује на покретну траку која носи отпад до 

магнетних сепаратора за одвајање феромагнерних метала и даље до Eddy current сепаратора 

за одвајање осталих врста метала. Даље се отпад конвејерима транспортује до простора за 

ручно одвајање отпада, где радници врше селекцију и одвајање отпада који убацију и 
посебне преграде које се налазе испод њих. Тако одвојен рециклабилни отпад се даље 

конвејерима транспортује до пресе где се врши сабијање отпада у бале [3]. 

Простор за ручно одвајање отпада приказан је на слици 1. Радници у стојећем 

положају са покретне траке ручно одвајају рециклабилни отпад (папир, картон, пластика, 

стакло, алуминијумске лименке итд) од нерециклабилног отпада. 

 

 

Слика 1 – Простор за ручно одвајање отпада. 

Постоји широк спектар опасности и штетности којима су изложени запослени у 

постројењу за секундарну селекцију отпада. Велика опасност од повређивања запослених 

постоји услед контакта са покретним деловима постројења и опреме, као што су: камиони, 

трактори, виљушкари, багери, утоваривачи, транспортери, конвејери и пресе за пресовање и 
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балирање. Кретање по степеништу, високим платформама, као и између бала пресованог 

материјала, могу довести до саплитања, клизања или падања запослених (Слика 2). Магнетни 

и Еddi curent сепаратори због јаког електромагнетног поља могу имати штетан утицај на 

пејсмејкере.  

 

 

Слика 2 – Прилаз простору за ручно одвајање отпада. 

Лоша ергономија на радном месту, рад за покретном траком у стојећем положају, 

условљена је висином и ширином покретне траке и њеном брзином (Слика 3). Брзина 

покретне траке која је већа од 10 m/min може довести до појаве мучнине. Простори је у 

којима се врши ручно одвајање отпада су обично контејнерског типа, што значи да се ради о 

скученом и затвореном простору.  

 

 

Слика 3 – Рад за покретном траком у простору за ручно одвајање отпада 

У постројење за секундарну селекцију отпада довози се мешани отпад, у коме се могу 

наћи и опасан отпад, оштри предмети или крхотине (сломљено стакло, пластични делови са 

оштрим ивицама итд.) које могу узроковати повређивање или оштећење запослених који 

долазе у додир са њима. У комуналном отпаду, у великом проценту налази се и амбалажни 

отпад од средстава за хигијену и кућне хемије, са заосталом одређеном количином опасне 

метерије (сумпорна киселина, сона киселина, итд). Често се у комуналном отпаду може наћи 

и отпад који је инфективан, па постоји опасност од тетануса, хепатитиса и ХИВ инфекције. 

Непријатни мириси, прашина и дим који су последица процеса распадања органског отпада, 

такође се јављају као штетности којој су запослени изложени. 
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3. МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА 

На основу прикупљених података и препознатих, односно утврђених опасности и 

штетности у радној околини на сваком радном месту, избором и применом одговарајућих 

метода врши се процењивање ризика – вероватноће настанка и тежине повреда на раду, 

оштећења здравља или обољења запосленог [4]. Процена ризика заснива се на анализи 

вероватноће настанка и тежине могуће повреде на раду, оштећења здравља или обољења 

запосленог у вези са радом проузрокованих на радном месту и у радној околини.  

Пре приступању процени ризика неопходно је изабрати методологију процене ризика. 

Постоје различите методологије процене ризика: Guardmaster, Kinney, Pilz, Wko, Auva, итд. 

У овом раду ће бити примењена Kinney метода за процену ризика.  

Kinney метода сагледава три критеријума који се анализирају: 

1. Последица-тежина повреда или обољења (T). 

2. Вероватноћа- настанка нежељеног догађаја (В).  

3. Учесталост-време излагања опасностима или штетностима (У). 

Након анализе ова три критеријума приступа се израчунавању ризика, у коме се ниво 

ризика дефинише као производ последица, вероватноће и учесталости.   

 

Р = Т х Вх У 

 

Након прорачуна ризика за сваку опасност/штетност врши се рангирање на основу 

нивоа (ранга) ризика (Табела 1): 

Табела 1 – Ниво ризика по Kinney методи 

РАНГ ОПИС КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

1 Р≤20 Прихватљив 

2 
20<Р≤70 Мали; Потребан опрез, решити га редовном процедуром – радним 

упуством. 

3 70<Р≤200 Умерени; Потребне мере  

4 200<Р≤400 Високи; Потребна брза реакција од стране вишег руководства, 

захтевати побољшање од првог претпостављеног. 

5 Р>400 Екстремни ризик; Прекинути активност; Потребна моментална акција 

од стране највишег руководстава 

 

Када се прорачунају сви ризици, сагледава се свака опасност и штетност, а највећи од 

њих се узима као меродаван за то радно место. За радно место са повећаним ризиком сматра 

се радно место за које је израчуната вредност ризика већа од 70. 

3.1. Анализа опасности и штетности  

У табели 2. су приказане све опасности и штетности везане за радно место, као и 

њихове вероватноће, учесталост настанка и тежина повреда и израчунати ниво ризика. 
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 Табела 2 – Ниво ризика за препознате опасности и штетности 

Редни 

број 
ПРЕПОЗНАТИ РИЗИЦИ 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Последице 

П 

Вероватноћа 

В 

Учесталост 

У 

Ниво ризика 

Р=ПxВxУ 

Механичке опасности које се појављују кориштењем опреме за рад 

1 
Недовољна безбедност због ротирајућих или 

покретних делова  
6 3 10 180 

2 
Немогућност или ограниченост правовременог 

уклањања са радног места  
6 3 10 180 

3 
Слободно кретање материјала који могу 

нанети повреду запосленом 
6 3 10 180 

4 Унутрашњи транспорт 6 1 10 60 

5 Кретање радних машина 6 1 10 60 

Опасности које појављују у вези са карактеристикама радног места 

6 
Опасне површине – подови, све врсте газишта, 

површине са којима запослени долази у додир 

и сл.  
2 3 10 60 

7 Могућност клизања и спотицања  2 3 10 60 

8 

Рад у скученом, ограниченом или опасном 

простору (између два или више фиксираних 

делова, између покретних делова или возила, 

рад у затвореном простору који је недовољно 

осветљен или проветраван, и сл.)  

2 3 10 60 

Биолошке штетности 

9 Бактерије 2 6 10 120 

10 Гљивице 2 6 10 120 

11 Паразити 2 6 10 120 

12 Вируси 6 3 10 180 

13 Остале биолошке штетности 6 3 10 180 

Хемијске штетности и димови 

14 Хемијске штетности, прашина и димови  3 3 10 90 

15 Изложеност нехигијенским условима рада  2 3 10 60 

Физичке штетности 

16 Бука и вибрације 3 1 10 30 

Штетности које настају коришћењем опасних материја 

17 

Друге штетности које се појављују у радном 

процесу, а које могу да буду узрок повреде на 

раду запосленог, професионалног обољења 

или обољења у вези са радом 

3 3 10 90 

Штетности које проистичу из психофизичких напора 

18 
Нефизиолошки положај тела  

(дуготрајно стајање) 
3 1 10 30 

19 
Напори или телесна напрезања - дуготрајне 

повећане телесне активности и сл 
2 1 10 30 

Штетности које проистичу из психичких напора 
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20 Психолошка оптерећења - стрес 2 3 6 36 

21 Психолошка оптерећења - монотонија 2 3 6 36 

22 Интензитет у раду 2 1 10 30 

23 Просторна условњеност радног места 2 1 10 30 

24 Недовољна мотивација за рад 2 1 10 30 

Штетности везане за организацију рада 

25 
Рад у сменама, а дужи од пуног радног 

времена 2 3 6 36 

4. МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКАОД ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ  

На основу претходно израчунатог нивоа ризика за све препознате опасности и 

штетности, а у циљу смањења нивоа ризика преко 70, потребно је мере за смањење ризика. 

Ове мере могу се поделити у две области. Прва област је за смањење опасаности везане за 

коришћење опреме за рад и друга за смањење штетности првенствено биолошких па онда и 

хемијских.  

У циљу смањења ризика везаног за коришћење опреме за рад потребно је уградити 

сигурносне кочнице које блокирају рад трака за транспорт отпада. Овај систем може бити 

дефинисан: заштитним каблом, заштитним (стоп) тастерима или заштитнoм оградом. 

Када је у питању слободно кретање материјала који могу нанети повреду запосленом, 

унутрашњи транспорт и кретање радних машина треба водити рачуна да се радницима  

онемогући приступ тој зони, а ако то није могуће неопходно је да се машине опреме звучним 

и светлосним сигналима, као и да се њихова брзина ограничи на 5 km/h. 

Када је реч о штетностима, посебна пажња се мора поклонити смањењу биолошких 

штетности. Како се у Србији на санитарне депоније тренутно одлаже и инфективни отпад 

постоји могућност да запослени дође у контакт са таквом врстом отпада и буде заражен 

инфективним болестима (хепатитис, мононуклеоза, ХИВ...) код којих смртни исход није 

искључен. Због тога запослени мора бити обучен да препозна потенцијално опасан отпад, да 

буде опремљен рукавицама које су отпорне на продирање оштрих предмета, као и да се 

прилагоди брзина кретања траке како би запослени имао времена да уочи такве предмете и 

без опасности их уклони са траке. Да би се смањио ризик од оболевања услед наведених 

инфекција, неопходно је запослене подвргавати периодичним лекарским прегледима, као и 

вакцинацијама. 

У отпаду који се одлаже на санитарне депонује такође се може наћи и амбалажа од 

кућне хемије у којој је заостала одређена количина опасне метерије (сумпорна киселина, 

сона киселина, итд). Запослени мора бити обучен да препозна ову потенцијално опасну 

амбалажу и како да са њом поступа. Радно одело и рукавице којима је запослени опремљен 

морају бити отпорне на такав садржај. Такође, мора се спречити и могућност да дође и 

контакта са очима, па запослени мора да носи и заштитне наочаре. 

Како би се смањили непријатни мириси, прашина и дим који су последица процеса 

распадања органског отпада, просторија мора бити опремљена системом за вентилацију, као 

што је и приказано на слици 3. 

5. ПРОЦЕНА РИЗИКА НАКОН ПРИМЕЊЕНИХ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ 

РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ 

У табели 3. приказан је израчунати ниво ризика након спроведених мера за смањење 

ризика за опасности и штетности за које је, у првом кораку ниво ризика износио више од 70. 
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 Табела 3 – Ниво ризика након спроведених мера за смањење ризика 

Редни 

број 
ПРЕПОЗНАТИ РИЗИЦИ 

ПРОЦЕНА РИЗИКА 

Последице 

П 

Вероватноћа 

В 

Учесталост 

У 

Ниво ризика 

Р=ПxВxУ 

Механичке опасности које се појављују кориштењем опреме за рад 

1 
Недовољна безбедност због ротирајућих или 

покретних делова  6 1 10 60 

2 
Немогућност или ограниченост правовременог 

уклањања са радног места  
6 1 10 60 

3 
Слободно кретање материјала који могу нанети 

повреду запосленом 
6 1 10 60 

Биолошке штетности 

4 Бактерије 2 3 10 60 

5 Гљивице 2 3 10 60 

6 Паразити 2 3 10 60 

7 Вируси 6 1 10 60 

8 Остале биолошке штетности 6 1 10 60 

Хемијске штетности и димови 

9 Хемијске штетности, прашина и димови  3 1 10 30 

Штетности које настају коришћењем опасних материја 

10 

Друге штетности које се појављују у радном 

процесу, а које могу да буду узрок повреде на 

раду запосленог, професионалног обољења или 

обољења у вези са радом 

3 1 10 30 

6. ЗАКЉУЧАК 

Послови у области тратмана отпада (сакупљање, рециклажа итд), спадају у високо 

ризичне послове. Обзиром на разноврсност отпада са којим долазе у контакт, а међу којим се 

налази и опасан отпад, радници који обављају овакве послове изложени су различитим 

штетним дејствима ових врста отпада (хемијским, биолошким,...). Број радника који обавља 

ове послове у Србији ће се повећавати, обзиром на све већи број постројења за секундарну 

селекцију отпада који се гради у Србији, па је неопходно сагледати све опасности, а 

нарочито штетности којима су они изложени.  

У раду је, након извршене анализе опасности и штетности за радно место радник на 

селекцији и сепарацији отпада, извршена процена ризика применом Kinney методе за 

процену нивоа ризика. Након спроведене процедуре за процену нивоа ризика, закључено је 

да је за механичке опасности које се појављују коришћењем опреме за рад, као и за 

биолошке штетности, израчунати ниво ризика изнад 70, па је неопходно применити мере за 

смањење ризика. Као мере за смањење ризика од опасности предложене су уградња 

сигурносних кочница. Као мере за смањење ризика од штетности предложене су: обука 

запослених за руковање опасним материјама, периодични лекарски прегледи и вакцинације, 

као и уградња система за вентилацију у просторији за ручно одвајање отпада. 

У другом кораку је, након примењених мера за смањење ризика, извршено поновно 

израчунавање нивоа ризика и након тога се може закључити да је применом предложених 

мера нови ризика сведен на прихватљив ниво (испод 70), што значи да ово радно место није 

са повећаним ризиком уколико се примењују превентивне мере као што су: уградња 
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сигурносних кочница које блокирају рад трака за транспорт отпада, опремање машина 

звучним и светлосним сигналима, као и ограничавање брзине на 5 km/h, обука запослених да 

препознају потенцијално опасан отпад, опремање личном заштитном опремом запослених, 

прилагођавање брзине кретања транспортне траке, подвргавање запослених периодичним 

лекарским прегледима, као и вакцинацијама, уградња система за вентилацију у просторије 

где се врши секундарна селекција отпада. 
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РЕЗИМЕ 

У раду је приказано гаснохроматографско одређивање BTEX једињења насталих термичким третманом 

љуске коштице кајсије. 

Кључне речи: коштице кајсије, термички третман, BTEX 

BTEX IN PRODUCTS OF THERMAL TREATMENT OF APRICOT STONE 

ABSTRACT 

The paper presents the gas chromatographic determination of BTEX compounds produced by thermal 

treatment of apricot stone. 

Key words: apricot stone, thermal treatment, BTEX 

1 УВОД 

Обновљива енергија је врста енергије из било ког извора који може обезбедити 

константно снабдевање током времена. Значајни извори обновљиве енергије се могу 

класификовати као: соларни, ветар, геотермални, таласи и биомаса. Међу овим изворима 

биомаса је најважнији, будући да је прикладна замена за конвенционална фосилна горива. 

Употреба биомасе утиче на смањење глобалног загревања у поређењу са електранама које 

раде на фосилна горива. Биљке узимају и складиште CO2 током свог развоја. CO2 

Ускладиштен у биљкама, бива ослобођен када се биљка спали или током процеса труљења. 

Обнављањем засада биомасе, нове биљке усвајају CO2 настао спаљивањем биомасе из 

претходног засада, чиме се затвара циклус угљендиоксида. Извори биомасе су 

угљенохидратни материјали који се састоје од угљеника, водоника, кисеоника и азота. Неки 

извори биомасе садрже знатне количине неорганских супстанци. Неорганске супстанце 

сачињавају пепео, а његова количина варира од мање од 1% за листопадно дрво до 15% за 

зељасту биомасу и пољопривредне остатке. Главне органске компоненте биомасе су: 

целулоза, хемицелулоза и лигнин [1]. 

2 ЛИГНИН 

Ћелијски зид биљне ћелије је екстрацелуларни композит који уравнотежава тургор 

ћелије, олакшава усмерени раст ћелије и одређује облик и функцију биљке. Ћелијски зид се 

састоји примарно од целулозе, лигнина, хемицелулозе и пектина, који су структурни 

биополимери, као и обиља високо гликозилованих протеина. Удео ових компоненти у 

ћелијском зиду варира од ткива до ткива, а зависи и од развојног статуса биљке. Два 

најраспрострањенија обновљива угљенична конституента биосфере, целулоза и лигнин, су 

веома интересантни за проиводњу обновљивих горива и других производа. Целулоза је у 

овом погледу и до сада много проучавана, како у погледу биохемијске разградње 

ензиматском хидролизом тако и у погледу термохемијске разградње. За разлику од ње, на 

лигнин се обично гледало као на отпадни производ, највише због његове структурне 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 

2
 Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

121 
 

шароликости и хетерогености, која компликује разградњу. Упркос томе, лигнин садржи 

структурне јединице које могу послужити као извор горива и високо вредних хемикалија, у 

случају да се пронађе начин за ослобађање ових структурних јединица из полимера. Лигнин 

изграђују три алкохолна прекурсора фенилпропанског биосинтетичког пута (p-кумарил 

алкохол, кониферил алкохол и синапил алкохол) низом оксидационих корака. 

Лигнификација мења биофизичке особине биљне ћелије као и ткива у коме се таква ћелија 

налази, ојачавајући структурни интегритет и обезбеђујући водонепропусност [2]. 

Коштуничави плодови имају веома лигнификован ендокарп, Слика 1, који штити семе од 

физичког оштећења и генерално обезбеђује толеранцију на стрес абиотичког или биотичког 

порекла. 

 

Слика 1: Пресек коштуничавог плода, слика преузета са интернета, референца [3] 

Лигнификација ендокарпа код Arabidopsis (нпр., Arabidopsis thaliana популарни модел 

организам у биљној биологији и генетици, попут мишева и винске мушице – Drosophila, у 

анималној биологији) интензивно је проучавана у погледу дехисценције (раздвајање, 

зјапљење, пуцање ендокарпа, попут спонтаног разилажења оперативне ране). Дехисценција 

служи као механизам за распростирање семена код многих економски важних биљних врста. 

Лигнификација танког слоја ендокарпа познатог као ендокарп б, обезбеђује затезне силе које 

„окидају― силовито отварање махуне са семенкама услед сушења или механичке стимулације 

[4]. 

Када је реч о биогоривима, фокус се задњих година помера са производње алкохола 

на производњу угљоводоничних горива путем термохемијске разградње. Таква горива су 

замена за бензин, дизел, авионско гориво, а будући да се у постојећим моторима могу 

користити директно или након мешања са конвенционалним горивима, она су 
интересантнија од етанола за постојеће моторе са унутрашњим сагоревањем. Молекулски 

састав биоуља (бионафта, пиролитичко уље) зависи од сопственог састава биомасе и 

пиролитичких услова. Оксигенати настали оксидативном разградњом лигнина могу бити 

деоксигеновани ради превођења у угљоводонике или претходно подвргнути сепарацији 

корисних хемикалија као што су феноли и крезоли. Лигнин је, захваљујући ниском садржају 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Drupe_fruit_diagram-en.svg
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кисеоника, обећавајућа сировина за производњу биоуља, али потребно је још доста рада 

уложити за развој конверзионих технологија за лигнинске сировине. 

Имајући у виду предње речено, за производњу биоуља су интересантне све сировине 

са природно високим садржајем лигнина. Класичан извор дрвенасте биомасе су плантаже 

тополе (Populus spp.), кратке опходње, а просечан садржај лигнина у тополи је око 25%. 

Међутим, коштуњави отпад (ендокарп) коштуничавих плодова који се узгајају плантажно 

широм света, представља сировину која има највећи садржај лигнина, у просеку око 42%, 

док је највећи садржај лигнина нађен у очврслом ендокарпу кокосовог ораха (44%) [2] и 

ендокарпу брескве (≈ 50%) [4]. Неке од ових биљака су: маслина (Olea europaea) [2] [4], 

кокос (Cocos nucifera) [2] [4], бресква (Prunus persica) [2] [4] [5], трешња (Prunus avium) [4] 

[5], вишња (Prunus cerasus) [4] [5], шљива (Prunus domestica) [4], кајсија (Prunus armeniaca) 

[1] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11], бадем (Prunus dulcis) [4] [9] [11], лешник (Corylus avellana) 

[1] [9] [11], орах (Juglans regia) [9] [11], пистаћ (Pistacia vera) [4] [11]. Медитеранске земље 

као: Турска [1] [8] [9] [10], Грчка [5], Шпанија [6] [7], Италија [4], али и Иран [11], САД [2] 

[4], Нови Зеланд [4] и др., имају велике количине отпадног ендокарпа услед интензивне 

производње предње наведених биљака. Зато је логично да највећи број радова везаних за ову 

тематику долази из тих земаља, као што се може приметити из списка литературе наведене 

уз овај рад. 

Mendu et al. [2] су калориметријском бомбом одредили доњу калоричну вредност суве 

биомасе различитог порекла, при томе нашавши највише вредности за ендокарп брескве 

(20,5 MJkg
-1

) и љуску кокосовог ораха (19,8 MJkg
-1

), што је просечно за око 12% више у 

односу на просечну енергетску вредност биомасе тополе (17,4 MJkg
-1

). Уколико се има на 

уму да је калорична вредност за ниско квалитетне угљеве 10-16 MJkg
-1

, а за високо 
квалитетне 18-25,5 MJkg

-1
, види се да је ова величина за ендокарп коштуњавих плодова 

блиска високо квалитетним угљевима. Ово истраживање је открило директну 

пропорционалност између процента лигнина у сировини и калоричне вредности, наиме, доња 

калорична вредност расте за 1 MJkg
-1

 на сваких 8,375% лигнина. За разлику од лигнина, није 

уочена зависност између садржаја целулозе и енергетског саджаја посматране сировине. 

Исти аутори даље откривају да повећањем садржаја лигнина у узорку биомасе: расте његова 

пиролитичка температура, опада брзина губитка масе (%w/°C) и успорава се термичка 

разградња. Висок садржај енергије и веома низак садржај пепела чини биомасу ендокарпа 

веома атрактивном сировином. 

Cañellas et al. [6] одредили су хемијски састав ендокарпа кајсије. Нашли су да садржај 

хемицелулозе, целулозе и лигнина износи укупно 920 gkg
-1

 суве масе, или 335, 336 и 234 gkg
-

1
, респективно. Концентрација уља, растворних шећера, пектина, полифенолних компоненти, 

протеина и минералних материја, није прелазила ниво од 25 gkg
-1

. Калијум (2,44 gkg
-1

) и 

магнезијум (1,15 gkg
-1

) су најзаступљенији међу елементима, а садржај пепела износи 16,7 

gkg
-1

. На основу хемијског састава израчуната горња калорична вредност (узимајући у обзир 

сву влагу и минералне материје које формирају пепео) износи 17,262 MJkg
-1

. У уводном делу 

свог рада исти аутори дају преглед дотадашње употребе ендокарпа кајсије, наводећи да 

Stavrakelis (1988) користи ову сировину за производњу пластичних панела, тако што је меша 

са одговарајућом пластичном масом и поступком ливења производи панеле који дају дојам 

да су начињени од дрвета. На послетку закључују да се, због ниског садржаја протеина и 

лоше сварљивости (висок садржај лигнина), ендокарп кајсије не може употребљавати као 

сировина за сточну храну, али је погодан као гориво (калорична моћ) и сировина за 

производњу фурфурала и ксилозе (висок садржај хемицелулозе). 

Састав и карактеристике уља из семенки кајсије, брескве и вишње анлизирао је Lazos 

[5]. Сирово уље чини 38,4, 48,0 и 26,0% суве материје семенки кајсије, брескве и вишње, 

респективно; садржај сирових протеина је 21,2, 26,7 и 25,3%; сирових влакана 5,0, 5,4 и 

9,5%; укупних угљених хидрата 32,4, 16,0 и 34,5%, од чега су редукујући шећери 9,3, 7,1 и 
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11,3%; и пепео 3,0, 4,0 и 4,6%, респективно. Семенке садрже значајне количине K, P, Mg и 

Ca. Зависно од сорте, семенке кајсије, брескве и вишње имају горак укус проузрокован 

присуством амигдалина. Премда случајна тровања узрокована цијанидом услед конзумирања 

оваквих семенки нису честа, увек постоји потреба за уклањањем амигдалина пре употребе за 

производњу хране. На основу ових резултата се види да су семенке кајсије, брескве и вишње 

богате храњивим материјама те се могу искористити као извор протеина, нарочито 

детоксификоване семенке кајсије и брескве, а брашно и протеински изолати у пекарству и 

посластичарству. Уље семенки се може користити за кување и у козметичким производима, 

где замењује много скупље бадемово уље, будући да је уље брескве и кајсије веома слично 

бадемовом уљу. 

Уље семенки кајсије се у Немачкој и САД користи за производњу сушивих уља и 

марципан пасте [7]. 

Песак призведен млевењем ендокарпа кајсије је: по животну средину безбедан, 

биодеградабилан, комплетно природан, временски постојан, мекан абразивни производ 

веома заступљен у козметичкој индустрији. Овај песак козметичког степена чистоће је 

комерцијално доступан у широком дијапазону гранулација за употребу у производима за 

негу коже, кремама, ексфолијантима (средства за пилинг) и сапунима [12]. 

3. АКТИВНИ УГАЉ 

Лигноцелулозни материјали типа ендокарпа коштуњавих плодова су веома добри 

прекурсори за производњу активног угља (угљеника). У погледу заштите животне средине, 

употреба овог отпада је пробудила интерес за процесе производње угљеничних адсорбената 

базираних на пољопривредном отпаду. Како природа прекурсора тако и производни процес 

има значајан утицај на порозну структуру и адсорпционе особине резултујућег активног 
угља. Ендокарп бадема, ораха, лешника и кајсије је веома прикладан полазни материјал за 

добијање активног угља због ниског садржаја пепела (0,31-0,78%). Ендокарп бадема и кајсије 

има веома сличан елементарни састав. Активни угаљ добијен из ових материјала има високу 

запреминску масу и тврдоћу, што се може објаснити високим садржајем лигнина и ниским 

садржајем пепела. Корист је двострука, с једне стране се решава проблем пољопривредног 

отпада, а са друге стране се добија активни угаљ за третман отпадних вода по разумним 

ценама [9]. 

Катјонске боје, познате као базне боје, се широко користе за бојење акрила, најлона, 

свиле и вуне. Велике запремине бојом контаминираних отпадних вода се ослобађају током 

процеса бојења текстила и 10-15% боје се изгуби у отпадним водама. Обојене отпадне воде 

нарушавају природну естетику воде, редукују продирање светлости кроз површину воде и 

фотосинтетичку активност водених организама. Базне боје могу, такође, изазвати алергијски 

дерматитис, иритацију коже, канцер и мутације. Стога је неопходно уклонити ову врсту 

загађујућих материја из воде. Постоји неколико метода за уклањање боје, као што су: 

коагулација и хемијска оксидација, мембрански сепарациони процес, електрохемијски 

поступак, филтрација, реверсна осмоза, аеробна и анаеробна микробиолошка разградња, али 

све ове методе имају једно или више ограничења, те ниједна није способна за комплетно 

уклањање боје из отпадних вода. Боје се могу ефикасно уклонити и адсорпционим процесом, 

у току кога се растворене боје везују за површину адсорбента. Гранулисани или прашкасти 

активни угаљ је најшире примењивани адсорбент за уклањање боја и третман отпадних вода 

текстилне индустрије, будући да има веома велику специфичну површину и висок 

адсорпциони капацитет за органска једињења, али је његова употреба веома ограничена због 

високе цене [10]. 

Адсорпција употребом комерцијално доступног активног угља је ефикасна техника за 

успешан третман вода и отпадних вода са циљем уклањања тешких метала. Природни 
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биополимери су индустријски интересантни због способности да смање концентрацију 

прелазних метала на ppb ниво. Активни угљеви добијени из ендокарпа ораха, лешника, 

бадема и кајсије, имају значајан адсорпциони капацитет за Cu, Zn, Cd и Pb [11]. 

4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО 

4.1 Експерименталне методе 

Огледи су изведени у дигестору, са подигнутим стакленим фронтом, без вештачке 

вентилације, употребом апаратуре приказане у референци [13]. Гасни пламеник сагорева 

смешу пропан-бутан. Узорци су термички третирани на плочама од inoxa (20200,1 cm). 

Пиролитички процес се изводи на компактној плочи, а процес сагоревања на плочи истих 

димензија, која у средишњем делу (димензија 1010 cm), има 81 отвор пречника 2,5 mm, 

равномерно распоређен. Обод левка налази се на удаљености 105 cm од површине стола (да 

би апсорбовани гасови били на собној температури). При извођењу огледа мерени су 

амбијентална температура и притисак у просторији (23°C, 103,4 kPa). Сваком узорку је пре 

термичког третмана измерена маса, а затим је третиран и мерени су параметри приказани у 

Табели 2 и Табели 3. Гасни пламеник је код процеса сагоревања гашен у тренутку паљења 

узорка. Код процеса пиролизе пламеник је остајао упаљен све до преласка узорка у пепео. 

Узорковање гасовитих производа, са циљем одређивања бензена, толуена, етилбензена и 

ксилена, BTEX једињења, је рађено са Apex Personal Air Sampling Pump уз проток ваздуха од 

1 l/min. Температуре узорака су мерене употребом дигиталног термометра DTI, помоћу 

термопара NiCr-Ni, са тачношћу мерења 1°C. 

BTEX Су адсорбовани из ваздуха помоћу адсорпционих цевчица са активним угљем 

Orbo 32 Large, LOT: ORB00287, Cat. No. 20228, десорбовани са 1,5 ml угљендисулфида (CS2) 

и анализирани помоћу гасног хроматографа. 
За квантитативно одређивање коришћен је стандардни раствор BTEX, концентрације 

2000 µg/ml сваке појединачне компоненте, произвођача Supelco, каталошки број 47993. 

Екстракти су анализирани на гасном хроматографу Agilent 7890A са FID детектором. За 

раздвајање је коришћена неполарна колона HP – 5, 30 m × 0,32 mm, и азот као гас носач. 

Температурни програм колоне: почетна температура 40°C, 2 минута; прва рампа 

20°C/минуту; 230°C, 2 минута. Време трајања анализе 16,5 минута. 

Љуске коштице кајсије (ендокарп) су уситњене употребом гвозденог чекића масе 2200 

g на подлози од ливеног гвожђа. Метални делови чекића и подлоге су пре овог поступка 

опрани течним абразивом и водом, а затим одмашћени трихлоретиленом. Уситњени 

материјал се чува у стакленим теглама са металним поклопцем на навртањ. 

Расподела честица по величини, у узорку уситњеног ендокарпа кајсије, одређена је 

помоћу вибрационог уређаја, VEB LABORTECHNIK THYR 65375, који садржи сет сита 

различите величине отвора, а резултати су приказани у Табели 1. 

Садржај укупне влаге, у узорку уситњеног ендокарпа кајсије, одређен је по стандарду 

SRPS EN 14774-2 [14], а резултат је приказан у Табелама 2 и 3. 

4.2 Резултати 
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Табела 1: Расподела честица по величини, у узорку уситњеног ендокарпа кајсије 
Фракција број Величина честица (mm) Маса фракције (g) Масени удео фракције 

(%) 

1. > 5 55,63 20,13 

2. 2-5 195,76 70,85 

3. 1-2 17,70 6,40 

4. 0,5-1 4,23 1,53 

5. 0,315-0,5 1,30 0,47 

6. 0,125-0,315 0,90 0,32 

7. 0,063-0,125 0,22 0,08 

8. < 0,063 0,11 0,04 

Збир маса фракција (g) 275,85  

Губитак масе (g) 0,46  

Почетна маса узорка (g) 276,31  

Табела 2: Процес сагоревања 

Сагоревање Узорак број 1 Узорак број 2 Узорак број 3 

Маса узорка (g) 5,04 5,02 5,04 

Садржај укупне влаге у узорку (%) 9,64 

Запремина узоркованог ваздуха (l) 5,9 5,9 5,4 

Почетна температура узорка (°C) 24 24 24 

Температура појаве дима (°C) 25 26 25 

Време појаве дима (s) 5 10 4 

Температура појаве пламена (°C) 117 405 415 

Време појаве пламена (s) 72 103 107 

Максимална температура узорка (°C) 680 526 544 

Температура престанка пламена (°C) 641 527 544 

Време престанка пламена (s) 147 124 129 

Максимална температура жара (°C) 320 483 530 

Време потпуног престанка горења/жарења (s) 295 344 314 

Маса бензена по килограму узорка (mgkg-1) 1,74 1,62 1,74 

Просечна концентрација бензена у узоркованој 

запремини ваздуха (mgm
-3

) 
1,48 1,38 1,62 

Табела 3: Процес пиролизе 
Пиролиза Узорак број 1 Узорак број 2 Узорак број 3 

Маса узорка (g) 5,07 5,04 5,00 

Садржај укупне влаге у узорку (%) 9,64 

Запремина узоркованог ваздуха (l) 24,2 25,8 25,9 

Почетна температура узорка (°C) 21 26 25 

Температура појаве дима (°C) 26 46 32 

Време појаве дима (s) 21 19 21 

Температура престанка дима (°C) 376 368 251 

Време престанка дима (s) 216 214 250 

Максимална температура жара (°C) 405 416 411 

Време потпуног престанка горења/жарења (s) 1440 1430 1523 

Маса бензена по килограму узорка (mgkg
-1

) 1,50 1,92 1,94 

Просечна концентрација бензена у узоркованој 

запремини ваздуха (mgm
-3

) 
0,31 0,37 0,37 
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5 ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧЦИ 

У току процеса сагоревања ендокарпа кајсије пламено сагоревање траје кратко, док 

фазе тињања и жарења практично изостају, при чему остаје доста угљеника, док пепела има 

само у траговима и то доминантно по рубу гомиле која сагорева. Код пиролизе, процес 

узорковања се прекида кад нестану и последњи трагови жара и преостане само бео пепео. У 

хроматограмима се назире и присуство толуена, али није могао бити квантификован јер је 

присутан у концентрацијама које су мање од лимита детекције. Етилбензен и ксилени нису 

детектовани. Стога за будуће експерименте ове врсте планирамо повећање величине узорка и 

употребу мањих адсорпционих цевчица ради повећања концентрације аналита. 

Özçimen et al. [1] су карбонизацијом узорака биомасе ендокарпа кајсије, љуске 

лешника, семенки грожђа (Vitis vinifera) и смеђе љуске плодова питомог кестена (Castanea 

sativa) произвели биоугаљ и биоуље, а потом су окарактерисали полазне биомасе и добијене 

производе. Према овим испитивањима горња калорична вредност за ендокарп кајсије, 

припадајући биоугаљ и биоуље износи: 19,28 MJkg
-1

, 30,76 MJkg
-1

 и 22,72 MJkg
-1

, 

респективно. У поређењу са полазном биомасом биоугаљ и биоуље имају већу калоричну 

моћ. Аналогно понашање запажено је и код љуске лешника, коштица грожђа и љуске 

кестена. Међу посматраним узорцима полазне биомасе ендокарп кајсије има највећи 

проценат волатилних материја (77,12%) и најмањи проценат неиспарљивог угљеника (21,47), 

док биоугаљ ендокарпа кајсије, међу посматраним биоугљевима, има најмањи проценат 

волатилних материја (19,83%) и највећи проценат неиспарљивог угљеника (71,70%). Ово 

говори о склоности ендокарпа кајсије ка формирању биоугља при термичком третману. 

У Табели 4 приказана је маса бензена по килограму узорка при термичком третману 

пелета тополе [13], пиљевине тополе [15] и ендокарпа кајсије (из Табела 2 и 3 овога рада). За 
средњу вредност нису узимани бројеви у обојеним пољима. 

Табела 4: Маса бензена по килограму узорка при термичком третману пелета тополе, 

пиљевине тополе и ендокарпа кајсије 
 Процес 

 Сагоревање Пиролиза 

 Маса бензена по килограму узорка (mgkg
-1

) 

Узорак 
Узорак 

број 1 

Узорак 

број 2 

Узорак 

број 3 

Средња 

вредност 

Узорак 

број 1 

Узорак 

број 2 

Узорак 

број 3 

Средња 

вредност 

Пелете 

тополе 
1,66 1,66 1,70 1,66 1,82 1,73 1,82 1,82 

Пиљевина 

тополе 
1,72 1,86 1,80 1,83 1,88 1,73 1,75 1,74 

Ендокарп 

кајсије 
1,74 1,62 1,74 1,74 1,50 1,92 1,94 1,93 

 

Пошто је садржај лигнину у ендокарпу кајсије већи него у дрвету тополе [15], 

очекивали смо вишу концентрацију бензена приликом термичког третмана ендокарпа кајсије 

него код пелета и пиљевине тополе, што се и потврдило за процес пиролизе. Међутим, за 

процес сагоревања ендокарпа кајсије, који траје краће него аналогни процеси исте масе 

узорака пелета и пиљевине тополе, Табела 5 (за средњу вредност нису узимани бројеви у 

обојеним пољима), очигледно је заступљенија карбонизација лигнина (већа количина 

преосталог угља), чак и при овим нашим оксидационим условима, него његова 

фрагментација (настајање волатилних једињења), што омогућава потпуније сагоревање 

ослобођеног бензена, а самим тим је његова концентрација у производима сагоревања мања. 

Ово је сагласно са поменутим истраживањем Özçimen et al. [1]. 
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Табела 5: Време престанка пламеног сагоревања при термичком третману пелета тополе, 

пиљевине тополе и ендокарпа кајсије 
 Процес сагоревања 

 Време престанка пламена (s) 

Узорак Узорак број 1 Узорак број 2 Узорак број 3 Средња вредност 

Пелете тополе 163 236 209 222 

Пиљевина тополе 183 196 194 195 

Ендокарп кајсије 147 124 129 126 
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РЕЗИМЕ 

Процена ризика на радним местима и у радној околини у експлозивним атмосферама, у складу са 

законским захтевима, мора обухватати и Документ о заштити од експлозије. У документу, поред осталог, мора 

бити наведено: да је ризик од експлозије утврђен и процењен; да ће све мере за безбедан и здрав рад утврђене у 

складу са Уредбом о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера 

(―Сл. гл. РС‖ бр. 101/12) [1] бити спроведене; који простор је класификован у одговарајуће зоне у складу са 

Класификацијом простора у којима се могу појавити експлозивне атмосфере; у којем простору ће се 

примењивати превентивне мере наведене у Прегледу превентивних мера за безбедан и здрав рад услед ризика 

од експлозивних атмосфера и критеријума за избор опреме за рад и заштитних система; да су радна места и 

опрема за рад, укључујући и уређаје за упозоравање, пројектовани, односно да се користе и одржавају тако да је 

омогућен безбедан и здрав рад; да се приликом коришћења опреме за рад примењују прописане превентивне 

мере за безбедан и здрав рад.  

Кључне речи: процена ризика, експлозивна атмосфера, радно место 

RISK ASSESSMENT IN THE WORKPLACE AND IN WORKING 

ENVIRONMENT IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES 

ABSTRACT 

Risk assessment in the workplace and in the working environment in explosive atmospheres, in accordance 

with legal requirements, must include the Document of explosion protection. In the document, among other things, the 

following must be noted: the risk of explosion is identified and assessed; all measures for safe and healthy work as 

determined in accordance with the Regulation on preventive measures for safe and healthy work due to risk from 

explosive atmospheres [1] will be implemented; the space is classified in an appropriate zone in accordance with the 

classification of spaces where explosive atmospheres may occur; areas for which shall apply preventive measures listed 

in the Review of preventive measures for safe and healthy work due to risk from explosive atmospheres and criteria for 

the selection of work equipment and protective systems; the workplace and work equipment, including warning devices, 

are designed, and are used and maintained so as to enable the safe and healthy work; when using the work equipment, 

prescribed preventive measures for safe and healthy work are applied. 

Keywords: risk assessment, explosive atmosphere, workplace 

1.УВОД 

Процена ризика на радним местима и у радној околини у експлозивним атмосферама 

захтева усаглашавање са захтевима Уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

услед ризика од експлозивних атмосфера (―Сл. гл. РС‖ бр. 101/12) [1]. У раду дата је процена 

ризика за радно место точиоц горива у складу са Правилником о начину и поступку процене 

ризика на радном месту и у радној околини, о покретању поступка процене ризика (―Сл. гл. 

РС‖ бр.72/06)
 
[2], Кини методом, са предлогом мера и рокова за спречавање, отклањање или 

смањење ризика од повреда на раду, професионалних обољења или обољења у вези са радом, 

при чему је  приказан и законски захтев за минимални садржај документа о заштити од 

експлозија који је дат као прилог процене ризика. Због обимности документа, у раду су 

изложени само његови кључни делови. 

 

                                                             
1
 “MD PROJEKT INSTITUT” DOO, Niš, Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja 2/5 

2
 Univerzitet za bibliotekarstvo i informacione tehnologije, Bugarska, Sofija, Carigradska 119 
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2.ПРОЦЕНА РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ ТОЧИОЦ ГОРИВА НА 

БЕНЗИНСКОЈ СТАНИЦИ  

Процена ризика на радном месту и радној околини врши се на основу прикупљених 

података о постојећем стању и могућим опасностима у свим аспектима рада које могу 

проузроковати ризик и врши се њихова идентификација о чему се саставља листа опасности 

и штетности. 

Место и начин одвијања посла: у затвореном простору-продајном простору бензинске 

станице и на отвореном-испод надстрешнице. Рад се одвија већим делом радног времена у 

стојећем положају. Опрема за рад: аутомат за точење течних горива. 
Опис послова запосленог-фактичко стање: врши услуживање купаца-истакање горива 

у резервоаре возила, врши продају и наплату робе у продајном простору (аутокозметике, 

мешовите робе), одговара за правилно обављање послова и коректан однос према купцима, 
одговара за примену мера противпожарне заштите, прати стање горива у резервоарима, 
обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Табела 1-Изложеност опасностима и штетностима, процењени нивои ризика и предлог 

мера 

ПОТЕНЦИЈАЛНЕ 

ОПАСНОСТИ-ШТЕТНОСТИ 

ПРОЦЕНА 

РИЗИКА 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

п
о
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н
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у
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о
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и
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о
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1) Механичке опасности, које се појављују коришћењем опреме за рад 

Слободно кретање делова или 

материјала који могу нанети 

повреду запосленом 

3 3 6 5

4 

Редовни преглед опреме за рад (Правилник о 

поступку прегледа и испитивања опреме за рад и 

испитивања услова радне околине „Сл. гл. РС― бр. 

94/06 и 108/06). Оспособљавање запослених за 

безбедан и здрав рад (чл. 27 Закона о безбедности 

и здрављу на раду „Сл. гл. РС― бр. 101/05). 

Кретање возила у 

манипулативном простору 

станице 

4 2 6 4

8 

Обележавање путева кретања возила и поштовања 

ограничења брзине кретања моторних возила.  

Коришћење опасних 

средстава за рад, која могу 

произвести експлозије или 

пожар (нафтни деривати) 

1

0 

3 6 1

8

0 

Стручна оспособљеност за руковање опасним 

материјама (чл. 37 Закона о транспорту опасног 

терета ―Сл. гл. РС‖ бр. 88/10). 

Основна обука запослених из области заштите од 

пожара. (чл. 53 Закона о заштити од пожара (―Сл. 

гл.‖ РС бр. 111/09). 

Немогућност или 

ограниченост правовременог 

уклањања са радног места, 

изложеност затварању, 

механичком удару, 

поклапању и сл.  

1

0 

3 6 1

8

0 

Редовна примена и спровођење превентивних мера 

за безбедан и здрав рад и заштиту од пожара. 

Други фактори који могу да 

се појаве као механички 

извори опасности  

2 6 6 7

2 

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав 

рад (чл. 27 Закона о безбедности и здрављу на раду 

„Сл. гл. РС― бр. 101/05). 

2) Опасности које се појављују у вези са карактеристикама радног места 

Опасне површине (подови и 

све врсте газишта, површине 

3 3 6 5

4 

Механичка заштита опреме за рад, коришћење 

личне заштитне опреме. 
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са којима запослени долази у 

додир, а које имају оштре 

ивице-рубове, шиљке, грубе 

површине и сл.)  

Оспособљавање запослених за безбедан и здрав 

рад (чл. 27 Закона о безбедности и здрављу на раду 

„Сл. гл. РС― бр. 101/05). 

Пад предмета 2 6 6 7

2 

Заштитне ципеле са челичном капицом, 

антистатик.  

Могућност клизања или 

спотицања (мокре или 

клизаве површине) 

3 3 6 5

4 

Опрезност приликом кретања. 

Заштитне ципеле са челичном капицом, 

антистатик. 

Опасности које се могу 

појавити у вези са 

карактеристикама радног 

места и начином рада-Рад у 

зонама угроженим од пожара 

и експлозија  

1

0 

3 6 1

8

0 

Редован преглед и одржавање уређаја у Еx 

заштити (чл. 15, став 1, тачка 6, Закона о 

безбедности и здрављу на раду „Сл. гл. РС― бр. 

101/05). 

3) Опасности које се појављују коришћењем електричне енергије 

Опасност од индиректног 

додира 

6 1 6 1

8 

Мере заштите усклађене са стандардом SRPS 

NB2.741 

Опасности услед удара грома 

и последица атмосферског 

пражњења  

1

0 

1 6 6

0 

Редовни преглед и одржавање у исправном стању 

електричних и громобранских инсталација 

(Правилник о техничким нормативима за заштиту 

објеката од атмосферског пражњења―Сл. лист СРЈ‖ 

бр.11/96). 

4) Штетности које настају или се појављују у процесу рада 

Хемијске штетности 

(удисање), 

на основу континуалних 

испитивања [9] 

2 6 1

0 

1

2

0 

Примена начела превенције при излагању 

хемијским материјама (чл 6, Правилник о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању хемијским материјама (―Сл. гл. РС‖, бр. 

106/09)). 

Информисање и оспособљавање запослених при 

излагању хемијским материјама (чл 9, Правилник о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању хемијским материјама (―Сл. гл. РС‖, бр. 

106/09)). 

Систем за повраћај пара 

Редовни превентивни и циљани лекарски прегледи 

запослених у циљу контролисања здравственог 

стања: за запослене који су под утицајем хемијских 

штетности и који обављају рад у присуству 

штетних гасова (алифатични и алициклични 

угљоводонци, циклични угљоводоници 

(ароматични угљоводоници), и угљен моноксид), 

упућују се на лекарске прегледе на 12 месеци (чл 

2. став 1. тачке 3.2.1., 3.2.2 и 3.3.6, Правилник о 

предходним и периодичним лекарским прегледима 

запослених на радним местима са повећаним 

ризиком „Сл. гл. РС‖ бр. 120/07). 

Маја Љубић, Божидар Раковић, Иван Гарванов, 
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Значај испитивања хемијских штетности у радној 

околини  при вршењу процене ризика на радном 

месту [9]. 

Хемијске штетности (контакт 

коже, прскање у око) 

2 3 6 3

6 

Заштитне рукавице које штите од хемикалија SRPS 

EN 374.  

Физичке штетности (бука и 

вибрације)  

2 6 6 7

2 

Поштовања ограничења брзине кретања моторних 

возила и законског захтева за гашење мотора 

приликом точења горива.  

Штетни климатски утицаји 

(рад на отвореном) 

2 6 6 7

2 

Заштитно одело летње и зимско,  

дводелно или комбинезон, антистатик.  

Прслук, платнени, постављен крзном, са или без 

рукава, антистатик. 

Заштитна јакна, антистатик.  

Капа са штитником за уши. 

Заштитне рукавице које штите од хладноће SRPS 

EN 511. 

Заштитне гумене чизме SRPS EN 20345.  

Кабаница кишна PVC са капуљачом.  

Штетности које настају 

коришћењем опасних 

материја у производњи, 

транспорту, паковању, 

складиштењу или 

уништавању  

3 3 6 5

4 

Коришћење личне заштитне опреме Правилник о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

коришћењу средстава и опреме за личну заштиту 

на раду („Сл. гл. РС― бр. 92/08). 

Друге штетности које се 

појављују у радном процесу-

изложеност нехигијенским 

условима рада (прљање руку, 

тела и одеће)  

2 6 6 7

2 

Редовно техничко одржавање радног места и 

опреме за рад 

(чл. 5, Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад на радном месту „Сл. гл. РС― 

бр. 21/09). 

5) Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора 

Напори или телесна 

напрезања  

2 6 6 7

2 

Правилно подизање, манипулација теретом и 

коришћење помоћних средстава за манипулацију 

теретом 

Кожне заштитне рукавице SRPS EN 388 за заштиту 

од механичких ризика. 

Нефизиолошки положај тела 

(дуготрајно стајање) 

3 6 6 1

0

8 

Анатомска обућа, као и 

краткотрајне измене стајања и седења. 

Одговорност у коришћењу 

знања и способности 

2 6 6 7

2 

Стручна оспособљеност за руковање опасним 

материјама и стално стручно усавршавање и 

употпуњавање знања и вештина. 

Одговорност у правилима 

понашања 

2 6 6 7

2 

Коректно, пословно понашање. 

Рад са странкама, конфликтне 

ситуације 

2 6 6 7

2 

Професионалност у опхођењу са људима и 

смиреност при реаговању. 

Рад са колегама (конфликтне 

ситуације са колегама, 

2 6 6 7

2 

Управљање стресом и контрола реаговања у 

стресним ситуацијама. 
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надређенима)  

Рад са новцем 2 6 6 7

2 

Коректан и професионалан однос у раду и 

правилна манипулација новцем. 

Одговорност у раду 2 6 6 7

2 

Професионалност у извршењу радних задатака. 

6) Штетности везане за организацију рада 

Рад у сменама/Рад ноћу 3 6 3 5

4 

Оптималан распоред извршилаца по сменама, као 

и распоред смена. 

Рад дужи од пуног радног 

времена (прековремени рад)  

3 6 3 5

4 

Организовање радних активности према 

приоритетима. 

 

Приправност за случај 

интервенција  

1

0 

3 6 1

8

0 

Саобраћајне површине и путеви за евакуацију у 

случају опасности морају увек бити слободни. 

Опрема за гашење пожара мора бити лако 

доступна и једноставна за употребу. 

Обука запослених за управљање у редовним и 

ванредним ситуацијама. 

7) Остале штетности које се појављују на радном месту 

Штетности које проузрокују 

друга лица (напади или 

насртаји у покушају крађе) 

6 1 6 3

6 

Физичко-техничка заштита (систем видео 

надзора). 

 

Процена ризика на радном месту точиоц горива на бензинској станци је Р=180 - Ниво 

ризика: Умерен. Радно место точиоц горива на бензинској станци није са повећаним 

ризиком. 

3.ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕКСПОЛОЗИВНИХ АТМОСФЕРА 

На основу Уредбе [1], послодавац је дужан да изврши процену ризика од експлозије и 

донесе документ о заштити од експлозије. Документ о заштити од експлозије урађен је тако 

да представља прилог акта о процени ризика који је послодавац донео у складу Правилником 

[2]. Послодавац је дужан да обезбеди да документ о заштити од експлозије увек буде 

ажуриран, односно да његова садржина одговара стварном стању ствари на које се односи. У 

Документу о заштити од експлозије поред осталог, морају бити наведена следећа поглавља: 

Утврђивање и процена ризика од експлозије 

Процена ризика је вршена по модификованој Кини методи, на основу разматрања: 

 вероватноће настанка експлозивних атмосфера и њихове постојаности 

 вероватноће да су извори паљења, укључујући електростатичка пражњења, присутни, 
као и вероватноће да постану активни и ефектни; 

 инсталација, материја које се користе и процеса, као и њихове могуће интеракције; 

 тежине могућих последица. 
Процена ризика од експлозија се оцењује помоћу методологије са 

полуквантитативним показатељима. Аналитички евалуација ризика може се одредити у 

складу са следећом формулом: 

R = P * C * D 
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R - ниво ризика  

P - фактор ризика (вероватноћа појаве опасности)  

C- фактор контакт (вероватноћа да опасност може да изазове последице 

(повреда/штета))  

D - фактор последица (било која повреда/штета које може настати) 

Процена ризика од експлозија се спроводи кроз четири корака. Први корак 

представља идентификацију опасности од експлозије и одређивање појаве опасне 

експлозивне атмосфере, овој крак је детаљно разрађен у делу класификације простора у 

одговарајуће зоне. Други корак представља идентификацију опасности паљења и одређивање 

вероватноће настанка потенцијалних извора паљења. Овај корак се спроводи на основу 

Стандарда [6]. Корак три има за циљ да пружи  процену могућих ефеката експлозије, 

узимајући у обзир: пламен и вруће гасове, топлотну радијацију, повећање притиска, појаву 

шрапнела и испуштање опасних материја. Четврти корак представља процену ризика и 

достигнутих нивоа заштите. 

Израчунати и процењени параметри за изабрано радно место дати су у следећој 

табели. 

Табела 2-Процена ризика од експлозија за радно место у раднок околини у експозивној 

атмосфери 
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станици 

Аутомат за 

точење  

горива 

1 2 1 2 
0,5

0 

0,0

0 

0,5

0 

0,0

0 
3 6 2 0 2 0 10 

Аутомат за 

точење 

горива 

2 1 2 1 
0,2

5 

0,0

0 

0,5

0 

0,0

0 

1,7

5 
3,5 1 0 2 0 6,5 

Аутомоби

л 
1 2 1 2 

0,5

0 

0,0

0 

0,5

0 

0,0

0 
3 6 2 0 2 0 10 

Аутомоби

л 
2 1 2 1 

0,2

5 

0,0

0 

0,5

0 

0,0

0 

1,7

5 
3,5 1 0 2 0 6,5 

На радном месту, ниво ризика спада у: 

 низак са нивоем ризика између 1 и 9, и односи се да је вероватноћа присуства 
експлозивне атмосфере изузетно ограничена, као и присуство ефикасних извора 

паљења, у случају експлозије ниво изложености је низак, са ограниченим оштећењем 

лица и имовине а вероватноћа простирања експлозије се сматра изузетно ограничном. 

 средњи ниво са нивоем ризика између 9 и 18, односии се на вероватноћу присуства 
експлозивних атмосфера која је ограничена и могу постојати ефикасни извори 

паљења, у случају експлозије, ниво изложености је умерен, са умереним оштећењем 

лица и имовине а вероватноћа простирања експлозије се сматра ограниченом. 

Спровођење свих мерa за безбедан и здрав рад утврђених Уредбом [1]: 

Техничке превентивне мере за заштиту од експлозије могу бити: 

 Мере превенције експлозивних атмосфера 

 Мере избегавања извора паљења 

 Мере ублажавања ефеката експлозије 

 Мере процесне контроле 
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 Испуњавање захтева везаних за опрему за рад 
На радном месту примењене су мере превенције експлозивних атмосфера и то: 

 Запаљиве материје налазе се унутар затворених система у оквиру опреме за рад. 

 Примењена је природна вентилација. Опрема се налази на отвореном простору. 

Примењене мере избегавања извора паљења су: 

 Извршено је одређивање типа и обима зона опасности од експлозивних атмосфера. 
Простори су класификовани у зоне 0, 1 и 2. Не постоје простори класификовани у 

зоне опасности 20, 21 и 22. 

 У зонама опасности од експлозивних атмосфера не постоје вруће површине чије 
температуре прелазе вредности дате стандардом SRPS EN 1127-1. 

 Отворен пламен и врели гасови као последица сагоревања су забрањени у зонама 
опасности 0 и 20, у зонама опасности 1 и 21 и 2 и 22 су отклољени у складу са 

стандардом SRPS EN 1127-1. 

 Опрема за рад не производи трење које може довести до паљења, ударне или 

абразионе варнице у нормалном раду и случајевима отказа у односу на зоне опасности 

од експлозивних атмосфера. 

 Опрема која може да произведе механичке варнице је забрањена у зонама опасности 

 У зонама опасности од експлозивних атмосфера користе се противексплозиско 
заштићени електрични уређаји одговарајуће категорије у складу са хармонизованим 

стандардима 

 Предвиђен је систем изједначења потенцијала који се изводи међусобним 

повезивањем изолованих и страних проводних делова у односу на зоне опасности од 

експлозивних атмосфера. 

 Предвиђен је систем изједначења потенцијала на свим проводним деловима. Опрема 
за рад не сме да произведе пражњење које може довести до паљења у нормалном раду 

и случајевима отказа у односу на зоне опасности од експлозивних атмосфера. 

 Изведена је заштита од атмосферског пражњења, и при том загревање, запаљиве 
варнице или алтернативно појава распршених варница не представљају изворе 

паљења. 

Примењене мере ублажавања ефеката експлозије су: 

 Примењена је опрема (електрични уређаји) која је конструисана тако да у случају 
унутрашњих експлозија задрже интегритет. 

Организационе мере које се примењују могу бити:  

 Оспособљавање за безбедан и здрав рад 

 За рад у опасном простору обезбеђују се инструкције у писменој форми и издају се 
дозволе за рад од стране одговорног лица 

На радном месту примењују се организационе мере превенције и заштите од 

експлозија у опасним зонама и то: 

 На сваком радном месту обезбеђен је довољан број радника са неопходним искуством 
и обукама да обаве додељење задатке везане за противексплозијску заштиту. 

 У просторима у којима експлозивне атмосфере могу да доведу до угрожавања 

безбедности и здравља запослених спроведен је одговарајући технички надзор 

запослених (коришћењем одговарајућих техничких мера-видео надзора). 

 Успостављен је систем дозвола за рад у случају рада који може да изазове експлозију 
а одвија се у близини зона опасности. 

 Одржавање, поправке и прегледи спроводе се од стране компетентних особа 
коришћењем писаних упутстава. 

 Извршена је провера примене мера безбедности од експлозије пре отпочињања рада, 
од стране компетентних лица.  
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 Спроводе се периодични прегледи од стране компетентних лица у утврђеним 
временским интервалима.  

 Простори у којима експлозивне атмосфере могу да доведу до угрожавања безбедности 
и здравља запослених су означени Ознаком упозорења ―Еx‖. 

 Простор бензинске станице је опремљен упутствима у складу са Правилником [5]. 

Класификација простора у одговарајуће зоне 

Класификација угроженог простора заснована на методологији приказаној у 

Стандарду SRPS EN 60079-10-1 [6]. Анализом зона опасности добија се да су прорачунати 

радијуси реда величине или мањи од зона заштите од пожара прописане Правилником [5], па 

се може сматрати да се зоне опасности од избијања експлозије поклапају са зонама заштите 
од пожара које су прописане Правилником [5]. 

На станици за снабдевање горивом моторних возила  класификоване су зоне 

опасности: 

 Zona 0 AII T3 (зона I заштите од пожара) која обухвата унутрашњост резервоара и 

бетонског корита, окна улазног отвора резервоара, окно у коме су смештени 

прикључци за пуњење, аутомат за пуњење, мерач протока, арматуру и осталу опрему 

која чини целину уређаја за пуњење. 

 Zona 1 AII T3 (зона II заштите од пожара) која обухвата простор око окна улазног 
отвора подземног резервоара, окна у коме су смештени прикључци за пуњење, 

одушног цевовода и вентила, полупречника 3 m мерено хоризонтално и висине 1 m 

изнад односног окна, одушног цевовода и вентила мерено од тла, простор око 

аутомата за истакање горива односно отвора за истакање ауто-цистерне полупречника 

2,5 m мерено хоризонтално и висине 1 m изнад тог аутомата односно отвора мерено 

од тла и простор око отвора за пуњење погонских резервоара моторних возила која се 

снабдевају горивом на станици полупречника 1 m мерено хоризонтално и висине 1 

mизнад отвора мерено од тла. 

 Zona 2 AII T3 (зона III заштите од пожара) која обухвата простор изнад околног 
терена, ширине 5 m мерено хоризонтално од ивице зоне II и висине 0,5 m мерено од 

тла. 

Одређивање у простора у коме се примењују превентивне мере и критеријума за 

избор опреме 

Превентивне мере за безбедан и здрав рад примењују се на зоне опасности од 

експлозивних смеша одређених у делу класификације простора. У назначеним зонама 

опасности морају да се користе следеће категорије опреме, која мора да буде одговарајућа за 

гасове, паре или магле и/или прашине и то:  

 у зони 0 или зони 20, опрема категорије 1; 

 у зони 1 или зони 21, опрема категорије 1 или 2; 

 у зони 2 или зони 22, опрема категорије 1, 2 или 3. 
Опрема мора да буде израђена и сертификована у складу са Правилником о опреми и 

заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама 

(―Сл. гл. РС‖ бр. 01/13). 

Пројектовање, одржавање и коришћење радних места и опрема за рад на начин 

да је омогућен безбедан и здрав рад 

У циљу смањења нивоа ризика од експлозивних атмосфера предлаже се: 

 Превенција и ограничење система за повраћај пара 

 Превенција и ограничење формирања експлозивних атмосфера у околини опреме за 

рад применом система за детекцију експлозивних гасова. 

 Обезбеђивање писаних процедуре са инструкцијама и правилима за рад у просторима 
угроженим експлозивним атмосферама и 
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 Обука запослених у којој су запослени упознати са свим врстама ризика од 
експлозивних атмосфера и предузетим мерама. 

Примана прописаних мера приликом коришћења опреме за рад 

Приликом коришћења опреме за рад потребно је придржавати се упутства 

произвођача која морају бити у складу са Правилником о опреми и заштитним системима 

намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (―Сл. гл. РС‖ бр. 01/13), 

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад 

(―Сл. гл. РС‖ бр. 23/09 и 123/12) и Правилником о безбедности машина („Сл. гл. РС―, број 

13/10). 

Одржавање уређаја и опреме за експлозивне атмосфере мора да спроводи обучено 

особље поштујући захтеве стандарда SRPS EN 60079-19. Прегледи на опреми за рад у 

експлозивним атмосферама спроводе се у обиму визуелног, непосредног и детаљног 

прегледа у складу са стандардом SRPS EN 60079-17 и у свему поштујући одредбе 

Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

околине (―Сл. гл. РС‖ бр. 94/06, 108/06 и 114/14). 

4.ЗАКЉУЧАК 

Поред свих наведених захтева прописаних Законом и пратећим подзаконским актима 

из области безбедности и здравља на раду, поменутим Правилницима, Уредбама и 

стандардима, чија је примена обавезујућа, приликом процене ризика на радном месту и у 

радној околини, неопходно је предвидети и проценити нивое ризика у експлозивним 

атмосферама, као што је прописано Уредбом о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

услед ризика од експлозивних атмосфера (―Сл. гласник РС‖ бр. 101/12) и донети Документ о 

заштити од експлозије. На тај начин, обезбеђено је да је ризик од експлозије, утврђен и 

процењен, одређено је у којем простору ће се примењивати превентивне мере за безбедан и 

здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера и критеријума за избор опреме за рад и 

заштитних система, предвиђено је да су радна места и опрема за рад, укључујући и уређаје за 

упозоравање, пројектовани, односно да се користе и одржавају тако да је омогућен безбедан 

и здрав рад и да се приликом коришћења опреме за рад примењују прописане превентивне 

мере за безбедан и здрав рад.  
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ЗНАЧАЈ ИСПИТИВАЊА ХЕМИЈСКИХ ШТЕТНОСТИ У РАДНОЈ 

ОКОЛИНИ У ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ 
Маја Љубић

1
, Божидар Раковић

1
, Иван Гарванов

2
 

maja.ljubic@mdinstitut.co.rs 

РЕЗИМЕ: 

У поступку процене ризика на радним местима, на којима је утврђено присуство опасних хемијских 

штетности, потребне су што објективније информације о нивоу, врсти и трајању изложености, како би се 

објективно сагледао ризик по безбедност и здравље запослених који се јавља услед присуства тих хемијских 

штетности. Ради сагледавања нивоа и трајања изложености хемијским штетностима запосленог, при обављању 

различитих активности, неопходно је вршити испитивања концентрација хемијских штетности током обављања 

тих активности. Свака промена концентрација присутних хемијских штетности у току посматраног временског 

интервала, може се утврдити континуираним мерењем. У складу са Правилником о поступку прегледа и 

испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, на радним местима [1] на којима је у поступку 

испитивања утврђена концентрација хемијских штетности изнад дозвољених концентрација Правилником о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Сл. гласник РС‖, бр. 

106/09) [3] врши се континуално испитивање ради процене ризика и предузимања мера за смањење штетности и 

заштиту здравља запослених. Међутим, искуство из праксе при процени ризика на радним местима наводи на 

потребу континуалних испитивања хемијских штетности у циљу процене ризика по безбедност и здравље 

запослених, који се јавља услед присуства опасних хемијских штетности, нарочито при таквим активностима, 

при којима је излагање хемијским штетностима променљиво са временом.  

Кључне речи: процена ризика, хемијске штетности, услови радне околине 

IMPORTANCE OF CHEMICAL TESTS IN WORKING ENVIRONMENT IN 

RISK ASSESSMENT IN THE WORKPLACE 

ABSTRACT 

In risk assessment in the workplace, where the presence of hazardous chemical harmfulness was determined, 

informsation is needed as objective as possible on the level, type and duration of exposure, in order to objectively 

review the risk for the safety and health of employees that occurs due to the presence of chemical harms. In order to 

evaluate the level and duration of exposure to chemical harms of the employed in carrying out various activities it is 

necessary to test the concentration of chemical harms during these activities. Any change in the concentration of 

chemical harms in the observed time interval can be determined by continuous measurement. In accordance with the 

Regulations on inspection procedure and equipment testing for the operation and testing of working environment [1], in 

the workplace where in the process of testing a concentration of chemical harms above the allowable is identified by the 

Regulations on preventive measures for safe and healthy work when exposed to chemical substances („Official Gazette 

of RS‖, No. 106/09) [3] continuous testing is carried out to assess the risk and take measures to reduce the harm and 

protect employees‘ health. However, experience from practice, when assessing risks in the workplace, suggests the need 

for continuous testing of chemical harms to assess the risk regarding employees, which occurs due to the presence of 

hazardous chemical harms, especially in such activities, in which exposure to chemical harms varies with atmospheric 

conditions. 

Keywords: risk assessment, chemical hazards, conditions of the working environment 

1. УВОД 

Значај испитивања хемијских штетности у радној околини приликом вршења процене 

ризика  приказан је кроз пример континуалног испитивања хемијских штетности на радним 

местима на бензинској станици, на којима је утврђено присуство опасних хемијских 

материја, како би се објективно сагледао ризик по безбедност и здравље запослених који се 

јавља услед присуства тих хемијских штетности. 

                                                             
1
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2. МЕРНА МЕСТА, УСЛОВИ РАДА, ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ, КОРИШЋЕНИ 

ИНСТРУМЕНТИ И МЕТОДА ИСПИТИВАЊА 

Извршено је континуално испитивање хемијских штетности:  

1. У току поступка претакања течног горива ЕВРО БМБ-95 из аутоцистерне у 

резервоар запремине В=30 м
3
, у радном простору радника на бензинској станици (мерно 

место М 1), у радном простору возача ауто цистерне (мерно место М 2) и у непосредној 

близини претакачког моста (стационарно) (мерно место М 3), у трајању од 45 минута, колико 

је трајао процес претакања. 

2. У току уобичајеног рада на бензинској станици, при точењу течних горива у 

резервоаре, у радном простору радника на бензинској станици-точиоца (мерно место М 4) и 

на манипулативном простору (стационарно) (мерно место М 5), у трајању од 1 сата. 

Мерења концентрације хемијских штетности вршена су у складу са кретањем и 

положајем радника при раду, у близини дисања радника.  

 Време испитивања: дана 29.06.2012. год, 09
00

-13
00

 h.  

 Спољни услови: температура T=29,5
о
C, релативна влажност ваздуха Rv=37,6%, 

брзина ветра v=1,62 m/s.  

 Мерење при претакању премијум БМБ-95 из аутоцистерне је вршено у периоду од 
10

21
 до 11

10 
h.  

 Температура ваздуха у време мерења је била 28°C, притисак 994 mbar-а. 

 Капацитет резервоара у који је вршено утакање је 30 m
3
, док је капацитет цистерне из 

које је вршено претакање 7500 l.  

У току претакања обављају се паралелно активности точиоца горива на бензинској 

станици и возача аутоцистерне. У току претакања мере се хемијске штетности у близини 

зоне дисања точиоца горива и возача аутоцистерне (инструмент за мерење хемијских 

штетности је све време процеса претакања био причвршћен на заштитном оделу запослених). 

Коришћени инструменти за испитивањa: Инструменти за испитивање гасова, пара и 

испарења Мулти-гас монитор MULTIRAE PLUS, модел: PGM50-5P, фабрички број: 095-

108669 и фабрички број: 095-095-514012, произвођач: ―RAE SYSTEMS INC.―, USA, FTIR 

гасни анализатор, модел ―GASMET‖ DX-4000, серијски број 101824, произвођач ―Gasmet 

Tehnologies‖ Oy-Финска, Инструмент за утврђивање концентрација прашине HAZ-DUST, 

модел EPAM-5000, фабрички број 03102990, произвођач ―Enviromental Devices Corporation― 

UK, Инструмент за утврђивање концентрација прашине AEROSOL MONITOR MODEL, тип 

3020, фабрички број 3020А202980412, произвођач: ―Rupprecht & Patashnick Co. Inc.‖, USA. 

Максимално дозвољена концентрација, као и гранична вредност изложености на 

радном месту јесте просечна концентрација опасне хемијске материје у ваздуху на радном 

месту у зони дисања точиоца горива, 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 штетности осам сати дневно. 

3. ОПИС ПОСЛОВА ТОЧИОЦА ТОЧИОЦ ГОРИВА (ЗА ВРЕМЕ ТОЧЕЊА 

ТЕЧНИХ ГОРИВА) 

Точиоц горива на бензинској станици обавља послове, од којих издвајамо:  

 точи гориво и обавља допунске услуге купцима (прање стакала, контрола притиска 
ваздуха у пнеуматицима, контрола уља у мотору и доливање...), утиче на продају 

мазива и допунског асортимана, информише купце о рекламним акцијама и услугама 

које могу добити на бензинској станици; 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

141 
 

 помаже пословођи или продавцу кога је пословођа овластио, при пријему горива и 
остале робе намењене продаји на бензинској станици; 

 прихвата аутоцистерну са приспелим горивом поштујући мере безбедности по налогу 
пословође или овлашћеног лица, тј. продавца, руководећи се при томе важећим 

правилницима и упутствима; 

 проверава исправност уређаја за точење горива; 

 учествује у периодичним пописима робе на бензинској станици; 
Опис активности у току претакања горива за време мерења: 

 отвара поклопац претакачког моста, где ће се вршити прикључак флексибилних црева 

(2 мин од почетка мерења); 

 помаже Возачу при прикључивању доводних флексибилних црева на цистерни и 

претакачком мосту (3 мин од почетка мерења); 

 рад ауто цистерне ради померања ближе прикључку на претакачком мосту (4 мин од 

почетка мерења); 

 пење се на ауто цистерну ради отварања поклопца на ауто цистерни и квалитативне и 

квантитативне анализе горива (од 7 до 12 мин од почетка мерења); 

 силазак са ауто цистерне (12 мин од почетка мерења); 

 врши квалитативну и квантитативну анализу горива које се већ налази у резервоару 

(од 14 до 17 мин од почетка мерења); 

 контролише истакање у непосредној близини претакачког моста (17 мин од почетка 

мерења); 

 пење се на ауто цистерну ради узимања узорка за одређивање густине горива (17 мин 

од почетка мерења); 

 силазак са ауто цистерне (19 мин од почетка мерења); 

 врши мерење густине горива (20 мин од почетка мерења); 

 контролише истакање на удаљености од 4 м од претакачког моста (од 21 до 34 мин од 

почетка мерења); 

 пење се на цистерну ради провере истакања и контроле преостале количине горива 

(37 мин од почетка мерења); 

 врши затварање поклопца на аутоцистерни (37 мин од почетка мерења); 

 врши враћање узорка у резервоар (39 мин од почетка претакања); 

 врши одвртање црева са прикључка претакачког моста и заједно са  

 возачем ауто цистерне затвара поклопац на претакачком мосту (40 мин од почетка 

претакања); 

 врши квалитативну и квантитативну анализу горива у резервоару након утакања (41 

мин од почетка претакања); 

 затвара поклопац резервоара (48 мин од почетка претакања). 

Мерења концентрација хемијских штетности обављена су у условима нормалног рада, 

за време точења течних горива у резервоаре моторних возила и канистере. Период 

узорковања износио је 60 s приликом континуираног мерења од 1 сата. Узорци су узимани у 

зони дисања и кретања точиоца горива, при обављању послова на точењу. 

4. ОПИС ПОСЛОВА ВОЗАЧА АУТОЦИСТЕРНЕ (ЗА ВРЕМЕ ПРЕТАКАЊА 

ГОРИВА) 

Возач аутоцистерне обавља послове, од којих издвајамо:  

 врши примопредају робе-горива;   

 врши припремне радње за утовар и истовар робе-горива; 

 обавља завршне радове по предаји робе-горива; 
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Опис активности у току претакања горива у односу за време мерења: 

 врши уземљење ауто цистерне (1 мин време од почетка мерења); 

 врши прикључак доводних флексибилних црева на цистерни и претакачком мосту (3 

мин од почетка мерења); 

 стартује ауто цистерну да би је приближио прикључку на претакачком мосту (4 мин 

од почетка мерења); 

 прати процес претакања у непосредној близини цистерне и прикључка на претакачком 

мосту (од 5 до 36 мин од почетка мерења); 

 врши одвртање црева са цистерне и том приликом истаче заосталу количину горива 

(37 мин од почетка мерења); 

 врши одвртање црева са прикључка претакачког моста и заједно са Радником на 

бензинској станици затвара поклопац на претакачком мосту (40 мин од почетка 

мерења); 

 прати и помаже у осталим активностима точиоца горива при вршењу  квалитативне и 

квантитативне анализе горива у резервоару након утакања (41 мин од почетка 

претакања); 

 прати остале активности Радника на бензинској станици у непосредној близини 

цистерне (48 мин од почетка мерења). 

Мерења концентрација хемијских штетности обављена су у условима нормалног рада, 

за време истакања течног горива и то ЕВРО БМБ-а 95 из ауто-цистерне у подземни резервоар 

V=30 m
3
. Период узорковања износио је 30 s приликом континуираног мерења од 1 сата. 

Узорци су узимани у зони кретања возача аутоцистерне, при обављању послова на 

претакању, у непосредној близини дисања. 

5. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА 

У табелама 1-3 и 5-6, дате су минималне, максималне и просечне измерене 

концентрације (у јединицама ppm и mg/m
3
), а графички прикази промене концентрација са 

временом на сликама 1 и 2. Оцена хемијских штетности, у односу на МДК [2] и ГВИ [3] дата 

је за просечну концентрацију, за осмочасовно радно време. 

Табела 1.-Континуално испитивање хемијских штетности на радном месту ТОЧИОЦА 

ГОРИВА, за време претакања ЕВРО БМБ-а 95 
Мерење концентрације хемијских штетности обављена су у условима нормалног рада, за време истакања течног 

горива и то ЕВРО БМБ-а 95 из ауто-цистерне у подземни резервоар В=30 m
3
  

Период узорковања износио је 60 s приликом континуираног мерења од 1 сата. 

Узорци су узимани у зони кретања радника, при обављању послова на претакању, у непосредној близини 

дисања 

Мерно 

место 

 

Врста хемијских 

штетности 

Измерена концентрација 

(ppm) 
МДК

2
 

Прекора

чење 

концентр

ације 

ГВИ
3 

Прекора

чење 

концент

рације 
мин. макс. прос. 

М 1-радно 

место 

точиоц 

горива на 

бензинској 

станици 

испарења  

бензина 
0,2 ppm 28,3 ppm 3,0 ppm 107 ppm - - - 

угљен моноксид  

(CО) 
0,0 ppm 3,2 ppm 0,3 ppm 50 ppm - - - 

азотови оксиди 

(NОx, као NО2) 
0,0 ppm 0,0 ppm 0,0 ppm 3 ppm - - - 

Хемијске штетности на мерном месту радног места радника на бензинској станици, за време претакања ЕВРО 

БМБ-а 95, су испод максимално дозвољених концентрација 
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Табела 2.-Континуално испитивање хемијских штетности на радном месту ВОЗАЧ 

АУТОЦИСТЕРНЕ, за време претакања ЕВРО БМБ-а 95 
Мерење концентрације хемијских штетности обављена су у условима нормалног рада, за време истакања течног 

горива и то ЕВРО БМБ-а 95 из ауто-цистерне у подземни резервоар В=30 m
3
  

Период узорковања износио је 30 s приликом континуираног мерења од 1 сата. 

Узорци су узимани у зони кретања возача ауто цистерне, при обављању послова на претакању, у непосредној 

близини дисања 

Мерно 

место 

Врста хемијских 

штетности 

Измерена концентрација 

(ppm) 
МДК

2
 

Прекора

чење 

концент

рације 

ГВИ
3
 

Прекора

чење 

концент

рације 
мин. макс. прос. 

М 2-радно 

место 

возача ауто 

цистерне 

испарења  бензина 0,1 ppm 21,2 ppm 1,4 ppm 107 ppm - - - 

угљен моноксид  

(CО) 
0,0 ppm 9,0 ppm 1,3 ppm 50 ppm - - - 

азотови оксиди 

(NОx, као NО2) 
0,0 ppm 0,0 ppm 0,0 ppm 3 ppm - - - 

Хемијске штетности на мерном месту радног места возача ауто цистерне, за време претакања ЕВРО БМБ-а 95, 

су испод максимално дозвољених концентрација 

 

Слика 1-Графички приказ промене концентрација са временом на радном месту ВОЗАЧ 

АУТОЦИСТЕРНЕ, за време претакања ЕВРО БМБ-а 95 

Табела 3.-Континуално испитивање хемијских штетности на ПРЕТАКАЧКОМ МОСТУ,  

за време претакања ЕВРО БМБ-а 95 
Мерење концентрације хемијских штетности обављена су у условима нормалног рада, за време истакања течног 

горива и то ЕВРО БМБ-а 95 из ауто-цистерне у подземни резервоар В=30 m
3
 

Период узорковања износио је 20 s приликом континуираног мерења од 1 сата. 

Узпрци су узимани у неппсреднпј близини дисаоа тпчипца гприва, на једнпј, стаципнарнпј тачки 
узпркпваоа, у близини претакачкпг мпста 

Мерно место 
Врста хемијских 

штетности 

Измерена 

концентрација 

(ppm) 
МДК

2
 

Прекора

чење 

концент

рације 

ГВИ
3
 

Прекорач

ење 

концентра

ције просечна 

М 3-

претакачки 

мост 

угљен моноксид (CО) 0,75 ppm 50 ppm - - - 

сумпор диоксид (SО2) 0,2 ppm 3 ppm - - - 

азотови оксиди 

(NОX, као NО2) 
0,93 ppm 2 ppm - - - 

хлороводоник 0,1 ppm 5 ppm - 5 ppm - 

флуороводоник 0,8 ppm 3,5 ppm - 1,8 ppm - 

метан 1,8 ppm - - - - 

етан 0,2 ppm - - - - 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

144 
 

пропан 1,0 ppm 1000 ppm - - - 

бутан 0,9 ppm 800 ppm - - - 

пентан 1,7 ppm 600 ppm - - - 

хексан 1,4 ppm 50 ppm - 20 - 

хептан 0,6 ppm 384 ppm - 500 ppm - 

октан 0,3 ppm 300 ppm - - - 

1,3-бутадиен 1,9 ppm 10 ppm - 1 - 

бензен 0,3 ppm 1 ppm - 1 ppm - 

толуен 3,0 ppm 100 ppm - 50 ppm - 

стирен 0,3 ppm 50 ppm - - - 

ксилен (сви изомери) 1,1 ppm 100 ppm - 50 ppm - 

формалдехид 0,2 ppm 1,22 ppm - - - 

етанол 3,5 ppm 1000 ppm - - - 

бутанол 1,1 ppm 50 ppm - - - 

органске материје 

изражене као укупни C 
21,4 ppm - - - - 

Хемијске штетности на мерном месту радног простора претакања-претакачког моста, су испод максимално 

дозвољених концентрација 

Фреквенција корисника је на бензинској станици била велика. Односно у том периоду 

било је 34 точења у резервоаре аутомобила, 3 точења у канистере и 4 точења у резервоаре 

мотоцикала, тако да се точење вршило у неким периодима без прекида, и са краћим 

прекидима највише до 2 мин. 

Табела 4.-Опис активности точиоца горива, у односу на време мерења 
Ред. бр. Тип горива Корисник Количина (l) Време од почетка мерења (мин) 

1. Премијум БМБ 95 канистер 5 1 

2. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,88 2 

3. Премијум БМБ 95 аутомобил 3,44 4 

4. Премијум БМБ 95 канистер 2,76 4 

5. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,89 5 

6. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 7,12 6 

7. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 6,97 7 

8. Премијум БМБ 95 аутомобил 3,44 9 

9. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 13,95 10 

10. Премијум БМБ 95 аутомобил 2,06 11 

11. Премијум БМБ 95 аутомобил 3,45 12 

12. Премијум БМБ 95 аутомобил 2,98 14 

13. Премијум БМБ 95 аутомобил 4,13 13 

14. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 20,94 15 

15. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,88 17 

16. Премијум БМБ 95 канистер 6,89 22 

17. Премијум БМБ 95 аутомобил 20,66 25 

18. Премијум БМБ 95 аутомобил 2,48 29 

19. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 20,94 30 

20. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 6,98 31 

21. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,89 32 

22. Премијум БМБ 95 аутомобил 4,13 33 

23. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,90 34 

24. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,90 35 

25. Премијум БМБ 95 мотоцикл 9,03 36 

26. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 13,96 37 

27. Премијум БМБ 95 аутомобил 4,13 39 

28. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 13,95 40 

29. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,89 41 

30. Премијум БМБ 95 аутомобил 3,44 42 

31. Премијум БМБ 95 мотоцикл 6,83 43 

32. Премијум БМБ 95 аутомобил 17,22 45 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

145 
 

Ред. бр. Тип горива Корисник Количина (l) Време од почетка мерења (мин) 

33. Премијум БМБ 95 мотоцикл 3,44 47 

34. Премијум БМБ 95 аутомобил 5,51 48 

35. Премијум БМБ 95 мотоцикл 2,96 49 

36. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,89 51 

37. Премијум БМБ 95 аутомобил 6,89 53 

38. Премијум БМБ 95 аутомобил 20,66 55 

39. Премијум БМБ 95 аутомобил 13,78 58 

40. Премијум БМБ 95 аутомобил 10,33 59 

41. ЕУРО ДИЗЕЛ аутомобил 10,47 60 

Приликом континуалних мерења хемијских штетности радног места точиоца горива 

на бензинској станици и радног места возача аутоцистерне, за време претакања ЕВРО БМБ-а 

95, добијене вредности не прекорачују, тј. далеко су испод максимално дозвољених 

концентрација (МДК), односно граничних вредности изложености (ГВИ) (према Правилнику 

о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама 

("Службени гласник РС" број 106/09)
 1
). 

Табела 5.-Континуално испитивање хемијских штетности на радном месту точиоца 

горива, за време точења течних горива 
Мерење концентрације хемијских штетности обављена су у условима нормалног рада, за време точења течних 

горива у резервоаре моторних возила и канистере  

Период узорковања износио је 60 с приликом континуираног мерења од 1 сата. 

Узорци су узимани у зони кретања точиоца горива при обављању послова на точењу, у зони дисања 

Мерно место 

Врста 

хемијских 

штетности 

Измерена концентрација 

(ppm) 
МДК

2
 

Прекора

чење 

концент

рације 

ГВИ
3
 

Прекора

чење 

концент

рације 
мин. макс. прос. 

М 4-радно 

место 

точиоца 

горива на 

бензинској 

станициа 

испарења 

бензина 
0,0 ppm 

304,3 

ppm 
24,1 ppm 107 ppm - - - 

испарења дизел 

горива 
0,0 ppm 4,83 ppm 0,29ppm 34 ppm - - - 

угљен оноксид  

(CО) 
0,0 ppm 17,8 ppm 1,9 ppm 50 ppm - - - 

азотови оксиди 

(NОx, као NО2) 
0,0 ppm 13,4 ppm 2,7 ppm 3 ppm - - - 

дим-угљеник 

(чађ) 

0,000 

mg/m
3
 

0,394 

mg/m
3
 

0,220 

mg/m
3
 

4  

mg/m
3
 

- - - 

Хемијске штетности на мерном месту радног места точиоца горива, за време точења течних горива, су испод 

максимално дозвољених концентрација 

 

Слика 2-Графички приказ промене концентрација са временом на радном месту точиоца 

горива за време точења течних горива 
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За време испитивања хемијских штетности највећим делом се вршило точење 

моторног бензина (углавном БМБ-95 и у мањој мери ЕВРО БМБ-95). Точење дизел горива 

(ЕУРО ДИЗЕЛ) се вршило у мањем броју возила. Евидентна краткотрајна повећана 

концентрација испарења бензина (карактеристични пикови на графичком приказу у прилогу) 

се јавља углавном приликом точења моторног бензина у канистере. 

Табела 6.-Континуално испитивање хемијских штетности на МАНИПУЛАТИВНОМ 

ПРОСТОРУ,  за време точења течних горива 
Мерење концентрације хемијских штетности обављена су у условима нормалног рада, за време уобичајеног 

рада на точењу течних горива 

Период узорковања износио је 20 с приликом континуираног мерења од 1 сата. 

Узорци су узимани у непосредној близини дисања радника, на једној, стационарној тачки узорковања, у 

близини аутомата 

Мерно 

место 

Врста хемијских 

штетности 

Измерена 

концентрација 

(ppm) 
МДК

2
 

Прекорач

ење 

концентр

ације 

ГВИ
3
 

Прекорач

ење 

концентр

ације просечна 

М 6-

манипулати

вни 

простор 

угљен моноксид (CО) 2,8 ppm 50 ppm - - - 

сумпор диоксид (SО2) 0,3 ppm 3 ppm - - - 

азотови оксиди 

(NОX, као NО2) 
0,53 ppm 2 ppm - - - 

хлороводоник 0,1 ppm 5 ppm - 5 ppm - 

флуороводоник 0,3 ppm 3,5 ppm - 1,8 ppm - 

метан 2,3 ppm - - - - 

етан 0,1 ppm - - - - 

пропан 0,4 ppm 1000 ppm - - - 

бутан 0,7ppm 800 ppm - - - 

пентан 0,3 ppm 600 ppm - - - 

хексан 0,8 ppm 50 ppm - 20 - 

хептан 0,1 ppm 384 ppm - 500 ppm - 

октан 0,2 ppm 300 ppm - - - 

1,3-бутадиен 0,9 ppm 10 ppm - - - 

бензен 0,0 ppm 1 ppm - 1 ppm - 

толуен 1,2 ppm 100 ppm - 50 ppm - 

стирен 0,4 ppm 50 ppm - - - 

ксилен (сви изомери) 0,6 ppm 100 ppm - 50 ppm - 

формалдехид 0,5 ppm 1,22 ppm - - - 

етанол 1,7 ppm 1000 ppm - - - 

бутанол 0,0 ppm 50 ppm - - - 

органске материје 

изражене као укупни 

C 

21,4 ppm - - - - 

Хемијске штетности на мерном месту манипулативног простора су испод максимално дозвољених 

концентрација 

6. ЗАКЉУЧАК 

На основу резултата континуалних испитивања хемијских штетности, може се 

објективније извршити  процена ризика на радним местима, у циљу смањења или потпуног 

елиминисања ризика по безбедност и здравље запослених, који се јавља услед присуства 

опасних хемијских штетности, нарочито при таквим активностима, при којима је излагање 

хемијским штетностима променљиво са временом, као и предвиђање неопходних мера које је 

потребно предузети за контролу ризика.  
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РЕЗИМЕ 

Постоји више аналитичких метода за процјењивање нивоа организованости организације или 

појединих организационих цјелина. Циљ њихове примјене је стицање увида о постојећи начин организовања и 

на основу тога уклaњање уочених недостатака. Једна од најпознатијих аналитичких метода за процјену нивоа 

организованости је метода процесних функција. Методом процесних функција може се оцјењивати 

организованост пословних функција, организацијске јединице, подручја рада, елемената пословања, радних 

мјеста и сл. У овом раду је приказана примјена методе процесних функцијаза процјену нивоа организованости 

заштите од пожара и експлозија у једној од јединица Војске Србије. 

Кључне ријечи: процесне функције, организованост, заштита од пожара и експлозија 

APPLICATION OF METHOD OF PROCESS FUNCTION FOR 

EVALUATION OF THE ORGANIZATIONAL LEVEL OF FIRE AND 

EXPLOSION PROTECTION 

ABSTRACT 

There are several analytical methods for assessing the organizational level of the organization itself or 

particular organizational units. The objective of their application is gaining an insight on the existing organizational 

level and, based on findings, removal of the identified deficiencies. One of the most common analytical methods for 

assessing the organizational level is the method of process functions. The method of process functions can be used to 

evaluate the organization of business functions, organizational units, work areas, elements of business, work posts, etc. 

This paper describes the application of the method of process functions for evaluation of the organizational level of fire 

and explosion protection in one of the units of the Army of Serbia. 

Key words: process functions, organization, fire and explosion protection 

УВОД 

Развој технологија, урбанизација градова и насеља, развој инфраструктуре и 

индустрије у цјелини, поред свега позитивног у погледу развоја друштва, носи са собом и 

већу опасност од пожара и експлозија. Сама ова чињеница захтијева да се, упоредо са 

развојем привреде, инфраструктуре, увођења разноврсних технологија и система, изградње 

објеката у којима живи или ради велики број људи, морају предузимати и одговарајуће мјере 

заштите од пожара и експлозија. Учесталост пожара и експлозија, људске жртве и огромне 

материјалне штете које оне за собом остављају, намећу потребу комплекснијег сагледавања 

овог проблема и предузимање ефикаснијих мјера превентивне заштите и сузбијања тежих 

последица. 

Војска, као организација коју карактерише повећани ризик за настанак пожара и 

експлозија, константно мора тежити што ефикаснијем систему заштите од пожара и 

експлозија. Метода процесних функција, као једна од најзаступљенијих аналитичких метода 

за процјену нивоа организованости, веома је погодан инструменти за дијагностиковање 

онога што треба промијенити или побољшати у постојећем систему заштите од пожара и 

експлозија.  

                                                             
1
 Универзитет одбране, Војна академија 
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ПРИМЈЕНА МЕТОДЕ ПРОЦЕСНИХ ФУНКЦИЈА  

Метода процесних функција може се употријебити за оцјењивање организацијског 

нивоа цјелокупне организације или само појединих организацијскихјединица, функција и 

др.Под појмом процесних функција према [1] подразумијевају се дјелатности које су 

неопходне за успјешно извршавање цјелокупног задатка на свим нивоима радних мјеста у 

организацији. Урадном процесу се јавља девет основних фаза -процесних функција, табела 1. 

Табела 1. Преглед процесних функција са ознакама и значењем[2] 

ПРОЦЕСНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 
ОЗНАКА ЗНАЧЕЊЕ 

Евидентирање Ев Обухватање свих пословних збивања у организацији. 

Обавјештавање Об 
Достављање података и информација на сва радна мјеста у 

организацији. 

Контролисање Кт 
Упоређивањеобављенихактивностисаунапредпостављениммјер

илима, стандардима и смјерницама 

Анализирање Ан 
Растављање, упоређивање и закључивање о узроцима 

одступања. 

Одлучивање Одл 
Поновно интервенисање на збивања у постојећим процесима и 

обликовање будућих процеса. 

Планирање Пл Осигуравање потребних елемената за извршавање одлука. 

Усклађивање Ус 
Комбиновање и усмјеравање појединачних напора у укупан 

напор. 

Организовање Орг 
Тражење и обликовање одговарајућих организацијских 

поступака и извршавање радних задатака. 

Извођење Изв 
Конкретно извршење задатака на свим радним мјестима у 

организацији. 

У раду су анализирани послови које обавља лице задужено за организацију заштите 

од пожара и експлозија (ЗОПИЕ) у једној од јединица Војске Србије (ВС) [3], а који су 

регулисани "Планом заштите од пожара у касарни" те јединице, табела 2. 

Табела 2. Преглед послова са ознакама  

ОЗНАКА ПОСЛОВИ 

01  Организује ЗОПИЕ према одредбама правила и наређења команде гарнизона.  

02  Израђује и ажурира план ЗОПИЕ за касарну и контролише његово спровођење. 

03  Обезбјеђује редовно планирање и извођење наставе-обуке из области ЗОПИЕ. 

04  
Даје упутства и смјернице за рад стручно потчињеним органима и јединицима 

(референтима ЗОПИЕ и противпожарним екипама), прати и процјењује њихов рад. 
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05  
Контролише спровођење противпожарних мјера у организационим цјелинама и 

предлаже отклањање уочених недостатака. 

06  
Сарађује са органима техничке службе у планирању ремонта и одржавања 

противпожарних средстава и опреме. 

07  
Води евиденцију попуне јединица-установа противпожарним средствима према шеми 

противпожарног односно логистичког обезбјеђења. 

08  

Предлаже команданту касарне забрану употребе неисправних објеката, уређаја, 

ложишта, електричних инсталација и осталог што би могло изазвати пожар или 

експлозију до отклањања недостатака. 

09  Води прописану евиденцију о насталим пожарима. 

10  
Сарађује са истражним органима и органима безбједности у истраживању узрока 

пожара и пропуста приликом гашења. 

Како сваки посао, не мора садржати све процесне функције, потребно је утврдити 

њихову повезаност. Повезаност послова са процесним функцијама се утврђује тако што се у 

табели "послови – процесне функције" (табела 3), за посао који садржи неку од процесних 

функција уноси знак  , при чему збир знакова + представља суму фреквенција (Ф). Ако 

посао не садржи неку од процесних функција, у табелу се уноси знак . 

Табела 3. Приказ функцијске повезаности послова са процесним функцијама 

ПРОЦЕСНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

 

 

 

     ПОСЛОВИ 

Ев Об Кт Ан Одл Пл Ус Орг Изв Ф 

01           9 

02           9 

03           9 

04           9 

05           9 

06  +  + +  + + +  7 

07  +  + + + + + + + 9 

08  +  + + + + + + + 9 

09  +  + + + + + + + 9 

10  +  + +  + + + + 8 

Ф 9 9 9 9 7 9 9 9 8 87 

Како сви послови немају исти значај тј. једни су више, а други мање значајни, 

неопходно је извршити њихово пондерисање. Пондерисање се врши избором неког од 

пондерана скали од 0 до 5, према критеријумима које су приказани у табели 4. 
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Табела 4. Критеријуми за избор пондера послова 

ПОНДЕР КРИТЕРИЈУМ 

5 Извршавање послова је потребно, пословање не би било могуће. 

4 Извршавање послова врло утиче на цјелокупно пословање. 

3 Извршавање послова утиче на економичност пословања. 

2 
Не извршавање послова узрокује мањкавост у пословању, али је 

пословање упркос томе могуће. 

1 Извршавање послова утиче на цјеловитост пословања. 

0 Извршавање послова није потребно. 

Према истим критеријумима пондеришу се и процесне функцијe јер ни оне све немају 

једнак значај за обављање посла.  

Изабрани пондери за послове, као и изабрани пондери за процесне функције, резултат 

су анкете спроведене са лицем које обавља ове послове у јединици ВС која је била предмет 

ове нализе. 

Пондерисање послова и процесних функција врши се тако што се изабрани пондери 

послова множе са изабраним пондерима процесних функција и добијени производи 

представљају теоретске пондере за послове по процесним функцијама, односно за процесне 

функције по пословима, табела5. 

Табела 5. Теоретски пондери послова по процесним функцијама 

               ПРОЦЕСНЕ 

               ФУНКЦИЈЕ 

ПОСЛОВИ 

Ев Об Кт Ан Одл Пл Ус Орг Изв 

 ПОНДЕР 

ОЗНАКА ПОНДЕР 2 3 4 3 5 5 4 4 4 

01  5 10 15 20 15 25 25 20 20 20 170 

02  5 10 15 20 15 25 25 20 20 20 170 

03  3 6 9 12 9 15 15 12 12 12 102 

04  4 8 12 16 12 20 20 16 16 16 136 

05  5 10 15 20 15 25 25 20 20 20 170 

06  5 10 15 20 15  25 20 20  125 

07  4 8 12 16 12 20 20 16 16 16 136 

08  5 10 15 20 15 25 25 20 20 20 170 

09  2 4 6 8 6 10 10 8 8 8 68 

10  4 8 12 16 12  20 16 16 16 116 

 84 126 168 126 165 210 168 168 148 1363 
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Следећи корак је оцјењивање послова по процесним функцијама оцјенама од 1 до 5, 

према критеријумима за одређивање оцјена на основу уоченог организацијског става на 

посматраном радном мjесту, а који су приказани табелом 6. 

Табела 6. Критеријуми за одређивање оцјена послова 

ОЦЈЕНА КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОЦЈЕНА 

1 Послови се не обављају. 

2 Послови се обављају повремено. 

3 Послови се обављају на властиту иницијативу, али по договору. 

4 Послови се обављају према упутствима претпостављених. 

5 Послови се обављају према организацијским прописима. 

Оцјене послова по процесним функцијама, приказане су у табели 7 и такође су 

резултат анкете спроведене са лицем које обавља послове који су предмет ове анализе. 

Табела 7. Оцјене послова по процесним функцијама 

              ПРОЦЕСНЕ   

              ФУНКЦИЈЕ 

 

       ПОСЛОВИ      

Ев Об Кт Ан Одл Пл Ус Орг Изв 

01  5 5 5 5 5 5 5 4 4 

02  5 5 5 5 5 5 4 5 5 

03  4 4 4 4 4 5 3 5 2 

04  5 4 5 4 5 5 3 4 4 

05  4 3 5 4 4 5 4 4 3 

06  4 5 5 4  5 3 3  

07  5 2 5 4 5 5 3 5 5 

08  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

09  5 3 2 2 3 3 2 5 5 

10  5 2 2 4  4 3 4 4 

Након оцјењивања послова по процесним функцијама слиједи израчунавање стварних 

пондера послова ( sP ) помоћу формуле 

o

p
s

S

OP
P


                      (1) 

гдје је 

pP – потребни (теоретски) пондер посла, 

О  – оцјена посла по процесним функцијама, 

oS – скала оцјене (5). 

Стварни пондери послова приказани су табелом 8. 
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Табела 8. Стварни пондери послова 

             ПРОЦЕСНЕ 

             ФУНКЦИЈЕ 

       ПОСЛОВИ      

Ев Об Кт Ан Одл Пл Ус Орг Изв  

01  10 15 20 15 25 25 20 16 16 162 

02  10 15 20 15 25 25 16 20 20 166 

03  4,8 7,2 9,6 7,2 12 15 7,2 12 4,8 79,8 

04  8 9,6 16 9,6 20 20 9,6 12,8 12,8 118,4 

05  8 9 20 12 20 25 16 16 12 138 

06  8 15 20 12  25 12 12  104 

07  8 4,8 16 9,6 20 20 9,6 16 16 120 

08  10 15 20 15 25 25 20 20 20 170 

09  4 3,6 3,2 2,4 6 6 3,2 8 8 44,4 

10  8 4,8 6,4 9,6  16 9,6 12,8 12,8 80 

 78,8 99 151,2 107,4 153 202 123,2 145,6 122,4 1182,6 

Следећа фаза у примјени ове методе је израчунавање просјечних оцјена послова (O ) 

помоћу формуле 

o
p

s
S

P

P
O 




                (2) 

Просјечне оцјене послова приказане су у табели 9. 

Табела 9. Просјечне оцјене послова 

ПОСЛОВИ  sP   pP  O  

01  162 170 4,76 

02  166 170 4,88 

03  79,8 102 3,91 

04  118,4 136 4,35 

05  138 170 4,06 

06  104 125 4,16 

07  120 136 4,41 

08  170 170 5 

09  44,4 68 3,26 

10  80 116 3,45 

УКУПНО 1182,6 1363 4,34 
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Помоћу пондера из табеле 5 и табеле 8 врши се израчунавање просјечних оцјена 

процесних функција ( pfO ) помоћу формуле 

o
p

s
pf S

P

P
O 




(3) 

гдјеје 

sP – стварни пондер процесне функције, 

pP – потребни пондер процесне функције, 

oS – скала оцјена (5). 

Просјечне оцјене процесних функција приказане су табелом 10. 

Табела 10. Оцјене процесних функција 

ПРОЦЕСНЕ 

ФУНКЦИЈЕ  sP   pP  pfO  

Евидентирање 78,8 84 4,69 

Обавjештавање 99 126 3,93 

Контролисање 151,2 168 4,5 

Анализирање 107,4 126 4,26 

Одлучивање 153 165 4,64 

Планирање 202 210 4,81 

Усклађивање 123,2 168 3,67 

Организовање 145,6 168 4,33 

Извођење 122,4 148 4,14 

УКУПНО 1182,6 1363 4,34 

На основу просјечних оцјена послова и процесних функција, приступа се рангирању 

послова (табела11) и процесних функција (табела12). 

Табела 11. Рангирање послова 

РАНГ ОЗНАКА ПОСЛА ПОНДЕР ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА 

1. 08 5 5 

2. 02 5 4,88 

3. 01 5 4,76 

4. 07 4 4,41 

5. 04 4 4,35 

6. 06 5 4,16 

7. 05 5 4,06 

8. 03 3 3,91 

9. 10 4 3,45 

10. 09 2 3,26 
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Табела 12. Рангирање процесних функција 

РАНГ ПРОЦЕСНЕФУНКЦИЈЕ ПОНДЕР ПРОСЈЕЧНАОЦЈЕНА 

1. Планирање 5 4,81 

2. Евидентирање 2 4,69 

3. Одлучивање 5 4,64 

4. Контролисање 4 4,5 

5. Организовање 4 4,33 

6. Анализирање 3 4,26 

7. Извођење 4 4,14 

8. Обавјештавање 3 3,93 

9. Усклађивање 4 3,67 

ЗАКЉУЧАК 

Просјечна оцјена послова представља оцјену нивоа организованости на конкретном 

радном мјесту. Имајући у виду њену бројчану вриједност од 4,34 може се закључити да је у 

питању такав ниво организованости за који је карактеристично да се извршење послова не 

заснива само на упутствима претпостављених већ и на организацијским прописима. То 

првенствено важи за послове који су оцијењени већим оцјенама од просјечне оцјене послова, 

а у овом случају то су послови са ознакама "08", "02", "01", "07" и "04", док код преосталих 

послова има простора за њихово побољшање. 

На основу просјечне оцјене процесних функција стиче се слика о томе које процесне 

функције треба битно измијенити или побољшати. То се односи првенствено на оне 

процесне функције које су оцијењене испод просјечне оцене (4,34), па би у конкретном 

случају мјере за побољшање требало усмјерити на "анализирање" (4,26), "извођење" (4,14), 

"обавјештавање" (3,93) и "усклађивање" (3,67).  

Добре и лоше стране нивоа организованости показује и ранг процесних функција и 

послова. Из тог ранга се може видјети којим то процесним функцијама и пословима треба 

посветити већу пажњу, а то се односи превасходно на оне процесне функције и послове 

којима су додијељени високи пондери а имају ниске просјечне оцене. Са тог становишта су у 

овом случају интересантни послови са ознакама "06", "05" и "10", чије су просјечне оцјене 

ниже од вриједности додијељених им пондера.  

Резултате ове анализе треба посматрати критички, јер би за подобнију анализу 

посматраног проблема требало узети у обзир мишљење већег броја лица која су упућена у 

предметну проблематику (односно групу експерата из области ЗОПИЕ). 
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ПРИКАЗ ПРОРАЧУНСКИХ МОДЕЛА И МЕТОДА АНАЛИЗЕ ЗА 

ПРОЦЕНУ СТАЊА ЗИДАНИХ ЗГРАДА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 8 
Ђорђе Лађиновић1, Андрија Рашета1, Александра Радујковић1,  

Игор Џоле1, Анка Старчев Ћурчин1 

ladjin@uns.ac.rs   

РЕЗИМЕ 

У нашој земљи, као и у окружењу, стамбени објекти за индивидуално и колективно становање 

најчешће су грађени као зидане конструкције од неармираних зидова са или без вертикалних серклажа. Зидане 

зграде су се током догођених земљотреса, како у нашој земљи, тако и широм света, показале као објекти који су 

веома „рањиви‖ током јаких, па чак и умерених земљотреса. Оштећења зиданих зграда услед земљотреса по 

правилу изазивају велику материјалну штету, а често и велики број изгубљених људских живота. У раду је дат 

кратак приказ европског стандарда ЕН 1998-3 који служи за процену стања и ојачање постојећих зграда у 

сеизмички активним подручјима.  

Кључне речи: зидане зграде, земљотрес, процена стања, оштећења, прорачунски модел, методе анализе 

REVIEW OF ANALYSIS MODELS AND METHODS FOR ASSESSMENT  

OF MASONRY BUILDINGS ACCORDING TO EUROCODE 8 

ABSTRACT 

In our country, as well as in neighboring countries, residential buildings for individual and collective housing 

are usually built as structures with unreinforced or confined masonry walls. Masonry buildings during earthquakes, both 

in our country and around the world, have shown as structures that are very "vulnerable" during strong and even 

moderate earthquakes. Damage of masonry buildings due to earthquakes typically cause great property damage and 

often a large number of lives lost. The paper gives a brief overview of the European standard EN 1998-3, which is used 

for structural assessment and strengthening of existing buildings in seismically active areas.  

Key words: masonry buildings, earthquake, assessment, damage, structural model, methods of analysis 

УВОД 

Како се у нашој земљи ускоро очекује увођење европским норми као наших 

техничких прописа за пројектовање грађевинских конструкција, у раду је дат кратак приказ 

основног концепта процене стања и ојачања зидананих зграда у сеизмичким подручјима 

сагласно Еврокоду EN 1998-1 [1] и EN 1998-3 [2]. Пројектовање и грађење нових зиданих 

зграда у трусним подручјима се спроводи сагласно Еврокоду 8 [3], [4], док се за процену 

сеизмичке отпорности постојећих зграда и њихово евентуално ојачање и санацију додатно 

примењују одредбе EN 1998-3. Процена стања носећих конструкција зграда према EN 1998-3 

је квантитативни поступак одређивања да ли постојећа неоштећена или оштећена зграда 

задовољава потребно гранично стање за одговарајући ниво сеизмичког дејства.  

Циљ овог стандарда је да обезбеди критеријуме за евалуацију сеизмичког понашања 

постојећих конструкција зграда, да опише приступ при избору потребних корективних мера 

и да постави даље критеријуме за пројектовање мера ојачања као што су концепција, анализа 

конструкције укључујући и интервенцијске мере, коначно димензионисање нових делова 

конструкције и њихових веза са постојећим конструкцијским елементима. Намењен је про-

цени стања појединачних зграда, ради одлучивања о потребама за конструкцијским интер-

венцијама и ради пројектовања мера за ојачање које могу бити потребне. Овај стандард није 

намењен процени повредљивости насеља или група зграда за израчунавање сеизмичког 
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ризика у разне сврхе (нпр. ради утврђивања ризика осигурања, ради ублажавања ризика за 

постављање приоритета, итд.). У њему се разматрају само конструкцијски аспекти сеизмичке 

процене и ојачања, што чини само једну компоненту шире стратегије за ублажавање 

сеизмичког ризика.  

ПРОЦЕНА СТАЊА ЗИДАНИХ ЗГРАДА ПРЕМА СТАНДАРДУ ЕН 1998-3 

Основни захтеви односе се на степен оштећења конструкције након земљотреса и 

дефинисани су преко три гранична стања (Limit States – LS): "близу рушења" (Near Collapse – 

NC), "значајно оштећење" (Significant Damage – SD) и "ограничење оштећења" (Damage 

Limitation – DL). Ова гранична стања карактерише следеће: 

Гранично стање близу рушења (NC). Конструкција је тешко оштећена, са ниском 

преосталом бочном носивошћу и крутошћу, иако су верикални елементи још увек способни 

да прихвате вертикална оптерећења. Већина неконструкцијских елемената је срушена. 

Присутне су велике заостале деформације и конструкција је близу лома и вероватно не би 

преживела нови земљотрес, чак и умереног интезитета. 

Гранично стање значајног оштећења (SD). Конструкција је значајно оштећена, са 

малом преосталом бочном носивошћу и крутошћу, а вертикални елементи су способни да 

прихвате вертикална оптерећења. Неконструкцијски елементи су оштећени, иако преграде и 

испуне нису претрпеле лом изван своје равни. Присутне су заостале деформације средње 

величине. Констукција може да претрпи накнадне потресе средњег интензитета. 

Конструкција ће вероватно бити неекономична за санацију. 

Гранично стање ограничења оштећења (DL). Конструкција је само лако оштећена, 

са носећим елементима код којих је спречено значајније течење и код којих су задржана 

својства носивости и крутости. Код неносећих елемената, као што су преграде и испуне, могу 
се појавити расподељене прслине, али се оштећења могу економично санирати. Трајне 

деформације су незнатне и нису потребне никакве мере за санацију конструкције. 

Одговарајући нивои заштите, за свако гранично стање, постижу се избором повратног 

периода сеизмичког дејства. Заштита која се обично сматра прикладном за гранична стања 

близу рушења (NC), значајног оштећења (SD) и ограничења оштећења (DL), остварује се 

избором следећих вредности за повратне периоде: 2.475, 475 и 225 година, респективно. 

Усаглашеност са захтевима понашања постиже се усвајањем одговарајућег нивоа 

сеизмичког дејства, метода анализе, као и применом одговарајућих поступака провере 

капацитета носивости и/или деформација и конструисања детаља садржаним у овом делу EN 

1998, у складу са различитим конструкцијским материјалима у њиховој области примене 

(нпр. бетон, челик, елементи за зидање). При верификацији конструкцијских елемената, 

направљена је разлика између "дуктилних" и "кртих" елемената. Осим у случају коришћења 

приступа заснованог на примени фактора понашања (q  фактора), "дуктилни" елементи се 

верификују провером да величина захтева не прекорачује одговарајуће капацитете у 

функцији деформација. "Крти" елементи се верификују провером да захтеви не прекорачују 

одговарајуће капацитете у функцији носивости. 

Алтернативно, може се користити приступ заснован на примени q фактора, у којем се 

користити сеизмичко дејство редуковано помоћу q фактора. За доказ сигурности сви 

конструкцијски елементи треба да се верификују провером да величина захтева услед 

редукованог сеизмичког дејства, не прекорачују одговарајуће капацитете носивости. За про-

рачун капацитета дуктилних или кртих елемената, користе се средње вредности каракте-

ристика постојећих материјала директно добијених из in-situ испитивања и из додатних 

извора података, које су подељене одговарајућим факторима поузданости, узимајући у обзир 

достигнути ниво знања. За нове или додате материјале користе се номиналне карактеристике 

сагласно важећим техичким прописима. 
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При процени сеизмичке отпорности постојећих конструкција према Еврокоду ЕN 

1998-3, улазни подаци за процену стања неког објекта се прикупљају из разноврсних извора, 

укључујући: 1) доступну документацију својствену испитиваној згради; 2) битне изворе 

података (нпр. технички прописи и стандарди); 3) теренска истраживања; и 4) у већини 

случајева, in-situ и/или лабораторијска мерења и испитивања. Потребно је урадити унакрсне 

контроле за податке сакупљене из различитих извора, ради смањења непоузданости. Подаци 

за евалуацију носеће конструкције треба да обухвате следеће тачке: 1) Одређивање 

конструкцијског система и његове усаглашености са критеријумима регуларности датих у 

ЕN 1998-1. Подаци се прикупљају или теренским истраживањима или из оригиналних 

цртежа пројекта, када је потребно прибавити податке о могућим изменама конструкције 

након изградње објекта; 2) Одређивање типа фундирања зграде и категорије тла према 

класификацији из ЕN 1998-1; 3) Подаци о свеукупним димензијама и карактеристикама 

попречних пресека елемената зграде и механичким особинама и стању примењених 

материјала; 4) Подаци о недостацима материјала и о неадекватним решењима детаља; 5) 

Подаци о сеизмичким пројектним критеријумима коришћеним за почетно пројектовање, 

укључујући и вредност фактора редукције сила (q фактора), ако је применљиво; 6) Опис 

тренутне и/или планиране намене зграде (са идентификацијом класе значаја према ЕН 1998-

1); 7) Поновна процена нанетих дејстава узимајући у обзир намену зграде; и 8) Подаци о 

типу и степену претходних и присутних оштећења конструкције, уколико постоје, 

укључујући и раније мере санације. 

У циљу избора прихватљиве врсте анализе и одговарајуће вредности фактора 

поузданости, дефинисана су три нивоа знања: 1) KL1 – ограничено знање; 2) KL2 – нормално 

знање; и 3) KL3 – потпуно знање. Фактори који одређују одговарајући ниво знања су: а) 

геометрија: геометријска својства конструкцијског система и оних неносећих елемената 

(нпр. преградни зидови) који могу да утичу на одговор конструкције; б) детаљи: обухватају 

количину и план арматуре код армираног бетона, спојеве између челичних елемената, 

спојеве спратних дијафрагми са елементима за бочну отпорност, везе и малтерске спојнице 

зиданих елемената и природу свих армираних елемената у зиданим конструкцијама; и 

ц) материјали: механичка својства материјала носеће конструкције.  

Остварени ниво знања одређује дозвољене методе анализе, као и вредности које ће се 

усвојити за факторе поузданости (confidence factors – CF). Вредности фактора поузданости за 

употребу у некој земљи могу се наћи у њеном Националном анексу, а препоручене вредно-

сти су: CFKL1 = 1,35, CFKL2 = 1,20 и CFKL3 = 1,00. Остварени ниво знања одређује дозвољене 

методе анализе, као и вредности које ће се усвојити за факторе поузданости. 

Ниво знања KL1 одговара следећем стању сазнања о предметном објекту: 1) 

Геометрија: укупна геометрија конструкције и димензије елемената су познати или из 

извештаја на основу прегледа објекта или из оригиналних цртежа конструкције, коришћених 

и за грађење и за све наредне модификације. У другом случају  потребно је проверити на 

лицу места довољан узорак димензија како опште геометрије тако и димензија елемената. 

Уколико постоје велика одступања од постојећих цртежа конструкције, треба извести 

потпуније премеравање димензија. 2) Детаљи: конструкцијски детаљи нису познати из 

цртежа детаља конструкције, али се могу претпоставити на основу симулираног 

пројектовања у складу са уобичајеном праксом у време грађења; у овом случају, треба 

спровести ограничену контролу најкритичнијих елемената ради провере претпоставки са 

стварним стањем. У противном, потребан је обимнији in-situ преглед. 3) Материјали: нису 

доступни непосредни подаци о механичким својствима конструкцијских материјала ни из 

оригиналне пројектне техничке документације ни из оригиналних извештаја испитивања. 

Подразумеване вредности треба претпоставити у складу са стандардима у тренутку грађења 

и ограниченим in-situ испитивањима за најкритичније елементе. 
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Нормално знање KL2 одговара следећем стању сазнања: 1) Геометрија: укупна геоме-

трија конструкције и димензије елемената су познати или из проширеног извештаја или из 

оригиналних цртежа конструкције, коришћених и за оригинално грађење и за све наредне 

модификације (у овом случају провера се спроводи као код ограниченог нивоа знања – KL1). 

2) Детаљи: детаљи конструкције су познати или из проширених in-situ испитивања или из 

непотпуних цртежа детаља конструкције. У другом случају, потребно је извести ограничене 

in-situ прегледе најкритичнијих елемената ради утврђивања подударности доступних 

података са стварним стањем. 3) Материјали: подаци о механичким својствима материјала за 

грађење доступни су или из проширених in-situ испитивања или из оригиналне пројектне 

техничке документације. У другом случају, треба извести ограничено ин-ситу испитивање. 

Ниво знања KL3 одговара следећем стању сазнања: 1) Геометрија: укупна геометрија 

конструкције и димензије елемената су познати или из свеобухватних извештаја или из 

комплетног сета цртежа конструкције коришћених и за оригинално грађење и за све наредне 

модификације (у овом случају провера се спроводи као код ограниченог нивоа знања – KL1) 

2) Детаљи: детаљи конструкције су познати или из свеобухватних in-situ истраживања или из 

комплетног сета цртежа детаља конструкције. У другом случају, треба извести ограничене 

in-situ прегледе најкритичнијих елемената ради утврђивања подударности доступних пода-

така са стварним стањем. 3) Материјали: подаци о механичким својствима материјала за 

грађење доступни су или из свеобухватних in-situ испитивања или из оригиналних извештаја 

испитивања. У другом случају, треба извести ограничено in-situ испитивање. 

Сакупљени подаци треба да буду довољни за извођење локалних провера капацитета 

носивости и деформација елемената и за успостављање прорачунског модела за сеизмичку 

анализу конструкције. Еваулацију конструкције засновану на стању ограниченог знања, 
треба извршити преко линеарне статичке или динамичке анализе, док се за нормално и 

потпуно знање, еваулација конструкције може извести линеарним или нелинеарним 

методама анализе, било статичким или динамичким. 

При верификацији конструкцијских елемената у ЕН 1998-3 је направљена разлика 

између "дуктилних" и "кртих" елемената. Осим у случају коришћења приступа заснованог на 

примени q фактора, "дуктилни" елементи се верификују провером да захтеви не прекорачују 

одговарајуће капацитете у функцији деформација, док се "крти" елементи верификују прове-

ром да захтеви не прекорачују одговарајуће капацитете у функцији носивости. За прорачун 

капацитета дуктилних или кртих елемената користе се средње вредности карактеристика 

постојећих материјала директно добијених из in-situ испитивања и из додатних извора 

података, које су подељене одговарајућим факторима поузданости CF, узимајући у обзир 

достигнути ниво знања. За нове или додате материјале користе се номиналне карактеристике. 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГЕОМЕТРИЈЕ, ДЕТАЉА И МАТЕРИЈАЛА  

За утврђивање материјала, геометрије и детаља код зиданих зграда, следећи аспекти 

треба да буду пажљиво испитани: врста елемената за зидање (нпр. глина, бетон, ошупљена 

или пуна опека, итд.), њихово физичко стање и присуство било каквог вида деградације; 

облик зиданих елемената и њихових спојева, као и континуитет преноса сила између оних 

елемената који чине систем за прихватање бочних сила; особине саставних материјала 

зиданих елемената и квалитет спојева; присуство и начин причвршћивања фасадних облога, 

присуство неносећих компоненти, растојање између преградних зидова и сл.; и информације 

о суседним објектима који могу имати утицаја на разматрану зграду. 

Сакупљени подаци који се односе геометрију зиданих зграда и њених носећих 

елемената, треба да садрже величину и положај свих смичућих (носећих) зидова, укључујући 

њихову висину, дужину и дебљину, као и димензије елемената за зидање. Такође, потребно 
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је одредити положај и величину отвора у зидовима (врата, прозори) и расподелу гравитацио-

них оптерећења на носеће зидове.  

За процену стања постојећих зиданих зграда веома је важно да се прикупе и 

одговарајући подаци који се односе на детаље. Ови подаци треба да садрже следеће ставке: 

1) Класификацију зидова на неармиране, са серклажима или армиране; 2) Присуство и 

квалитет малтера; 3) Количину хоризонталне и вертикалне арматуре за армиране зидане 

зидове; 4) Утврђивање броја слојева за вишеслојне зидове, битне раздаљине и положај 

везних греда (серклажа), уколико их има; 5) За запуњене зидове (grouted masonry – зидови од 

шупљих блокова у којима су шупљине попуњене малтером), процену типа, квалитета и места 

испуне; 6) Идентификацију типа и стања малтера и малтерских спојница; Испитивање 

чврстоће, ерозије и отпорности малтера; Утврђивање оштећења као што су прслине, 

унутрашње празнине, слабе компоненте и детериорација  малтера; 7) Идентификацију типа и 

стања спојева између управних зидова; 8) Идентификацију типа и стања спојева између 

зидова и таваница и/или крова; и 9) Идентификацију присуства и положај хоризонталних 

прслина у належућим спојницама, вертикалних прслина у вертикалним спојницама између 

елемената за зидање, као и дијагоналних пукотина у околини отвора. 

Недеструктивна испитивања могу се користити како би се измерила и утврдила 

уједначеност квалитета изградње као и евентуално присуство и степен оштећења. Да би се 

утврдила својства материјала могуће је користити следеће врсте испитивања: испитивања 

заснована на брзини простирања таласа за откривање варијације у запреминској тежини и 

модулу еластичности и за утврђивање постојања прслина и дисконтинуитета; ударни ехо 

тест за проверу испуњености армираних зидов; радиграфска контрола и мерење дебљине 

заштитног слоја, где је прикладно, за потврду положаја челика за армирање. 
Могуће је извести додатна испитивања како би се подигао ниво поузданости у 

особине материјала за зидање или процену стање грађевине, као што су испитивање 

Шмитовим чекићем, испитивања помоћу хидрауличких преса за мерење in-situ смичуће 

чврстоће зидова за мерење in-situ вертикалног напона притиска у зидовима, испитивање 

притиснуте дијагонале за прорачун смичуће носивости и модула смицања зидова и 

деструктивна испитивања у великој размери у одређеним областима или код појединих 

елемената, за повећавање нивоа позданости у укупне особине конструкције или за пружање 

одређених информација као што је носивост зида управно на његову раван, понашање 

спојева и отвора, капацитет деформације и носивост у равни зида и сл. 

ПРОРАЧУНСКИ МОДЕЛ, МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ И ДОКАЗ СИГУРНОСТИ  

Пројектно сеизмичко дејство за процену сеизмичке отпорности постојећих зграда 

комбинује се са одговарајућим сталним и променљивим дејствима у складу са одредбама 

датим у ЕН 1998-1, део 3.2.4. Утицаји од сеизмичких дејстава, који се комбинују са 

утицајима од других сталних и променљивих оптерећења, могу се одредити користећи један 

од наредних метода анализе: 1) Анализа бочних сила (линеарна); 2) Модална анализа спектра 

одговора (линеарна); 3) Нелинеарна статичка (pushover) анализа; 4) Нелинеарна временска 

(динамичка) анализа; и 5) Приступ заснован на примени q фактора. 

На основу информација сакупљених на претходно описан начин, поставља се 

прорачунски модел конструкције. Модел треба да буде такав да се утицаји од дејстава у свим 

конструкцијским елементима могу одредити за одговарајуће комбинације сеизмичких 

оптерећења. При постављању модела за анализу, треба проценити крутост зидова узимајући 

у обзир деформације и од савијања и од смицања, користећи крутост испрскалих пресека. 

Уколико не постоје прецизније процене, оба доприноса крутости (која потичу и од савијање 

и од смицања) могу се узети као једна половина одговарајућих крутости елемената са 
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неиспрскалим пресецима. Зидани надвоји могу се у прорачунском моделу увести као везне 

греде између два зидна елемента.  

Анализа конструкције применом методе бочних сила могућа је уз задовољење услова 

датих у ЕN 1998-1, део 4.3.3.2.1, са додатком следећег: означавајући са i  Di / Ci однос 
између величине захтева Di, добијене из анализе услед комбинације сеизмичког дејства и 

одговарајућег капацитета Ci за i-ти "дуктилни" примарни елемент конструкције и са max и 

min максималне и минималне вредности i свих "дуктилних" примарних елемената кон-

струкције са i > 1, однос max / min не треба да премаши максимално прихватљиву вредност 

у интервалу од 2 до 3. За прорачун капацитета Ci у прорачунском моделу конструкције 

користе се средње вредности карактеристика материјала. За одређивање капацитета момена-

та савијања Ci вертикалних елемената, вредност аксијалне силе може се узети само од дејства 

вертикалног оптерећења. Услови за примену мулти-модалне спектралне методе дати су у ЕN 

1998-1, део 4.3.3.3.1, са додатним условима као код методе бочних сила. 

Нелинеарна временска анализа се примењује под условима који су дати у ЕN 1998-1. 

Код нелинеарне статичке анализе примењује се константно гравитационо оптерећење и 

монотоно растуће хоризонтално оптерећење. Зграде које не задовољавају критеријуме 

регуларности у основи из ЕN 1998-1, анализирају се применом просторног модела, а анализа 

регуларних зграда се може спровести коришћењем два раванска модела, по један за сваки 

главни хоризонталан правац зграде. Анализу треба спровести најмање за две расподеле 

бочних сила: "униформну" расподелу, где су бочне силе пропорционалне маси без обзира на 

висину и "модалну" расподелу, са расподелом бочних сила одређеном у еластичној анализи. 

Бочна оптерећења треба да се нанесу на местима положаја маса у прорачунском моделу, уз 

узимање у обзир и случајног ексцентрицитета. Циљно померање и веза између укупне 

смичуће силе у основи и циљног померања, тј. "крива капацитета", треба да се одреди у 

складу са одредбама датим у ЕН 1998-1, део 4.3.3.4.  

У приступу заснованом на примени q фактора (q-factor approach), примењује се 

методдат у ЕN 1998-1, део 4.3.3.2 или 4.3.3.3, за две хоризонталне компоненте сеизмичког 

дејства. 

Доказе сигурности за "крте" компоненте или механизме треба извести са захтевима 

израчунатим из услова равнотеже, на основу утицаја од дејстава који се на крте компоненте 

или механизме преносе преко дуктилних компоненти. У овом прорачуну сваки утицај од 
дејстава, пренесен са дуктилне компоненте на разматрану крту компоненту/механизам, треба 

узети једнак: 1) вредности захтева D добијеног из анализе, ако капацитет C дуктилне компо-

ненте, израчунат коришћењем средњих вредности карактеристика материјала, задовољава 

услов   D / C  1; или 2) капацитету дуктилне компоненте, процењеним помоћу средњих 

вредности својстава материјала која су помножена факторима поузданости CF, ценећи 

достигнути ниво знања, ако је   D / C  1. 
Линеарне методе анализе за процену ефеката земљотреса на постојеће објекте се могу 

применити под следећим условима: 1) Зидови за пријем бочног оптетећења су правилно 

распоређени у оба хоризонтална правца  и морају бити континуални дуж своје висине;  

2) Таванице на супротним странама заједничког зида су на истој висини и имају довољну 

крутост у својој равни и довољно су спојени са зидовима да као круте дијафрагме могу 

расподелити инерцијалне силе на зидове; 3) На сваком спрату однос између бочних крутости 

у сопственој равни најкрућег зида и најслабијег примарног сеизмичког зида, процењен уз 

вођење рачуна о постојању отвора, не треба да прелази вредност 2,50; и 4) Надвоји који су 

укључени у прорачунски модел су направљени или од блокова који су адекватно спојени са 

онима у суседним зидовима или имају везне греде.   

Нелинеарне методе анализе (статичке и/или динамичке) треба применити у случају 

када претходни услови нису испуњени  и тада се капацитет дефинише у функцији померања 
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врха зграде. Захтев за разматрано сеизмичко дејство, који се упоређује са капацитетом, узима 

се као померање врха зграде које одговара циљном померању сагласно одредбама ЕN 1998-1.  

За процену капацитета користе се прорачунски модели за глобалну процену зграде и 

модели за процену носећих елемената, сваки у зависности од посматраног граничног стања. 

Критеријуми процене дати у функцији глобалне оцене одговора зграде засноване на примени 

нелинеарних анализа користе се за гранично стање близу рушења и гранично стање значај-

ног оштећења. При разматрању граничног стања близу рушења, за гранични капацитет поме-

рања узима се померање врха зграде при којем укупна смичуча сила у основи зграде, услед 

прогресивног оштећења и лома појединих елемената система за пријем бочног оптерећења, 

опадне испод 80% максималне носивости конструкције. При разматрању граничног стања 

значајног оштећења узима се да глобални капацитет износи 3/4 граничног капацитета поме-

рања дефинисаног за стање близу рушења. 

За гранично стање ограниченог оштећења (DL), могућа су два приступа. Ако се 

примењује линеарна анализа, критеријум за глобалну процену дефинише се у функцији 

укупне смичуће силе у основи зграде у хоризонталном правцу сеизмичког дејства. Може се 

узети да је укупни капацитет једнак збиру смичућих капацитета појединачних зидова, пошто 

је он контролисан савијањем или смицањем за хоризонтални правац сеизмичког дејства. 

Захтев (који се упоређује са капацитетом) је процењена максимална смичућа сила у основи 

зграде у том правцу из линеарне анализе. Ако се примењује нелинеарна анализа, капацитет 

за глобалну процену дефинише се као тачка почетка течења идеализоване еластичне-идеално 

пластичне везе сила – померања еквивалентног система са једним степеном слободе. 

Процена капацитета носећих елемената спроводи се у зависности од посматраног граничног 

стања и стања напрезања елемента: 

а) Елементи изложени дејству нормалне силе и момента савијања: 

За гранично стање значајног оштећења (SD) сматра се да је капацитет неармираног 

зида контролисан савијањем ако је његов смичући капацитет, дат једначином (3), мањи од 

вредности дате изразом (6). Капацитет неармираног зиданог зида који је контролисан савија-

њем, може се изразити преко угла отклона dr и може се усвојити да износи: 
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при чему је D хоризонтална димензија зида у равни (висина попречног пресека зида), 

а H0 растојање између пресека у којем је достигнут капацитет савијања и превојне тачке. 

Смичући капацитет неармираног зида, контролисан савијањем под аксијалним опте-

рећењем N, узима се као: 
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где је d нормализована аксијална сила: 

d
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У изразу (3) t је дебљина зида, док је са fd је означена вредност: 

m

m
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где је fm средња чврстоћа при притиску добијена из in-situ испитивања и додатних 

извора информација, а CFm је вредност фактора поузданости зида за одговарајући ниво 

знања.  

За гранично стање ограниченог оштећења (DL), капацитет зида контролисан 

савијањем се може изразити преко угла отклона датим изразом (1), док се за гранично стање 

близу рушења (NC) може усвојити да угао отклона износи 4/3 вредности дате једначином (1). 
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б) Елементи изложени дејству смичуће силе: 

За гранично стање значајног оштећења (СД) сматра се да је капацитет неармираног 

зида контролисан смицањем ако је вредност смичућег капацитета дата једначином (6), мања 

или једнака вредности која је дата изразом (2). Капацитет неармираног зиданог зида који је 

контролисан смицањем, може се изразити преко угла отклона dr и може се усвојити као: 
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Смичући капацитет неармираног зида који је контролисан смицањем, једнак је: 

tDfV df    (6) 

где је t је дебљина зида, D' висина притиснуте зоне попречног песека зида, а fd 

чврстоћа зида на смицање узимајући у обзир присуство вертикалног оптерећења: 

tD

N
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 4,00  (7) 

У (7) је са fm0 обележена средња чврстоћа на смицање без присуства вертикалног 

оптерећења, а fm средња чврстоћа на притисак, обе добијене из in-situ испитивања и додатних 

извора информација и подељене фактором поузданости, ценећи достигнути ниво знања. За 

примарне сеизмичке зидове, обе чврстоће материјала се даље деле са парцијалним коефи-

цијентом сигурности за елементе за зидање у складу са ЕN 1998-1, део 9.6. 

 За гранично стање ограниченог оштећења (DL), капацитет зида контролисан 

смицањем се узима преко угла отклона дат изразом (5), док се за гранично стање близу 

рушења (NC) може усвојити да угао отклона износи 4/3 вредности дате једначином (5). 

ЗАКЉУЧАК 

На основу закључака о процени стања конструкције и/или о природи и величини 

оштећења, потребно је донети одлуку о конструкцијској интервенцији. Избор врсте, технике, 

обима и хитности интервенције треба да буде заснован на подацима о конструкцији сакупље-

ним током процене стања зграде, при чему све уочене велике локалне грешке треба на 

одговарајући начин исправити. У случају изразито нерегуларних зграда (и у смислу крутости 

и у смислу расподеле прекомерне носивости), треба побољшати регуларност конструкције 

што је више могуће и у пресеку и у основи. Захтеване карактеристике регуларности и отпор-

ности могу се постићи или изменом носивости и/или крутости одговарајућег броја посто-

јећих компоненти или увођењем нових конструкцијских елемената.  

Повећање локалне дуктилности треба извести где год је то потребно, а повећање 

носивости након интервенције не сме да умањи расположиву глобалну дуктилност. Код 

зиданих зграда недуктилне надвратне греде треба заменити, неадекватне спојеве између 

таваница и зидова треба побољшати, а хоризонталне притиске који делују управно на раван 

зидова треба уклонити. 

У највећем броју случајева, у оквиру сеизмичке рехабилитације зиданих зграда, 

највећа пажња се посвећује методама за ојачање вертикалних елемената конструкције. 

Основни разлог за овакав приступ је значај који зидови и стубови имају, како за бочну 

стабилност, тако и за пријем гравитационог оптерећења. У анексу Ц документа ЕN 1998-3 

предвиђене су следеће технике санација и ојачања зиданих зграда: санација пукотина; 

санација и ојачање спојева зидова; ојачање и укрућивање хоризонталних дијафрагми 

(таваница); санација везних греда; ојачање зграда помоћу челичних затега; ојачање 

вишеслојних зидова; ојачање зидова помоћу армиранобетонских обвојница или челичних 

профила и ојачање зидова помоћу обавијања полимерним мрежама. 
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РЕЗИМЕ 

У рачунарским лабораторијама велики број особа користи заједничку опрему. При томе, неки делови 

опреме, као што су рачунарски миш и тастатура су најизложенији додирима.  У оквиру овог рада је извршена 

бактериолошка анализа рачунаских мишева. Такође је и извршено анкетирање студената, корисника 

рачунарских учионица, у вези са њиховим хигијенским навикама за време одржавања наставе у наведеним 

учионицама.  

Кључне речи: Рачунарска опрема, хигијенске навике, микроорганизми, ешерихија коли 

ABSTRACT 

In computer labs, many people use the common computer equipment. Thereby, some parts of the equipment, 

like the mouse or the keyboard, are most frequently exposed to contacts. Herein, we conducted the bacteriological 

analysis of the computer mouse. In addition, we interviewed computer lab users (students) in order to obtain data about 

their hygiene habits during lessons in computer labs. 

Keywords: Computer equipment, hygiene habits, bacteria, Escherichia coli 

УВОД 

Микроорганизми представљају организме микроскопских величина. Већина њих 

може се уочити уз помоћ светлосног микроскопа. Међутим, неки од њих, нпр. вируси, тако 

су ситни, да је за њихову идентификацију потребна примена електронског микроскопа. 

Микроорганизми међусобно се разликују према: морфолошким, физиолошким и 

биохемијским особинама. Одликују се великим распрострањеношћу. Становници су 

земљишта, воде и ваздуха, познати су као загађивачи сточне хране и животних намирница, 

као и сировина за њихову производњу. Неки од њих имају способност паразитирања у 

биљном, животињском и човечијем организму и узрочници су различитих обољења. Са 
друге стране, у том мноштву постоје и микроорганизми који су корисни за човека [1].  

Као контаминенти и узрочници разних болести појављују се: бактерије, гљиве и 

вируси. Своје колоније праве на бројним предметима које свакодневно користимо: на 

четкицама за зубе, чашама, сунђерима, али, веровали или не, и на тастатури  и мишевима 

рачунара. 

Од свих микроорганизама у овом раду пажња је посвећена присуству бактерија и то 

на мишевима у рачунарским учионицама.  

БАКТЕРИЈЕ НА РАЧУНАРСКОЈ ОПРЕМИ 

Бактерије су једноћелијски организми који нису видљиви голим оком. Најстарији су, 

настали пре око 3,4 милијарде година и најбројнији организми на нашој планети. Неки су 

јако корисни за човека, а неки пак изазивају велике проблеме у функционисању нашег 

организма и изазивају бројне болести. Иако тога можда нисмо свесни, бактерије су 

присутне у свим врстама станишта, укључујући и људски организам. У организам доспевају 

са разних предмета у току коришћења. Проблем настаје када постоји више корисника исте 

опреме, а и корисника са различитим животним навикама. У таквим случајевима могућност 

да дође до неке заразе је знатно већа. У раду је писано о навикама студената при раду на 

рачунарима у току школских вежби. У каснијим резултатима ће се видети њихове навике и 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковиних студија, Нови Сад 
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присуство одређених бактерија. Поред присуства одређених патогених бактерија лоша 

навика је нешто што доприноси стварању и ширењу инфекција.  

Инфекција представља болест која настаје као последица уноса микроорганизама који 

изазивају болести. Инфективни микроорганизми могу изазвати болест производњом 

ентеротоксина у гастроинтестиналном тракту или срастањем и/или урастањем у ткива [2]. 

Ефикасне санитарне процедуре су неопходне како би се успешно супротставили 

њиховом убрзаном размножавању и расту и активности. Главни изазов за санитарног 

радника представља заштита производне области, и других локација које су у то укључене, 

од микроорганизама који умањују здравствену сигурност. Контаминација разних површина 

се јавља  као последица лоше хигијене корисника одређених предмета. 

На раст микроорганизама утичу и фактори окружења. Нарочито важни фактори за 

раст, размножавање и преживљавање микроорганизама су: температура ускладиштења, 

релативна влажност околине, присутност и концентрација гасова, присутност и деловање 

других микроорганизама[3].  

Температура је један од најважнијих параметара који утиче на раст 

микроорганизама. Микроорганизми имају оптималну, минималну и максималну температуру 

за раст. Ћелије расту у оквиру потпуно одређеног распона температуре раста. Тај распон 

раста одређен је минималном температуром, испод које су ћелије метаболички неактивне, и 

максималном температуром, изнад које ћелије не расту. Између тих екстрема је оптимална 

температура раста при којој ћелије најбрже расту и размножавају се. Стога, температура 

окружења не одређује само брзину размножавања, већ и род микроорганизама који ће се 

развијати и степен активности микроорганизама. На пример, промена за само неколико 

степени температуре може подстаћи раст потпуно другачијих микроорганизама и 
резултирати другачијој инфекцији и појави друге болести. [3].       

При нормалном атмосферском притиску микробиолошки се раст може одвијати у 

распону температуре од -10°C do 110°C. Најважнији је при томе захтев да се вода, као основа 

раста, налази у облику који могу да користе микроорганизми. [3].      Оптимална температура 

за размножавање већине микроорганизама је од 14°C do 40°C, иако неки микроорганизми 

расту и на температури испод 0°C, а поједини родови и на температурама чак и до 100°C [2].  

Релативна влажност - Овај спољашњи фактор утиче на раст микроорганизама и 

може бити под утицајем температуре. Сви микроорганизми имају велике потребе за водом, 

која подстиче њихов раст и активност. Висока релативна влажност ваздуха може довести до 

кондензације влаге на опреми, зидовима и таваницама. Кондензација доводи до влажности 

површина, што погодује расту микроорганизама. Пошто се рад односи на присуство 

бактерија на рачунарским мишевима, можемо рећи да је услед знојења руку корисника 

присуство влаге повећано а тиме су обезбеђени услуви за повећано размножавање бактерија. 

Бактерије захтевају већу влажност ваздуха од квасаца и плесни [2]. Од бактерија које 

су нађене приликом узимања бриса са рачунарских мишева присутна ме бактерија 

Escherichia coli. Ешерихија коли може да се развија на температурама од 8 do 44,5°C са 

оптималном температуром од 30 до 42°C. Овај патоген је у повољним условима може 

преживети и неколико недеља [2]. E. coli спада у прилично отпорне микроорганизме. Главни 

извор свих серотпиова E. coli је човек. Овај микроорганизам се налази у фекалијама и може 

изазвати заразу ако се унесе у организам. Ентеротоксигени сојеви E. coli (ETEC) синтетишу 

различита токсична једињења, од којих је за човека најзначајнији ентеротоксин. 

Термостабилна компонента отпорна је на високе температуре и његова структура нарушава 

се тек нa 100°C након 30 мин. деловања. Термолабилни део овог токсина осетљив је на 

повишену температуру, што је добро јер је одговоран за комплетно дејство токсина. 

Уништава га температура од 65°C у трајању од 30 минута [1]. 

Enterotoksin E. coli по свом деловању сличан је ентеротоксину Vibrio cholerae, 

узрочнику колере. Под његовим дејством долази до повлачења воде из ткива органа у лумен 
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црева, што има за последицу губитак велике количине воде, дехидратацију и 

деминерализацију организма. Код болесника долази до појаве пролива, мучнине са или без 

повраћања и опште малаксалости [1]. Ентероинвазиони сојеви E. coli (EIEC) изазивачи су 

дијарејалних обољења. Код оболелог манифестују се абдоминални грчеви, чести проливи, а у 

измету се може констатовати присуство крви, гноја, слузи и многобројних леукоцита [1]. 

Једноставним мерама личне хигијене и хигијенског начина припреме хране можете 

спречити појаву дијарејалних обољења узрокованих микроорганизмима укључујући и E.coli: 

увек оперите руке са сапуном после обављања нужде и оперите руке пре него што почнете 

конзумирати храну. [5] 

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ РАДА У РАЧУНАРСКИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА  

Рачунарске лабораторије у образовним установама на неки начин представљају јавна 

места, јер кроз њих пролази дневно велики број студената који користе исте мишеве, 

тастатуре и друге делове рачунарске опреме. У Високој техничкој школи струковних студија 

у Новом Саду, у рачунарским лабораторијама дневно борави у просеку око 150 студената. 

Стога је претпостављено да је могуће да се на деловима рачунарске опреме скупљају 

микроорганзми. Да би потврдили претпоставку, случајним избором су однешена два 

компјутерска миша из две различите рачунарске лабораторије на бактериолошку анализу. 

Резултати ове анализе су потврдили присуство бактерије ешерихије коли у малом броју, сл.1.  

Такође, да би се сагледале хигијенске навике студената, извршено је анкетирање око 140 

студената различитих студијских програма. Из групе анкетираних студената издвојено је 118 

који су одговорили на сва питања. Анкета се састојала из следећих пет питања: 

1. У паузама између вежби у рачунарским лабораторијама: 

a. Не перем руке јер журим на ужину или цигарет паузу због кратког времена 
између часова 

b. Обавезно перем руке или бришем влажиним марамицама 

2. Када имам  пуно обавеза, а кратка је пауза 

a. Једем за рачунаром 

b. Прескачем оброке 

c. Правим паузу без обзира на све обавезе 

3. Уколико једем за рачунаром 

a. Храну узимам салветом 

b. Храну узимам руком 

4. Док радим у рачунарским лабораторијама делим тастатуру и миш са великим бројем 

људи. 

a. Због тога сам забринут због могућности заразе 

b. Нисам размишљао о томе 

c. Мислим да се на такав начин не може пренети нека зараза 

5. Ако на паузи останем у рачунарској учионици наслоним главу на тастатуру или 

испред ње и мало одмарам 

a. Увек 

b. Понекад 

c. никада  
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Слика 1 – Бактериолошка анализа компјутерског миша 

Резултати одговора на ова питања се могу видети редом у табелама 1-5. Испитаници 

су разврстани по полу, и студијским програмима. При томе су коришћене следеће ознаке (ит 

– информационе технологије, вд – веб дизајн, мм - мултимедије, еп – електронско пословање, 

гд -  графички дизајн, ги – графичко инжењерство, пф – примењена фотографија, зжс – 

заштита животне средине, цз – цивилна заштита). Разврставање резултата по студијским 

програмима  је извршено из разлога што студенти студијских програма ит, вд, еп и мм 

проводе највише времена у рачунарским лабораторијама, јер им је већина стручних предмета 

везана за рад на рачунарима, док студенти студијских програма зжс и цз проводе најмање 

времена у овим учионицама, а истовремено су због своје струке, више информисани о 

микроорганизмима и њиховом штетном дејству од других студената. С друге стране, 

студенти студијских програма гд, ги и пф имају много мање часова у рачунарским 

лабораторијама од студената информатичких усмерења, али много више од студената 

заштите. 

Табела 1 – питање 1                                            Табела 2 – питање 2 

Питање 1. a) % b) % 

 ит- м 17 77.27 5 22.73 

ит-ж 0 0 0 0 

вд-м 8 61.54 5 38.46 

вд-ж 3 33.33 6 66.67 

мм-м 6 100 0 0 

мм-ж 0 0 0 0 

еп-м 3 100 0 0 

еп-ж 0 0 0 0 

гд-м 5 55.55 4 44.44 

Питање 2. a) % b) % c) % 

ит- м 5 22.73 8 36.36 9 36.36 

ит-ж 0 0 0 0 0 0 

вд-м 4 30.77 8 61.54 1 7.69 

вд-ж 1 11.11 7 77.78 1 11.11 

мм-м 0 0 4 66.67 2 33.33 

мм-ж 0 0 0 0 0 0 

еп-м 0 0 3 100 0 0 

еп-ж 0 0 0 0 1 100 

гд-м 0 0 7 77.78 2 22.22 
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гд-ж 6 60 4 40 

ги-м 10 90.9 1 9.09 

ги-ж 2 28.57 5 71.43 

пф-м 0 0 2 100 

пф-ж 2 50 2 50 

зжс-м 3 37.5 5 62.5 

зжс-ж 3 42.8 4 57.14 

цз-м 4 57.14 3 42.86 

цз-ж 0 0 0 0 

укупно 72 61.01 46 38.98 
 

гд-ж 1 10 7 70 2 20 

ги-м 2 18.18 7 63.64 2 18.18 

ги-ж 2 28.57 2 28.57 3 42.85 

пф-м 0 0 1 50 1 50 

пф-ж 1 25 2 50 1 25 

зжс-м 2 25 3 37.5 3 37.5 

зжс-ж 1 14.29 4 57.14 2 28.57 

цз-м 1 14.29 3 42.86 3 42.85 

цз-ж 0 0 0 0 0 0 

укупно 20 16.81 66 55.46 33 27.73 
 

 

 Из табеле 1. се види да преко 60%  студената мушког пола и око 30-50% студената женског 

пола већине студијских програма не перу руке у паузама између вежби у рачунарским 

лабораторијама. Код студената заштите животне средине ситуација је обрнута: Већи је број 

оних студената који воде рачуна о прању руку после употребе рачунарске опреме код оба 

пола. 

Из табеле 2. се види да у просеку, од 10-30% студената једе за рачунаром у 

рачунарским учионицама. Такође велики број студената прескаче оброке због недостатка 

времена. Код овог питања не види се јасна разлика у понашању у односу на полове или 

студијске програме. 

Из табеле 3. се види да у просеку ¾ студената храну узима руком уколико једу за 

рачунаром, док је мањи број оних који храну узимају салветом. 

Из табеле 4. се види да већина студената оба пола и свих студијских програма (од 50-

100%)  не размишља о могућности заразе путем рачунарске опреме из рачунарских 

лабораторија. Број студената који сматрају да се зараза на овај начин не може пренети је 

веома низак, док број забринутих варира, али је у просеку испод 30%. 

                    Табела 3 – питање 3                                             Табела 4 – питање 4 
Питање 3. a)   % b) % 

ит- м 5 22.73 17 77.27 

ит-ж 0 0 0 0 

вд-м 3 23.08 10 76.92 

вд-ж 4 44.44 5 55.56 

мм-м 2 33.33 4 66.67 

мм-ж 0 0 0 0 

еп-м 0 0 3 100 

еп-ж 1 100 0 0 

гд-м 5 55.56 4 44.44 

гд-ж 2 20 8 80 

ги-м 3 27.27 8 72.73 

ги-ж 4 57.14 3 42.86 

пф-м 0 0 2 100 

пф-ж 1 25 3 75 

зжс-м 1 12.5 7 87.5 

зжс-ж 0 0 7 100 

цз-м 1 14.29 6 85.71 

цз-ж 0 0 0 0 

укупно 32 26.89 87 73.11 
 

Питање 4. a)   % b)   % c)  % 

ит- м 2 9.09 20 90.91 0 0 

ит-ж 0 0 0 0 0 0 

вд-м 3 23.08 8 61.54 2 15.38 

вд-ж 4 44.44 5 55.56 0 0 

мм-м 3 50 3 50 0 0 

мм-ж 0 0 0 0 0 0 

еп-м 1 33.33 2 66.67 0 0 

еп-ж 1 100 0 0 0 0 

гд-м 4 44.44 5 55.56 0 0 

гд-ж 0 0 8 80 2 20 

ги-м 1 9.091 10 90.91 0 0 

ги-ж 2 28.57 5 71.43 0 0 

пф-м 0 0 2 100 0 0 

пф-ж 1 25 3 75 0 0 

зжс-м 0 0 7 87.5 1 12.5 

зжс-ж 2 28.57 5 71.43 0 0 

цз-м 3 42.86 4 57.14 0 0 

цз-ж 0 0 0 0 0 0 

укупно 27 22.69 87 73.11 5 4.2 
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Из табеле 5. се може закључити да нешто мало мање од четвртине испитаника 

повремено спушта главу на тастатуру да би се одморили у кратким паузама између вежби. 

Ово раде студенти оба пола, и независно од броја сати проведених у рачунарским 

лабораторијама. 

Табела 5 –  питање 5 

Питање 5. a) % b) % c) % 

ит- м 2 9.09 6 27.27 14 63.64 

ит-ж 0 0 0 0 0 0 

вд-м 2 15.38 3 23.08 8 61.54 

вд-ж 0 0 2 22.22 7 77.78 

мм-м 0 0 1 16.67 5 83.33 

мм-ж 0 0 0 0 0 0 

еп-м 0 0 2 66.67 1 33.33 

еп-ж 0 0 0 0 0 0 

гд-м 0 0 1 11.11 8 88.89 

гд-ж 0 0 1 10 9 90 

ги-м 0 0 2 18.18 9 81.82 

ги-ж 0 0 2 28.57 5 71.43 

пф-м 0 0 1 50 1 50 

пф-ж 0 0 1 25 3 75 

зжс-м 0 0 2 25 6 75 

зжс-ж 0 0 1 14.29 6 85.71 

цз-м 0 0 0 0 7 100 

цз-ж 0 0 0 0 0 0 

укупно 4 3.39 25 21.19 89 75.42 

ЗАКЉУЧАК 

У оквиру овог рада потврђена је теза да се на рачунарској опреми у рачунарским 

учионицама скупљају бактерије. Стога је у условима колективног коришћења рачунара   

важно водити рачуна о хигијени руку. Такође је битно додиривање делова опреме лицем 

смањити на најмању могућу меру.  

Из анкете студената корисника рачунарских учионица се може закључити да је већина 

студената неинформисана о могућности контаминације делова рачунарске опреме. Свест о 

потреби прања руку након коришћења заједничке рачунарске опреме је релативно ниска. 

Стога предлажемо да се студентима и ученицима у току наставе континуирано скреће пажња 

у том правцу.  
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РЕЗИМЕ 

Циљ рада је  опис мера безбедности, сигурности и самозаштите које су предвиђене за једно сложено 

гађање.  Да би избегли опасност  и спречили нежељени (ванредни) догађаји у току припреме и извршења 

гађања, руководилац гађања и сви органи на стрелишту као  и послужиоци оруђа предузимају мере 

безбедности, сигурности и заштите. Наведене мере су у узрочно-последичној вези и њиховом применом 

смањује се ризик  током припреме и извршења гађања. 

Кључне речи: сигурност, безбедност, гађање, бацач граната 

SAFETY, SECURITY AND SELF-PROTECTIVE MEASURES DURING 

SHOOTING BY THE AUTOMATIC GRENADE LAUNCHER 30 MM M93 

SUMMARY 

The aim of this paper is to describe safety, security and self-protective measures that are prescribed for a very 

complex shooting. In order to avoid danger and prevent undesirable events during the process of shooting preparation 

and execution, the commander and all other authorities at the shooting range as well as the weapon crew undertake 

security, safety and protective measures. The mentioned measures are in a cause-effect relationship and their 

implementation reduces the risk during the process of shooting preparation and execution. 

Keywords: safety, security, shooting, grenade throwing 

УВОД 

За успешну реализацију гађања из Бацача граната аутоматског 30 mm М93(БГА), 

поред квалитетне обуке и припреме за гађање и доследног придржавања правилских одредби 

у току извршења гађања, неопходно је предузети и мере којима се избегава угрожавање 

здравља и живота људи и оштећење материјално-техничких средстава.Квалитетна обука се 
реализује првенствено по квалитетно урађеним наставним планом и програмом. Наставним 

планом и програмом обухваћени су  садржаји обучавања по кључним  темама како би 

извршиоци гађања били у потпуности сигурни да је бацач граната сигуран и безбедан, ако се 

ради по правилима и прописима, стандардима.У разрађеним стандардним процедурама 

приликом обуке са бацачем граната 30мм, разрађене су норме и критеријуми за сваку радњу 

као на пример: расклапање БГА, склапање БГА, набрајање главних делова нишанске справе 

и подешавање истих на нишанској справи, превођење постоља из маршевског у борбени 

положај, поседање ватреног положаја итд. 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ ГАЂАЊУ БГА 30 MM  

Да би избегли опасност
2
 и спречили нежељени (ванредни) догађаји у току припреме и 

извршења гађања  БГА 30 mm руководилац гађања  и послужиоци оруђа предузимају мере 

                                                             
1
 Универзитет одбране, Војна академија 

2
 Опасност је стање када на одређеном простору и за веома кретко време дође до таквог оштећења природе, 

културних, материјалних добара и животне средине, односно угрожености здравља или живота људи, чије 

последице није могуће отклонити у пожељно време постојећим методама рада и постојећом организацијом. 

Кековић З. И Кешетовић Ж. "Кризни менаџмент I- Превенција кризе",  Универзитет у Београду, Факултет 

безбедности, Београд, 2006., стр. 134. 
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безбедности, сигурности и заштите. Однос ризика, мера безбедности, мера сигурности и 

заштите приказане су на слици 1. 

 

                          

Слика 1: Мере за смањење ризика током припреме и извршења гађања  БГА 30 mm 

Безбедност гађања је стање у коме не постоји опасност по људске и материјалне 

ресурсе у току припреме и извршења гађања. 

Да би се избегла опасност у току извршења гађања, предузимају се мере безбедности. 

Мере безбедности представљају скуп активности којима се у највећој могућој мери 

смањују повреде људских и оштећења материјалних ресурса у току извршења гађања. 

Предузимањем мера безбедности стварају се услови за пуно психофизичко благостање  

руководиоца гађања и послужилаца оруђа. 

За извршење гађања БГА 30 mm предузимају се следеће мере безбедности: 

 послужиоцима оруђа забрањује се, пуњење и руковање БГА 30 mm без команде и 

одобрења руководиоца гађања; 

 пре промене ватреног положаја нишанџија БГА 30 mm обавезно укочи; 

 после извршеног гађања послужиоци оруђа коче и празне БГА 30 mm а руководилац 

гађања прегледа оруђа и одређује даљи поступак са муницијом; 

 од команде ''ПРЕКИНИ-ИСПРАЗНИ!'' до нове команде за гађање забрањује се 

руковање са оруђима; 

 руководилац гађања и послужиоци оруђа обавезно носе шлемове на глави и борбену 

опрему; 

 БГА 30 mm који се искључује из гађања због тежег застоја (квара), руководилац гађања  

прегледа и празни на ватреном положају; 

 извршиоцима гађања скреће се пажња на начин кретања на стрелишту на којем је 

претходно реализовано гађање разним пројектилима; 
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 послужиоцима оруђа обавезно се дају упутства како да поступе у случају наиласка на  

заостала убојна средства из претходних дејстава; 

 претпостављени старешина обавезно организује одбрану елемената борбеног распореда 

у току припреме и извршења ватрених задатака; и 

 друге мере ради отклањања конкретних опасности по људство, наоружање, муницију и 

транспортно средство у току припреме и извршења гађања.  

МЕРЕ СИГУРНОСТИ ПРИ ГАЂАЊУ БГА 30 MM 

Сигурност гађања  је процес одржавања прихватљивог нивоа ризика, којим се 

омогућава припрема и извршење гађања без нежељених (ванредних догађаја). Сигурност 

није завршно стање него динамично спровођење мера на општем нивоу ради стварања 

потпуних услова за извршавање ватрених задатака без негативних последица за ресурсе. 

За извршење гађања БГА 30 mm предузимају се следеће мере сигурности: 

 гађање може извршавати само потпуно обучено људство у руковању са БГА 30 mm; 

 послужиоци оруђа рукују са БГА 30 mm у складу са правилима гађања прописаних 

тачкама правила за бацач граната аутоматски 30 mm М93; 

 БГА 30 mm  из кога се гађа прегледа се и мора бити исправан; 

 забрањује се употреба неисправних и непрегледаних  БГА 30 mm и пројектила; 

 пре вршења било каквих радњи оруђе се празни и проверава да ли је празно; 

 за време пуњења, пражњења и отклањања застоја није дозвољено кретање испред цеви 

оруђа; 

 оруђе је увек укочено а ослобађање кочнице паљбе дозвољено је само пред отварање 

паљбе; 

 пре сваког гађања обавезно се проверава и подешава нишанска справа; 
 заузимање елемената за гађање мора бити тачно, а либеле морају да врхуне након 

завршеног нишањења; 

 обавезан преглед муниције пре употребе; 

 муниција се заштићује од неповољних атмосферских утицаја (влаге, директних 

сунчевих зрака, ниске и високе температуре) и обезбеђује стражом; 

 муницијом се рукује у складу са одредбама Упутства о руковању муницијом и 

експлозивним материјалима; 

 транспорт муниције искључиво у оригиналном паковању; 

 не дозвољава се прекорачење прописаног режима паљбе у току гађања; 

 забрањује се употреба чекића и других металних предмета за фиксирање метка у 

чланак, при пуњењу реденика; и 

 друге мере у циљу извршења гађања без ванредних догађаја. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ ГАЂАЊУ БГА 30 MM 

Заштита на гађању је процес предузимања конкретних мера у датој ситуацији на 

земљишту. Мере заштите предузимају сви органи на стрелишту ради стварања услова у току 

припреме и извршења гађања који не доводе до повређивања и који стварају услове за пуну 

физичку и психичку безбедност послужилаца оруђа и руководиоца гађања. 

За припрему и извршење гађања из БГА 30 mm предузимају се следеће мере заштите: 

 људство у послугама не сме скидати шлем; 

 цев оруђа је увек окренута у правцу гађања ка зони дејства и противнику; 

 послужиоци оруђа прате терен при доласку и поседању ватреног положаја; 

 послужиоци оруђа уочавају место заклона и улазе у заклон водећи рачуна да се не 

повреде и да у заклону нема животиња које би могле да нанесу повреду; 
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 муниција се прегледа и исправна и неоштећена издаје послугама за извршење ватрених 

задатака; 

 послужиоци оруђа застоје отклањају искључиво по одобрењу руководиоца гађања; 

 при промени ватреног положаја БГА 30 mm, се држи правилно и послужиоци оруђа 

воде рачуна да се не повреде при кретању;  

 послужиоци оруђа  самостално прекидају гађање у случају било каквог угрожавања 

сопствених  људских и материјалних ресурса; и 

 друге мере ради заштите људства  током припреме и извршења гађања. 

Наведене мере су у узрочно-последичној вези и њиховом применом смањује се ризик
3
 

током припреме и извршења гађања. 

ГАЂАЊЕ  БАЦАЧЕМ ГРАНАТА АУТОМАТСКИМ 30 MM 

Процес којим се организује припрема и испаљује пројектил на циљ, са тежњом да се 

реши проблем њиховог сусрета  у одређеном простору и за одређено време назива се гађање. 

Геометријски гледано циљ гађања представља тежњу да се слика (елипса) растурања 

погодака одређеног оружја поклопи са сликом у простору која је изабрана за циљ(војник, 

тенк, борбено возило, утврђена зграда и др.) Тачност остварења наведеног циља одређује се 

на основу одступања средњег поготка.  

Гађањем се остварује жељени ефекат дејством граната на циљу. Гађање бацачем 

граната обухвата: припрему за гађање (избор, излазак и поседање ватреног положаја (ВП) и 

осматрачнице, осматрање, уочавање  и избор циља, одређивање даљине до циља, отклањање 

негативних утицаја на гађање и припрема елемената за гађање), извршење гађања 

(отварање паљбе, прекид паљбе, и обустава гађања. Класификација гађања  врши се 

према начину нишањења, облицима путања и карактеристикама циља.  На слици 2 приказани 
су извршиоци у готовости за гађање. 
 

 

Слика 2: распоред послужилаца на ватреном положају 

 

                                                             
3
 Ризик – испољавање одређених опасних догађаја и њихових вероватних последица по људе, материјална добра 

и животну средину. Кековић З. и Кешетовић Ж. "Кризни менаџмент I- Превенција кризе",  Универзитет у 

Београду, Факултет безбедности, Београд, 2006., стр. 135. 
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БАЦАЧ ГРАНАТА АУТОМАТСКИМ 30 MM 

Бацач граната аутоматски 30мм М93 (БГА) је оруђе за подршку  пешадије, 

намењено је за неутралисање живе силе и ватрених средстава у непотпуним заклонима и ван 

њих као и уништавање лако оклопљених  борбених и неборбених возила. Погодан је за 

гађање циљева који се налазе иза природних препрека( у увалама, јаругама и на задњим 

нагибима).На слици 3 приказан је нишанџија са бацачем граната аутоматским.   

 

 

Слика 3: нишанџија  на ватреном положају са БГА 30mm 

Успешно дејство БГА при непосредном гађању  је на даљинама до 700 метара, а при 

полупосредном и посредном гађању на даљинама до 1700метара.Паљаба из бацача граната 

може бити рафална кратки рафали до 5 граната и дуги до 10 граната и непрекидна до 29 

граната. Гађање може бити успореном брзином  до 30 граната у минути    или максималном 

од 65 до 70 граната у минути. При минималној брзини гађања  могуће је појединачно 

испаљивање граната. 

ЗАКЉУЧАК 

У раду су анализиране мере радне активности које  обављају запослени инструктори 

наоружања у Одсеку за пешадијско наоружање Катедре наоружања и војне опреме. Све 

наведене мере  се предузимају да би се „догађаји― (ванредни догађаји) свели на минимум. 

Глобални циљ наставника-инструктора је „0― инцидентних ситуација у току године. Детаљно 

је обрађено упуство  за безбедан рад при гађању БГА и наставници су уверени да ће се 

његовом имплементацијом и сталном едукацијом запослених на војној академији, циљ који 
је пред њима постављен и остварити. У војној академији спроводе се активности на 

подизању  свести запослених о неопходности придржавања мера безбедности и здравља на 

раду и организацији обуке и рада, где ће се већа пажња посветити  практичном облицима 

наставног процеса, односно учешћу  запослених у реалним ситуацијама. 

У извршењу гађања  бацачем  граната 30 mm М93, тежиште је на придржавању и 

спровођењу мера безбедности свих учесника (извршиоца) на гађању, раду руководиоца 

гађања, помоћника руководиоца гађања, при руковању ватром и у отклањању утицаја 

стварних услова гађања у односу на табличне услове гађања. Такође је неопходно 

придржавање свих прописаних мера безбедности, сигурности и заштите људства при 

руковању муницијом калибра 30мм и правилне употребе сопствених  материјално-техничких 

средстава  на земљишту у току решавања ватрених задатака у борбеним дејствима. Треба 

имати у виду да поред предузетих мера безбедности, сигурности и заштите дешава се да, 

једноставно, ватрено средство  откаже (распрсне), али то је ризик посла наставника 

наоружања на Војној академији.   
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АПСТРАКТ 

У раду је приказан преглед референтних Правилника везаних за превентивне мере у погледу опреме за 

рад. За потребе рада извршено је испитивање колико се превентивне мере дефинисане проценом ризика, везане 

за машине и опрему,  спроводе у предузећима, као и број повреда за које су су они узрочници. Приказано је 

како вођење OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)   стандарда доводи до систематизације 

сигурносних активности и побољшања процеса са аспекта БЗР. 

Кључне речи: БЗР, OHSAS, превентивне мере 

THE IMPORTANCE OF QUALITY MANAGEMENT IN THE 

APPLICATION OF PREVENTIVE OHS MEASURES 

ABSTRACT 

This paper presents an overview of reference Rule books relating to preventive measures in respect of work 

equipment. For the purposes of this paper the examination was conducted considering how much preventive measures 

defined by risk assessment, related to machinery and equipment, are carried out in enterprises, as well as the number of 

injuries they cause. It is shown how the conduct of OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

standards leads to the systematization of safety activities and process improvement in terms of OHS. 

Keywords: OHS, OHSAS, preventive measures 

УВОД 

Уређен и систематизован приступ за идентификовање опасности и управљање 

ризиком доприноси, како обезбеђењу здравијег и сигурнијег радног окружења, тако и 

избегавању настанка инцидената/акцидената, нарушавања здравља, као и  смањењу 

изгубљеног радног времена због болести и повреда на раду запослених. 
Увођење OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)   стандарда доводи 

до систематизације сигурносних активности и побољшања процеса. Јача се свест о ризицима 

из области сигурности на раду, испуњавају се законски захтеви у погледу сигурности на 

раду, води се отворена информациона политика развоја сигурности на раду и заштите 

здравља што резултира континуирaним  побољшањима сигурности на раду и заштите 

здравља. Производи и процеси се систематски испитују, а мере утврђују, спроводе, 

надгледају и оцењују. 

Поред тога циљ увођења ових стандарда јесте подизање морала запослених, мање 

незадовољство,  ниже премије осигурања, као и повећан кредибилитет и имиџ предузећа. 

ОДГОВОРНОСТИ ЗА БЗР 

У складу са обавезама које проистичу из Закона о безбедности и здрављу на раду, 

директор  je дужан да именује Лице за безбедност и здравље на раду (Лице за БЗР).  

Ово лице обавља све послове који проистичу из поступака система управљања 

OHSAS, као што су: 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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 У сарадњи са стручним лицима која врше процену ризика - Учествује у процени 
ризика, у складу са процедуром - Идентификација опасности и штетности и процена 

ризика; 

- припрема и чува важећу документацију и специфичне обрасце; 

- организује и води прегледе радних места и вреднује опасност и ризике; 

- обавља надзор над извршавањем програма мера ; 

- утврђује да су све мере и ризици у вези  безбедности и здравља укључени у 

оспособљавање за безбедност и здравље на раду . 

 Припрема подлоге за праћење и мерење учинка система OHSAS а основу 
постављених циљева и података из Програма мера за безбедан и здрав рад, као што 

су: 

o Израда стручних налаза о извршеним прегледима и испитив. опреме за рад, 

o Резултате о извршеним испитивањима услова радне околине, 

o резултате превентивних и периодичних лекарских прегледа запослених   

o годишњег извештаја о повредама на раду и професионалним болестима и болесима 

у вези са радом.  

Највећи утицај да ли ће нека опрема за рад бити безбедна или небезбедна има лице за 

БЗР, а поготово послодавац. Лице за БЗР има обавезу да организује послове за БЗР у складу 

са Законом, а једна од значајнијих је да у координацији са пословођом и/или службом 

одржавања организује припрему опреме за рад за прегледе и испитивања. [1]  

Најзначајнији акценат мора да буде на превентивном деловању. 

У даљем делу дат је приказ појединих Правилника којима је дефинисана ова област. 

КОМЕНТАРИ ПОЈЕДИНИХ ПРАВИЛНИКА ИЗ БЗР 

Правилник о поступку прегледа и испитивања oпреме за рад и испитивања услова 

радне околине  

Овим правилником прописују се поступак и рокови превентивних и периодичних 

прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова 

радне околине, односно хемиј¬ских, биолошких и физичких штетности (осим јонизујућих 

зрачења), микроклиме и осветљености.  

Периодични и превентивни прегледи и испитивања опреме за рад 

Избор и спровођење мера за отклањање, спречавање или смањење ризика је 

суштински део Акта о процени ризика и главна сврха целог посла.  

Мере могу да буду разновсне, али према Правилнику најмање обухватају [2]: 

 преглед, испитивање и одржавање у исправном стању средстава за рад, 

 обезбеђивање прописаних услова за безбедан и здрав рад, 

 оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, 

 обезбеђивање, одржавање и испитивање опреме и средстава за личну заштиту 
на раду и  

 упућивање запослених на превентивне лекарске прегледе. 
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Прегледи и испитивања опреме за рад 

Под опремом за рад, према усвојеној дефиницији у чл.4 Закона, подразумевају се 

машине, уређаји, постројења, инсталације, алати и слично, који се користе у процесу рада. 

У складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и 

испитивање услова радне околине,дефинисана су  следећа питања:  

Које врсте прегледа и испитивања опреме за рад постоје? 

Која опрема за рад подлеже прегледу и испитивању? 

Који су рокови вршења прегледа и испитивања опреме за рад? 

Ко све може да врши прегледе и испитивања опреме за рад? 

Електро преглед - Важно је напоменути да је електро преглед обавезан део сваког 

прегледа опреме.  

Испитивање услова радне околине 

Повољна радна средина омогућава рад у оптималним условима, што се повољно 

одражава на здравље радника као и на његове радне способности. 

Испитивање микроклиме обухвата испитивање елемената: температура ваздуха, 

влажност ваздуха и  брзина струјања ваздуха. 

У радним просторијама у којима се јављају друге штетности (физичке, хемијске или 

биолошке) неопходно је извршити и њихово испитивање, како би се утврдило да ли су 

испуњени услови за «здравље на раду», и евентуално спровеле одговарајуће мере заштите. 

Правилник о безбедности машина 

„Правилник о безбедности машина―у потпуности подржава Директиву 2006/42/ЕС 
која се односи на машине и којом се допуњавају већ усвојена Директива 95/16/ЕС Савета 
Европске уније. „Правилником се прописују: битни захтеви за заштиту здравља и 
безбедности који се односе на пројектовање и израду машина, као и други захтеви и услови 
који морају бити испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу; ...―. [2] 

Битни захтеви за БЗР који се примењују при пројектовању и изради машине 

Произвођач машина на простору РСрбије или произвођач машина из других држава 

са овлашћеним заступником у РСрбији мора обезбедити оцену ризика за пројектовану и 
произведену машину, која се ставља у употребу на простору Р Србије. 

Поступак процене ризика предметне машине је обавезан само у случајевима када постоји 

потенцијална опасност у складу са међународним стандардима или у случају могуће 

неразумне употребе дотичне машине.  

Битни захтеви БЗР дати у Прилогу 1. Правилника су обавезујући и обухватају: 

а) безбедносна начела: „Машина мора бити пројектована и израђена тако да 

одговара својој намени и да се њом може управљати, да се може прикључивати, подешавати 

и одржавати без излагања ризику лица која то чине, када се те радње извршавају у 

предвиђеним условма, при чему се узима у обзир свака неправилна примена машине која се 

може разумно предвидети― [2],  

б) употребљене материјале и производе који су створени у току употребе машине 

(флуиди), 

ц) начин осветљавања погодан за предвиђени рад, 

д) пројектовање машине за лако руковање, подешавање, транспорт, складиштење, 

инсталисање, одржавање и чишћење, 

е) примену одговарајућих безбедносних начела, 
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ф) радни положај руковаоца (нарочита пажња се мора обратити при употреби у 

опасном окружењу) и 

г) услове за безбедна седишта руковаоца машином. 

Избор безбедносних мера 

Опасности које ствара машина 

Опасности које ствара машина својим радом су разноврсне и комплексне природе, 

што представља посебан проблем у идентификацији опасности и отклањању ризика. 

Механичке опасности 

Механичке опасности настају услед физичких фактора које проузрокује дејство 

машине, алата, обрадка или излетање чврстих или течних материјала. Механичке опасности 

проузрокују ризик од: 

 губитка стабилности машине, 

 лома делова машине у току рада, 

 падање или избацивање делова и/или предмета, 

 оштрих ивица, углова или грубих површина, 

 комбинованих машина (појава истовремено више различитих опасности) 

 промена радних услова, 

 покретних делова преносника и 

 неконтролисаног кретања (самопомерање и слично). 
Смањење ризика од механичких опасности условљено је различитим проактивним 

(превентивним) мерама: 

 повећање поузданости машине, која подразумева смањење броја отказа, а тиме и 
оправки машине, што доводи до скраћивања времена изложености опасностима,  

 увођење вишег нивоа механизације и аутоматизације, 

 подешавање и одржавање машине изван подручја опасности, 

 избор конструктивног решења чиме особа - руковаоц нема потребе да предузима 
радње у подручју опасности  

 уградња заштитника и/или заштитних уређаја.  

Заштитници и заштитни уређаји 
Заштитиници и заштитни уређаји морају да испуне неке опште захтеве и то: 
 морају бити робусне конструкције, 
 морају бити сигурно причвршћени, 
 не смеју проузроковати додатне опасности, 
 конструктивно изведене тако да се не могу заобићи или их учинити 

нефункционалним, 
 морају се поставити на одговарајућем растојању од подручија опасности, да што 

мање ометају производни процес и 
 морају омогућити захтеване радње при инсталацији и/или замени алата као и 

одржавању, тако да ограничавају приступ само на месту где се та радња мора 
извршити, ако је могуће без уклањања заштитника или онеспособљавања уређаја за 
заштиту. [2] 

Ризици од других опасности су ризици који могу настати при раду са машином, а 
нису механичке опасности  се не смеју занемарити. 

Стратегија за смањење или отклањање ризика при раду 

Смањење и отклањање ризика подразумева примену безбедносних мера које мора 

обезбедити, како конструктор у фази пројектовања тако и корисник у фази експлоатације. 

Обавеза конструктора је да поступи на следећи начин: 
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 утврди границе машине, 
 утврди намену машине према упутствима произвођача, 
 усклади са техничким прописима, 
 предвиди могуће злоупотребе (непажња, рефлексне радње, тражење линије мањег 

отпора у извршењу задатка), 
 утврди опасности и оцени ризик, 
 отклони опасност или ограничи ризик колико је то могуће, 
 постави заштитнике и заштитне уређаје, 
 информише корисника о преосталим ризицима и 
 предузме све мере предострожности (у случају нормалног рада или отказа машине). 

Информације и упозорења на машини 

Информације и упозорења обавезно се стављају на машину, а морају бити лако 

разумљиви у облику симбола или пиктограма. За све машине које су на тржишту или у раду 

на територији Р Србије морају бити дати на српском језику. Уређаји за информисање 

(дисплеји) или нека друга средства морају бити лако разумљива и једноставна за употребу. 

Уређаји за упозорење морају бити усаглашени са прописима о избору боја или безбедносних 

сигнала. Свака машина мора бити видљиво и читљиво означена са прописаним подацима. 

Упутства 

Сваку машину која се ставља на тржиште Р Србије или пушта у употребу у РСрбији, 

мора да прате оригинална упутства произвођача или његовог овлашћеног заступника на 

српском језику, уз оригинално упутство на изворном језику произвођача или његовог 

овлашћеног заступника ако се машине увозе у РСрбију.  [2] 

ПОВРЕДЕ НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 Преглед повреда на раду према извору повреде 

Повреде на раду најчешће се дешавају приликом употребе алата (25,21%), остали 

извори повреда запослених (25.62%) (фактори у зависности од радне околине), затим у 

објектима (12,47%), и на машинама и уређајима (10,53%), што је приказано у табели 1. 

Tabela 1: Pregled povreda na radu prema izvoru povrede [3] 

Извор повреде Бр.повреда. % 

1. Постројења 4 0.56 

1.1. Постројења за хемијско-технолошке поступке 1 0.14 

1.2. Постројења и инсталације за складиштење и пренос 

материјала и материја свих врста 
3 0.42 

2. Машине и уређаји 76 10.53 

2.1. Уређаји и машине за прераду механичку и топлотну обраду 

метала 
5 0.69 

2.2. Машине и уређаји за сечење шума и обраду дрвета и 

сличног материјала 
7 0.97 

2.3. Пољопривредне машине и уређаји 1 0.14 
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2.4. Машине и уређаји за производњу папира 2 0.28 

2.5. Графичке машине и уређаји 3 0.42 

2.6. Грађевинске машине и уређаји 4 0.55 

2.7. Машине и уређаји за производњу прехрамбених производа и 

пића 
7 0.97 

2.8. Остала наведена постројења, машине и уређаји. 47 6.51 

3. Превозна средства 48 6.65 

3.1. Превозна средства железничког саобраћаја 3 0.42 

3.2. Превозна средства друмског саобраћаја 45 6.23 

4. Транспортна средства 19 2.63 

4.1. Лифтови (путнички и теретни) 1 0.14 

4.2. Средства за хоризонтални пренос терета (виљушкари, 

електроколица) 
6 0.83 

4.3. Остала транспортна средства 12 1.66 

5. Електрични уређаји, справе, инсталације и алат на електрични 

погон 
12 1.66 

6. Покретне рампе и летве 12 1.66 

7. Алат 182 25.21 

7.1. Алат на механички погон (осим електричног) 2 0.28 

7.2. Ручни алат 6 0.83 

7.3. Остала (средства) опрема 174 24.10 

8. Извори зависно од процеса рада 20 2.77 

8.1. Експлозивне материје 1 0.14 

8.2. Хемијске штетности 1 0.14 

8.3. Расхлађени материјали и материје 1 0.14 

8.4. Загрејани материјали и материја 1 0.14 

8.5. Други извори зависно од процеса рада 16 2.22 
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9. Објекти 90 12.47 

9.1. Просторије и површине за кретање запослени на раду 3 0.42 

9.2. Помоћне просторије и њихове инсталације и уређаји 86 11.91 

9.3. Простори, површине и пратеће инсталације изван наведених 

објеката и про¬сторија с којих се обавља рад и по којима се 

крећу запослени на раду 

1 0.14 

10. Елементарне непогоде 1 0.14 

11. Остали извори повреда запослених 185 25.62 

11.1. Други извори у зависности од радне околине 160 22.16 

11.2. Други запослени учесници у процесу рада 2 0.28 

11.3. Животиње 5 0.69 

11.4. Други учесници који се појављују као извори повреда 

радника 
18 2.49 

12. Остали извори повреда запослених на раду који нису 

претходно обухваћени 
31 4.29 

13. Без података 42 5.82 

Укупно: 722 100.00 

Преглед повреда на раду према узроку повреде 

Као најчешћи узрок повреда на раду уочава се непримењивање правила безбедности 

на раду (16,76%), затим извођење радних операција на начин супротан правилима односно 

мерама безбедности на раду (42,24%) и замору запослених због тешког и прековременог 

рада, недовољног одмора (17,59%) што је приказано у табели 2. 

Табела 2: Преглед повреда на раду према узроку повреде [3] 

Узрок повреде број % 

1. Неисправност средстава за рад 27 3.74 

2. Неисправност, клизавост и закрченост пролаза И површина с којих се 

обавља рад 
22 3.05 

3. Нефункционалност или неисправност заштитне справе на опреми за рад 1 0.14 

4.Неисправност или смањење заштите од случајног додира делова под 

напоном електричне струје 
1 0.14 
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5. Извођење радне операције на начин противан правилима безбедности 

на раду 
121 16.76 

6. Извођење радне операције без употребе одговарајућег средства и 

опреме за личну заштиту на раду 
19 2.63 

7. Замор запосленог због тешког и прековременог рада, недовољног 

одмора и сл. 
127 17.59 

8. Лоша организација рада 15 2.08 

9. Акутне и хроничне болести 4 0.55 

10.Остала непримењена посебна правила безбедности на раду која нису 

наведена 
305 42.24 

11. Противправно деловања трећег лица 22 3.05 

12. Виша сила 15 2.08 

13. Без података 43 5.96 

Укупно: 722 100.00 

Анализа смртних повреда на раду, 

У табели бр.3 приказан је део анализе повреда на раду које су се догодиле током 

периода 2010 - 2013. Године 

Табела 3: Преглед повреда на раду према узроку повреде [4] 

 2010 2011 2012 

делатности у 

којима су 

пријављене  

смртне повреде 

на раду 

46,54% 
73% грађевинарства и 

индустрије 

84% грађевинарства и 

индустрије 

најчешћи 

узроци 

смртних 

повреда на 

раду 

Нема 

детаљних 

података 

 Радна средина и машине - 
опрема за рад (непостојање 

упутстава за безбедан рад), 

 неправилно руковање 
опремом за рад и 

недоржавање исте у 

исправном стању 

 пад са висине - 37% 

 случајева струјни удар - 
23% случајева покретни 

делови машина-12% 

случајева 

 пад предмета са висине-
12% случајева 

ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА – СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

У раду је приказан део истраживања стања у РСрбији из области БЗР. 

Технике истраживања - примењене  су следеће технике (поступци):  

 систематско посматрање – посматрање стања у области БЗР  и  
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 анкетирање – прибављање мишљења лица за БЗР  

Основне методе за прикупљање података које су коришћене су: испитивање, 

посматрање и рад на терену.  

1.Испитивање је спроведено методом прикупљања емпиријских података посредством  

исказа (комбинацијом статистичке методе узорка с методом анкете/интервјуа)  

2.Методе обраде података - У статистичкој обради и анализи прикупљених података у 

фази дескриптивне статистике употребљене су мере просека (централне тенденције) и 

одговарајуће мере варијабилности (дисперзије): аритметичка средина и стандардна 

девијација, медијана, модус.  – у конкретном примеру непараметарски тестови χ2 ТЕСТ 

(Пеарсон-ов χ2 тест) тест за утврђивање статистички значајне разлике резултата контролне и 

експерименталне групе.  

3.Подаци су обрађени статистичким програмом SPSS 8.5.  

Постављена  је хипотеза :  

Mогуће је развојем сопствених процедура у погледу превентивних и корективних 

мера побољшати систем БЗР у радној организацији; 

СТАТИСТИЧКА ОБРАДА И АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА  

ЗА ПРОИЗВОДНА И НЕПРОИЗВОДНА ПРЕДУЗЕЋА 

 Узорак представљају предузећа која имају/немају имплементиране стандарде 

квалитета. 

На сликама 1 и 2 приказани су добијени резултати посматрани на узорку за 

критеријум : Примене прописаних мера за смањење ризика и Провере ефикасности 

примењених мера, а у табелама 4 и 5 дати су резултати добијени статистичком обрадом и 

применом непараметарског теста χ2 ТЕСТ (Пеарсон-ов χ2 тест). 

 

  а)      б)   

Слика 1: а) Добијени резултати посматрани на узорку за  
критеријум : Примене прописаних мера за смањење ризика 

б) Добијени резултати посматрани на узорку з 

а критеријум Провере ефикасности примењених мера [5] 
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Табела 4: Резултати добијенеи статистичком обрадом  
и применом neparametarskог testа χ2 TEST[5] 

Примјењивање мера  вредност Степен слободе Ниво значајности 

Pirsonov χ2 квадрат тест  3,892 1 0,049 

Добијена вредност тест статистика износи 3,892, као и одговарајући ниво значајности 

који износи 0,049 (ако су добијени резултати мањи од 0.05, сматрамо да је вероватноћа - 

повезност добијена случајно прихватљиво мала те да повезност у популацији вероватно 

постоји).  

Табела 5: Резултати добијенеи статистичком обрадом  

и применом непараметарског теста χ2 ТЕСТ[5] 

Провера ефикасности 

мера  
вредност Степен слободе Ниво значајности 

Pirsonov χ2 квадрат тест 8,496 2 0,014 

Из тога следи закључак да предузећа која имају сертификоване стандард квалитета 

већи значај придају ефикасности примењених мера за смањење ризика – што доприноси 

потврђивању постављене хипотезе:  

Могуће је развојем сопствених процедура у погледу превентивних и корективних мера 

побољшати систем БЗР у радној организацији. 

Упоредна анализа добијених резултата 

На слици бр.2 приказана је упоредна анализа добијених резултата. 

 

Слика бр.2 Упоредна  анализа добијених резултата [5] 

ЗАКЉУЧАК 

Неопходно је нагласити да није довољно да опрема за рад има важећи стручни налаз 

са позитивним мишљењем, већ да је много важније да се она редовно одржава у исправном 

стању према упутствима произвођача и/или организовањем дневних, недељних, месечних, 

годишњих и ванредних прегледа исправности. Циљ примене прописа у области БЗР је да се 
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омогући да запослени раде на безбедним и здравим радним местима, а то се између осталог 

може остварити одржавањем оп¬реме за рад у исправном стању.  

Основу за унапређење система безбедности и здравља на раду представља редовно 

вршење свих потребних превентивних мера и њихово документовање за чега добру однову 

представља Систему менаџмента квалитетом - ISO 9001:2008, а затим и стандарду којим се 

уређује област безбедности и здравља на раду - OHSAS 18001:2007. 
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РЕЗИМЕ 

За учествовање на тендерима, потребна је техничка документација везана за услуге које ће се 

обављати. Из области извођења грађевинских радова за безбедност и здравље на раду такође треба 

доставити за сваког радника око десет папира. За 30-35 радника то је укупно 350 листова, и све то у три 

примерка, значи око хиљаду листова. Затим све то поново када добијете посао, уз пријаву, односно 

елаборат о уређењу градилишта, значи још хиљаду листова. 

У раду је дат предлог увoђења Професионалне радне књижице. 

Њеном применом сама контрола биће бржа, једноставнија и даће нам тачне и необориве 

податке, посебно за фирме које изводе радове као што су грађевински и које често мењају локације. 

Кључне речи: БЗР, професионална радна књижица 

ADVANTAGES OF INTRODUCING THE PROFESSIONAL CARD 

SUMMARY 

To participate in tenders, bidders are required technical documentation regarding the services to be 

performed. In the field of construction works it is also necessary to submit for each worker about ten papers 

concerning safety and health at work. For 30-35 workers a total of 350 sheets are needed, all in triplicate, 

meaning about a thousand sheets is required altogether. Then it starts all over again when you get a job, along 

with the application, or the study of construction site, meaning that another thousand sheets is necessary. 

This paper presents a proposal concerning the introduction of the Professional Card. 

Through its application the control itself will be faster, simpler and give us accurate and irrefutable data, 

especially for companies that perform work such as construction and that frequently change locations. 

Keywords: OHS, Professional Card 

1. УВОД 

   - „Размислите о заштити животне средини  пре него што штампате ово писмо― 

   - „Природа не може без дрвећа, ми можемо без штампања овог писма.― 

Ову поруку добијамо углавном на сваком е-маилу који нам стиже. 

То ме је подстакло да размислим како да у нашем послу, а то је Безбедност и 

здравље на раду, уштедимо  време, смањимо администрацију  и не потрошимо тоне 

хартије беспотребно, а  опет да се на другој страни добије квалитетнији резултат.  

Да ли је то могуће?  Наравно да је то могуће. 

2. О КОМПАНИЈИ ИЗОПРОГРЕС 

ПД „ИЗОПРОГРЕС― АД је грађевинска фирма основана 1967 године, која се 

скоро педесет година бави акустичном и термичком изолацијом, скеларским и 

шамотерским радовима, као и индустриским усисавањем, односно чишћењем. 

Поседујемо двадесетак индустриских усисивача, од тога два мобилана агрегатирана на 

возилима,камионима. Тајкође располажемо са 45.000m2 скела Layer и 55.000m2 цевних 

скела. За израду и кројење лимених делова код извођења изолатерских радова, пород 

класичног ручног кројења,  последње две године за кројење користимо ЦНЦ машину, а 

то je рачунарска нумерички управљана машина. (Computerized numerical comtrol). 
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Шамотерски радови захтевају торкет машине и вијчане компресоре које поседујемо. 

Манипулацију и транспорт наших  производа и опреме обавњљамо са шест 

виљушкара,  осам камиона, шест трактора са приколицама, док раднике превозимо са 

четири комби возила.У последнјој деценији усвојили смо стандарде ИСО 9000, 18000, 

и 14000 и примењујемо их, а контролу, стручну сертификацију обавља нам Lloyd.  

Сви послови које обављамо спадају у високо ризичне послове. Примењујемо све 

прописе и правила, као и заштитна средства како не би дошло до повреде радника. 

Преко хиљаду дана нисмо имали повреду на раду. 

У  компанији  ПД „ИЗОПРОГРЕС― АД  ја сам Лице за БЗР и  искуствено  сам 

дошао до једног предлога.  

3. ПРЕДЛОГ УВОЂЕЊА ПРОФЕСИОНАЛЧНИХ РАДНИХ КЊИЖИЦА 

Предлог је како да уштедимо време и новац, да се ослободимо непотребне 

администрације и да не уништавамо хектаре наших шума за беспотребно употребљени 

папир.  

О чему се ради: 

За учествовање на тендерима, потребна је техничка документација везана за 

услуге које ми обављамо. Из наше области, Безбедност и здравље на раду, такође треба 

доставити за сваког радника око десет листова папира. За 30-35 радника то је укупно 

350 листова, и све то у три примерка, значи око хиљаду листова.  

Затим све то поново када добијете посао, уз пријаву, односно елаборат о 

уређењу градилишта и то у пет примерака, значи још хиљаду и петсто листова. И тако 

нам одлазе хектари шуме, беспотребно. 

Подсетићу, да је приликом предаје  Елабората о уређењу градилишта, обавеза 

да се доставе Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, инспекторату за 

рад, следећа документа : 

- МА образац ( некада М3) 

- Образац 6 

- Лекарско уверење 

- Осигурање радника 

- Уговор о раду 

- Реверс за средства за личну заштиту, и то више листова, онако 

како је временски задуживао поједину опрему  

- Диплому о школској спреми 

- Дипломе стечене током рада 

- Обучен за ЗОП 

- Обучен за Стандард 14001. 

Шта је предлог?  

Увођење ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ, чијом употребом би се 

смањио утрошак папира најмање десет пута  или 1000 посто, а да не говоримо о 

утрошеном времену за формирање те преобимне  и у таквом облику непотребне 

документације. 

Посебно је значајно да, увођењем ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ 

(ПРК), нису могуће никакве малверзације.  
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4. ИСКУСТВА ИЗ ПРАКСЕ 

У пракси на градилиштима данас ради велики број не пријављених и не 

осигураних радника. То је велико зло транзиције. Послодавци гледају да са што мање 

уложеног новца стекну већи капитал. 

Инспекција колико год се труди да то открије и спречи , једноставно не 

постиже, јер је то постала масовна појава. 

Зашто то спомињем.  

Ми као озбиљна фирма, где су сви радници опремљени по прописима  из 

области безбедности и здравља на раду, наравно сви радници су пријављени и 

осигурани, трпимо нелојалну конкуренцију мањих фирми, које ничу као печурке и 

опстају као вилин коњиц за један посао. 

Постало је уобичајно да пријаве раднике, за одређени тендер, посао добију, јер 

за своје услуге нуде нереално ниске цене. Раднике уведу у индустриски објекат, изваде 

им ИД картице, а онда  исте те раднике одјаве.  

Тако те фирме могу да понуде услуге по нижој цени, и тако се формира разлика 

у понуђеној цени услуга. Да не говоримо, што су од тих људи, радника,  направили. 

Направили су робове, и то данас, у двадесетпрвом веку. 

На слици бр. 1 приказан је Пример изгледа ПРК. 

5. ШТА НАМ ОМОГУЋАВА  ПРОФЕСИОНАЛНА РАДНА КЊИЖИЦА 

Уколико се прихвати , овај предлог, да радници  поседују  ПРК уштедећемо и  

време и новац. Сама контрола биће бржа, једноставнија и даће нам тачне и необориве 

податке.  

Које све врсте предности има овакво вођење администрације о радницима је 

очигледно: 

- Радник би ступајући на рад, ПРК  остављао у служби БЗР  где се изводе радови.  

- По завршеном послу,  када одлази на друго градилиште носио би ПРК са собом  и 

предавао би тамошњој служби БЗР.  

- Подаци из ПРК, могли би се у сваком тренутку проверавати 

- Хајде да схватимо да је и наша Србија ушла у XXI век, и да  не чекамо да нам 

Европска унија нешто слично уведе ка обавезно, хајде да ми то и учинимо за 

нашу струку, и да се овакво вођење администрације уведе као обавезно, што 

пре. 

И није то све. Ово би била само прелазна фаза.  

Колико сутра ова врста ПРК треба да буде у електронском облику. Као што су 

личне карте са чипом. Чип би садржао све податке као и ова предложена класична 

ПРК. Инвеститор би, односно фирма где се изводе радови, постојећој електронској 

ПРК додао на чип податке да радник може да улази  у објекат где се изводе радови у 

периду од када и до када се по уговору радови изводе. На овај начин, применом 

електронсаке ПРК, уштедела би се већ поменута небројена количина папира, 

непотребно изгубљеног времана , а самим тим и новца.  
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Слика бр.1: Пример изгледа ПРК 

Оно што је ново код примене чиповане ПРК је да инвеститор не мора да 

штампа, а самим тим  троши новац и време приликом издавање ИД картица. Тако је 

инвеститор уштедео новца за прaвљења картица,  као и време за прикупљање потребне 

документације, од извођача радова, за издавање ИД. Са применом чиповане ПРК  

инвеститор не би морао да штампа сопствене ИД картице. 

Сада на пример имамо случај, приликом последњег ремонта,  на ТЕНТ-у  „А―, 

да једноставно нема ИД картица за извођаче, не производе се, произвођач картица је 

нестао. Прибегло се коришћењу спискова, где се пружа велика могућност да извођачи 

непријављене и необучене раднике доведу на градилиште. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

Не би требало да чекамо да нам ЕУ денесе нека слична правила већ кренимо у 

реализацију овог пројекта и конкуришимо за средства која ће омогућити 

ЕЛЕКТРОНСКУ ПРОФЕСИОНАЛНУ РАДНУ КЊИЖИЦУ.  

Не чекајмо сутра, почнимо одмах са променама, променама на боље. 
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РЕЗИМE 

У разним гранама индустрије користе се различите врсте лепкова за учвршћивање и повезивање 

различитих врста полупроизвода, производа и склопова. На тржишту се могу наћи разне врсте лепкова, а 

највише лепкови на бази органских растварача (толуен, етил-метил-кетон, итд.) и цијанида. Код производа који 

трпе одређена динамичка напрезања (одећа, обућа, аутомобилска идустрија итд.) користе се лепкови на бази 

органских растварача, а за остале проиводе који су махом намењени кућној употреби користе се лепкови на 

бази цијанида. Радници који обављају послове производње и коришћења лепкова на бази органских растварача 

изложени су различитим хемијским штетностима. С обзиром на то да су битна својстава растварача велика 

запаљивост  и експлозивност у парном/гасовитом стању, па се на ове појаве мора обратити посебна пажња. У 

овом раду приказане су превентивне мере за безбедан и здрав рад при производњи и коришћењу лепкова на 

бази органских растварача. 

Кључне речи:, лепак, органски растварачи, хемијске штетности, превентивне мере. 

SAFETY MEASURES IN PRODUCTION AND USAGE OF ADHESIVES 

BASED ON ORGANIC SOLVENTS 

ABSTRACT 

In many industries different types of adhesives are used for fixing and connecting different types of semi 

products,  products and assemblies. On the market one can find a variety of adhesives, and the adhesives based on the 

most organic solvents (toluene, ethyl methyl ketone, etc.) and cyanide. In products that are affected by  certain dynamic 

stresses (clothing, footwear, automotive, material handling, etc.) are used adhesives based on organic solvents, whereas 

for others that are mainly used in households adhesives based on cyanide are used. Workers in production and usage of 

adhesives based on organic solvents are exposed to various chemical substances. Considering that the essential 

properties of the solvent are great flammability and explosiveness in a vaporous/gaseous state, special attention must be 

paid to such occurrences. In this paper the preventive measures for safe and healthy work in the manufacture and usage 

of adhesives based on organic solvents are presented. 

Keywords: Glue, organic solvents, chemical hazards, safety measures. 

1. УВОД 

У различитим гранама индустрије користе се разне врсте лепкова за учвршћивање и 

повезивање полупроизвода, производа и склопова. Лепкови се најчешће користе за спајање 

различити типова материјала (текстила, гуме, пластике итд). Лепкови на бази органских 

растварача највише се користе у индустрији текстила, коже, одеће, обуће и производњи 

намештаја и разне галантерије, док се остали типови лепкова користе у индустрији 

пластичних производа и аутомобилској индустрији. 

Званична статистика каже да се производњом текстила, одеће и обуће у Србији бави 

око 1.800 фирми и да запошљавају око 30.000 људи, док у Привредној комори Србије тврде 

да одећу и обућу нелегално производи још око 60.000 људи. Такође треба напоменути да у 

тридесетак фирми ради хиљаду радника на производњи лепкова при чему се сматра да због 

специфичности самог поступка производње лепкова и велике испарљивости растварача врло 

мали број људи ради у нелегалној производњи [1].  

Проблеми који се јављају у поступку коришћења и производње лепкова на бази 

органских растварача леже у великој испарљивости растварача који могу довести до 
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иритације дисајних путева, коже и очију, а код великих концентрација и до експлозије која 

може да има последице са смртним исходом. У нашој земљи забележено је неколико пожара 

у погонима за прозводњу лепкова („Елан― Пријепоље, „Вулкан― Ниш, „Тигар― Пирот) док се 

последњи инцидент догодио у септембру 2013. године у измештеном погону фабрике „Тигар 

хемијски проиводи― [2]. Акциденти се најчешће дешавају у самом поступку производње, као 

у поменутом случају услед непажње радника, али неретко и у складиштима сировина, 

полупроизвода и готових производа првенствено због лоше вентилације. 

2. ЛЕПКОВИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА  

2.1. Физичко – хемијске карактеристике органских растварача 

Органски растварачи су хетерогена група органских материја са заједничком 

особином да растварају друге органске материје. Органски растварачи се деле на: 

алифатичне угљоводонике; ароматичне угљоводонике; амино и нитро деривате 

угљоводоника; халогени деривате угљоводоника; алкохоле, алдехиде, кетоне, етре и естре. 

Органски растварачи су врло испарљиви и запаљиви. Њихове паре су теже од ваздуха 

па је могуће настајање експлозивним смешама са ваздухом чиме се повећава ризик од 

настанка пожара. Физичко-хемијске особине органских растварача приказане су у Tабели 1 

[3]. 

Табела 1 – Физичко-хемијске карактеристике органских растварача 

Облик Течност 

Боја Безбојно 

Мирис Као растварач 

Ph вредност (20ºC) неутрално 

Вискозитет динамички (20ºC) 0,40 mPas 

Тачка топљења -86ºC 

Тачка кључања 79,6ºC 

Тачка самозапаљења 514ºC 

Тачка паљења -4ºC 

Границе експлозије Доња 1,8 Вол%; горња 11,5 Вол % 

Притисак пара (20ºC) 105 hPa 

Релативна густина пара 2,48 

Густина (20ºC) 0805 g/cm
3
 

Растворљивост Вода (20ºC) 292 g/l 
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2.2. Поступак производње лепкова  

Поступак производње лепкова зависи од типа смеше, односно врсте каучука 

(природног каучука, хлоропренског каучука или полиуретана) од којих се израђује лепак. 

Приликом производње лепкова на бази природног и хлоропренског каучука у мешалицу за 

мешање лепка прво се додаје одговарајући органски раставач, па затим смеша каучука и 

адитива. Након 24-оро часовног мешања додаје се одговарајућа смола и понавља се поступак 

мешања. Када се лепак умеша и постигне одређени степен хомогенизације кроз одговарајућу 

славину врши се паковање лепка у одговарајућу металну амбалажу.  

У случају производње лепкова на бази полиуретана прво се додаје одговарајући 

органски растравач, затим се додаје смеша одговрајућег каучука и адитива и врши се 24-оро 

часовно мешање. Након поступка умешавања врши се паковање у одговарујућу металну 

амбалажу [3]. 

2.3. Примена лепкова на бази органских растварача 

Лепкови на бази органских растварача су најзаступљенија у текстилној, обућарској, 

кожно-прерађивачкој и производњи намештаја и кожне галантерије с обзиром да је њихова 

главна карактеристика добра динамичка издржљивост лепљеног слоја. У овим гранама 

индустрије се лепак користе за спајање материјала исте (текстил-текстил, кожа-кожа, гума-

гума итд.) и различите (текстил-кожа, текстил-гума, текстил-сунђер, кожа-гума итд.) врсте. 

У наведеним типовима производње лепак се наноси ручно, уз помоћ четке или другог 

специјализованог алата из пластичне посуде (Слика 1), а ређе пиштољем са компримованим 

ваздухом тј. наношењем у филму, на радни комад. Врло често радни комади су порозне 

структуре (кожа, сунђер, итд.) па се као такви морају више пута премазати танким слојем 

лепка пре спајања.   
 

 

а)       б) 

Слика 1– Употреба лепкова у обућарској индустрији (а) и текстилној индустрији (б) 

Након наношења лепка врши се спајање радних комада, а по потреби поготову у 

кожарској и обућарској индустрији у за то прилагођеним пресама. 

3. ШТЕТНОСТИ ПРИ РАДУ СА ЛЕПКОВИМА И ОРГАНСКИМ 

РАСТВАРАЧИМА 

Под хемијским материјама сматрају се све квалификоване и неквалификоване 

материје као опасне, које због својих физичко-хемијских, хемијских или токсиколошких 
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својстава и начина на који се користе или је присутна на радном месту представља ризик за 

безбедност и здравље запослених [5]. 

Фактори који утичу на ниво ризика од итложености хемијским штетностима на 

радном месту су различити и многобројни: физичка форма супстанце, формулација, особине 

технолошког процеса, врста и трајање експозиције, биорасположивост, тип токсичности, 

циљни органи, доза-одговор, физичко (и топлотно) оптерећење итд, средства личне заштите. 

У зависности од концентације и времена изложености запослених хемијским материјама 

постоје два типа здравствених ефеката (Табела 2).   

Табела 2 – Здравствени ефекти изложености хемијским материјама 

ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ ИЗЛОЖЕНОСТ 

Акутни  Настају одмах или кратко време након 

изложености, (минути или сати); могућ 

и смртни исход код неких супстанци - 

опекотине узроковане корозивним 

материјама, удисање токсичних гасова, 

иритација очију.  

Изненадна, краткотрајна, 

високим концентрацијама.  

Хронични  Обично настају споро, и до 15-20 

година и више.  

Континуирана или понављана 

изложеност током дугог периода, 

обично годинама.  

 

Највећа опасност по здравље запослених представљају испарења органских 

растварача када се ради у затвореном или скученом простору, или код удисања 

пулверизованих честица. Органски растварачи надражују слузокоже очију, носа, грла; 

изазивају, вртоглавицу, мучнину, главобољу, несвестицу; утичу на расуђивање и 

координацију; оштећују јетру; суше и надражују кожу.  

Паре органских растварача, као и они сами, а такође и лепкови могу се унети у 

организам или доћи у контакт са телом запослених на различите начине. Нaчини уношења у 

организам приказани су у Табели 3. 

Табела 3 – Начини уношења органских растварача у организам 

 

Инхалацијпм –удисаоем  
Инхалација је најчешћи пут уноса у 

професионалној изложености (и до 80%) 

 

 

Ингестијом – акциденталним гутањем уз 

јело, пиће или пушењем  

 

 

Апспрпцијпм – апспрбпвани кпнтактпм 
прекп кпже или пчију  
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Органски растварачи различито утичу на људски отганизам: акутно на плућа и органе 

за варење и хронично при чему настају трајне последице на јетри, нервном систему, 

бубрезима и кожи. Приликом рада са лепковима који у себи садрже органске раствараче, 

запослени који су у активном и пасивном контакту са лепком могу имати различите тегобе. 

Након удисања изазивају иритацију слузокоже, кашаљ, отежано дисање, поспаност. Након 

додира са кожом изазивају славу иритацију, исушивање коже, а постоји опасност од 

апсорпције кроз кожу. Након гутања настају мучнина и повраћање, а након апсорпције већих 

количина могу настати ЦНС сметње, поспаност, вртоглавица, опијеност, пад крвног 

притиска, наркоза. Ранијих година коришћени су и растварачи који су имали 

психохалуцигена својства, мада се њихова употреба све више смањује. 

Органски растварачи се могу елиминисати из организма урином, столицом, 

издахнутим ваздухом као и преко коже и зноја.  

4. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДАН РАД СА ЛЕПКОВИМА 

У зависности од технолошког поступка производње и примене лепкова са органским 

растварачима зависе и мере које се морају предузети како би се смањио ризик од последица 

изложености хемијским штетностима. Врло често запослени на различитим радним местима 

у оквиру једног технолошког процеса долазе у контакт са лепковима и растварачима 

(запослени у транспорту, производњи, паковању и отпремању). Због тога се превентивне 

мере могу поделити у две врсте: мере у случају просипања лепкова (органских растварача) 

при паковању,  складиштењу и транспорту  и мере у самој производњи и коришћењу 

лепкова. 

Безбедносне мере у случају неконтролисаног просипања лепкова и органсих 

растварача [6,7]: 

 Примена личних заштитних средстава, 

 Избегавање било каквог додира са просутом материјом,  

 Омогућити несметан улазак велике количине свежег ваздуха у затворене 
просторије,  

 Спречити настанак  варница и отвореног пламена,  

 Спречити одлазак просутих органских растварача и лепкова  у канализацију,  

 Просуу материју покупити са материјалом који апсорбује течности и уклонити на 
одговарајући начин,  

 Обезбедити одговарајуће супстаце за гашење пожара: вода, прах, пена, 

 У случају немогућности дислоцирања производа при пожару хладити амбалажу 
великом количином хладне воде са безбедног растојања. 

Превентивне мере у производњи и коришћењу лепкова: 

 Обука запосленик при руковању лепковима,  

 Заменa опасних материја потпуно безопасним или мање опасним где год је то 
могуће а да се не наруши квалитет производа [4], 

 Механизација и аутоматизација процеса у циљу смењења броја изложених 

запослених,  

 Употреба минималне количине лепка по производу, 

 Добра општа и локална издувна, одсисна вентилација (дигестори, хаубе) (Слика 2),  

 Прекид радног процеса у случају застоја или квара на вентилационом систему, 

 Обезбеђивање одговарајуће просторије за чување готових производа,  

 Обезбеђивање система за аламирање у случају повишене концентрације органских 
растварача и допунски систем вентилације у циљу брзог смањења количине пара у 

просторији, 
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 Сви електрични системи морају бити у "С" изведби, 

 Сречити појаву настанка варница и отвореног пламена, 

 Спречити настанак електростатичког пражњења, 

 Обезбеђење и слободан приступ средствима за гашење пожара, 

 Средства личне заштите (заштитне наочаре, маске, заштитне рукавице, радне 
кецеље и заштитне капе) [6,7]. 

 

 

Слика 2 – Пример примењених превентивних мера на радном месту 

5. ЗАКЉУЧАК 

Са развојем индустрјске производње и развојем нових материјале повећава се и шири 

употреба различитих врста лепкова, а са порастом стандарда повећава се и потрошња 

производима широке потрошње (разних одевних предмета, обуће, амбалаже, намештаја, 

итд.) који се производе лепљењем. Све ово има за последицу повећање броја запослених који 

користе лепкове који у свом саставу садрже опасне материје (нпр. органске раствараче), па се 

посебна пажња мора поклонити смањењу ризика од опасности и штетности којима су 

запослени који долазе у контакт са овим хемијским материјама изложени. 

 У раду су приказани  фактори који утичу на ниво ризика од изложености хемијским 

штетностима на радном месту у производњи и раду са лепковима и органским растварачима. 

Фактори који утичу на ниво ризика од изложености хемијским штетностима су многобројни 

и разноврсни (физичка форма супстанције, формулација, особине технолошког процеса, 

врста и трајање експозиције, тип токсичности, итд...). Највећа опасност по здравље  

запослених представљају испарења органских растварача када се ради у затвореном или 

скученом простору који нема добру вентилацију. Органски растварачи различито утичу на 

људски организам: акутно и хронично при чему настају трајне последице на јетри, нервном 

систему, бубрезима и кожи. Поред хемијски штетности органских растварача, запослени су 

изложени и опасностима због опасних својстава растварача као што су велика испарљивост и 

запаљивост, што повећава ризик од пожара и експлозија. 

Превентивне мере које се морају спровести и применити на радном месту треба да 

буду у правцу смањења ризика од настанка пожара (експлозије) и смањењу ризика од 
хемијских штетности органских растварача. Применом одговарајућих противпожарних мера 

при пројектовању технолошког поступка, система алармирања и система вентилације у 

значајној мери се смањује ризик од настанка пожара и експлозије. Применом одговарајућих 

средстава личне заштите (заштитне наочаре, маске, заштитне рукавице, радне кецеље и 

заштитне капе) као и уз помоћ адекватне вентилације смањује се ризик од хемијских 

штетности при изложености запослених лепковима и испарењима органских растварача.  
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РЕЗИМЕ 

Рад на кружној тестери у непосредној је вези са многобројним ризицима, који прете да угрозе 

безбедност и здравље запосленог. У циљу пружања помоћи лицима задуженим за безбедност и здравље на раду 

и процењивачима у поступку процене ризика за радно место столарa, препознате и утврђене су потенцијалне 

опасности и штетности, и дате су мере за управљање ризиком. 

Кључне речи: кружна тестера, безбедност, опасност, ризик. 

SAFETY WORK ON CIRKULAR SAWS 

ABSTRACT 

Working with circular saws carries a number of risks towards the safety and health of workers. In order to 

assist health and safety officers as well as risk assessors during the process of risk assessment for the circular saw 

operator, potential hazards and harms are identified and measures for risk management are given. 

Keywords: Circular saw, safety, hazard, risk. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Послодавац је дужан да, у складу са чланом 15. став 7. Закона о безбедности и 

здрављу на раду [1], ангажује правно лице са лиценцом у циљу спровођења превентивних и 

периодичних прегледа и испитивања опреме за рад. У Републици Србији су у члану 3. 

Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

околине [2] прописане категорије опреме за рад које подлежу превентивним и периодичним 

прегледима и испитивања. Машине за обраду и прераду дрвета су експлицитно наведене у 

члану 3. под тачком 7. 

Машине за обраду дрвета сврставају се у најопасније машине из групе за обраду 

материјала првенствено због велике брзине резног алата и честих помоћних операција које се 

обављају ручно при потискивању материјала. 

На основу врсте механичке обраде и прераде дрвета и сличних материјала ове машине 

се могу поделити на: машине за резање, сечење и љуштење – скидање струготине (гатери, 

кружне и тракасте тестере, равналице, дебљаче, глодалице, дубилице, брусилице, бушилице 

или комбиноване столарске машине) и на машине за обликовање деформисањем (пресе, 

машине за савијање, машине за наношење разних премаза или машине за лепљење 

фурнира).[3] 

Кружне тестере (циркулари) су веома заступљене машине за обраду дрвета и сличних 

плочастих материјала првенствено због једноставности конструкције и због могућности 

примене за различите врсте обраде. Употребљавају се за попречно и уздужно резање дрвета. 

Главно кретање је обртно (G) и изводи га алат – лист тестере (1) у облику танке 

кружне плоче која је назубљена по ободу, док помоћно праволинијско (P) кретање врши 

предмет обраде (2), слика 1. [4] 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

202 
 

 

Слика 1: Кретања при обради на кружној тестери 

Кружне тестере нису везане само за дрвнопрерађивачку индустрију, односно за 

предузећа чија је основна делатност обрада и прерада дрвета и сличних материјала. Постоји 

велики број предузећа којима механичка обрада дрвeта није основна већ споредна делатност. 

То су грађевинска предузећа, продавнице дрвене грађе, јавна предузећа у градовима, 

пољопривредна предузећа, ливнице, топлане, услужна предузећа, итд. 

Основни делови кружне тестере приказани су на слици 2, 5. 

 

 

Слика 2 - Основни делови кружне тестере 

Брзина резања код кружних тестера се креће у границама од 50 m/s до 80 m/s, док је 

брзина помоћног кретања од 6 m/min до 30 m/min, 3. 
Због широке примене, релативно велике обимске брзине резног алата и начина рада 

(дрво се у већини случајева ручно потискује ка резном алату) кружне тестере представљају 

веома опасне машине на којима су евидентиране бројне повреде радника. 

ОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАДИ НА КРУЖНОЈ ТЕСТЕРИ 

При обављању радних активности на кружној тестери, приказаној на слици 3, могу се 

препознати и утврдити опасности и штетности, које су дате у табели 1. 
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Слика 3 - Кружна тестера са назначеним опасностима 

Табела 1 - Препознате и утврђене опасности и штетности  

при обради на кружној тестери, 6,7 
 

Р. 

бр. 

ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 
ОПИСНА АНАЛИЗА 

1. 
Ротирајући или 

покретни делови 

Захватање прстију или шаке радника листом тестере за време резања 

(слика 4.5, позиција 1), када се кружна тестера користи без заштитне капе 

и ручног потискивача или када раднику руке склизну док потискује пред-

мет према назубљеном листу тестере или када се кружна тестера подмазује 

док је у покрету.  

1. 

Ротирајући или 

покретни делови 

(наставак) 

Захватање прстију или шаке радника листом тестере изнад или испод 

радног стола за време уклањања струготине (слика 4.5, позиција 2), 7. 

Повратни удар или враћање комада према раднику за време обраде 

(слика 4.5, позиција 3) нехомогеног и сировог материјала, ако иза листа 

тестере нема разделног клина. 

Запињање и погрешно одвођење радног комада на радном столу или на 

водилици за време обраде (слика 4.5, позиција 4), 7. 

Заустављање листа тестере руком или комадом дрвета (слика 4.5, позиција 

5), 3,30. 

Неисправан радни поступак (слика 4.5, позиција 6),8. 

Случајно укључивање машине у рад (слика 4.5, позиција 7), 8. 

2. 

Слободно кретање 

делова и материјала 

који могу нанети 

повреду запосленом 

Исклизнуће предмета обраде из руке и његов пад на ноге, стопало и 

друге делове тела радника. 

3. 

Коришћење средстава 

за рад која могу 

проузроковати 

настанак пожара и 

експлозије 

При обради дрвета долази до великог трења између дрвета и листа 

тестере што може довести до стварања топлоте са повишеном 

температуром и појаве статичког електрицитета на машини и одећи 

радника што може изазвати пожар и експлозију. Присуство отвореног 

пламена. 

4. 
Делови и честице које 

лете 

Одлетање делова предмета обраде, струготине и прашине ка лицу и очима 

радника (слика 4.5, позиција 8). 

Одлетање комадића листа тестере (услед лома ако је била тестера 

оштећена) ка лицу и очима радника (слика 4.5, позиција 9). 

5. Опасне површине 
Шиљасти и оштри зубци листа тестере. Цепањем дрвета стварају се 

оштре ивице – рубови, шиљци, грубе површине и избочени делови. 
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6. 
Клизање или 

спотицање 

Спотицање о електричне каблове и пад радника на лист тестере или на под 

просторије услед закрчености и неуредности радне површине (простор око 

машине или простор за припрему и одлагање обрађених предмета). 

Клизање услед просипања уља по поду у зони рада (слика 4.5, позиција 

10). 

7. 
Опасност од директног 

и индиректног додира  

Удар електричне струје приликом додира са оштећеним електричним 

кабловима, утичницом или прекидачем (слика 4.5, позиција 11). 

Лоше уземљење кружне тестере. 

9. 
Хемијска штетност - 

прашина 

При раду са дрветом и сличним материјалима долази до формирања 

ситних честица дрвене прашине у ваздуху, па су радници изложени 

инхалацији прашине и тешким алергијским обољењима дисајних органа и 

појави канцера код обраде храста и букве. 

10. 
Физичка штетност - 

бука 
Кружна тестера у радионици ствара прекомерну буку. 

11. 
Напори и телесна 

напрезања 

Дизање и спуштање предмета обраде. Потискивање дрвета по радном 

столу машине. 

12. 
Нефизиолошки 

положај тела радника 
Дуготрајно стајање и сагињање. 

ПУБЛИКАЦИЈА НИЈЕ НАМЕЊЕНА ДА ОБУХВАТИ СВЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ ПРИ РАДУ НА КРУЖНОЈ ТЕСТЕРИ. 

Пример кружне тестере на којој нису примењене и спроведене прописане мере 

безбедности приказан је на слици 4. Приказана кружна тестера није безбедна за рад, јер није 

опремљена заштитном капом и разделним клином (слика лево), као и заштитником око 

преносног механизма (слика десно). 

 

   

Слика 4 - Небезбедна кружна тестера 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ ОБРАДИ НА КРУЖНОЈ ТЕСТЕРИ 

Анализом технолошког процеса обраде дрвета и сличних материјала и препознатих 

опасности и штетности утврђене су следеће мере за спречавање, отклањање и/или смањење 

ризика: 

 одржавати кружну тестеру према упутству произвођача, 

 одржавање, поправку и подешавање кружне тестере једино може вршити стручно и 
овлашћено лице, 

 вршити периодичне прегледе и испитивања кружне тестере, 

 вршити оспособљавање запослених за безбедан рад са кружном тестером, 

 обезбедити допунска упознавања запослених са опасностима путем упутстава, 
натписа и знакова упозорења, 
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 вршити дневну проверу исправности кружне тестере, 

 обезбедити правилно коришћење прописаних средстава за личну заштиту на раду, 
У прописана средства за личну заштиту на раду спадају: заштитно одело (дводелно 

или комбинезон, од памучне тканине - кепера), заштитна капа (од лагане памучне тканине, са 

штитником) или заштитни шлем, заштитне наочаре (са прозирним стаклом и бочном 

заштитом) или штитник за очи и лице, заштитне ципеле (кожне, са ојачаном капицом и 

гуменим ребрастим ђоном), кецеља (кожна, кратка, по могућности у пределу трбуха појачана 

поставом од коже и армираним шипкама или плочицама), штитник за уши (по потреби), 

респиратор или заштитна маска (по потреби). 

 забрањено је при раду носити сат, прстење, наруквице, ланчиће или кравату – заштитна 
одећа мора бити притегнута уз тело и закопчана, 

 користити и правилно поставити заштитну капу, 

Заштитна капа, која спречава додир руке радника са листом тестере, као и одлетање 

честица материјала у очи радника, мора испуњавати следеће захтеве безбедности: 

 мора потпуно прекривати лист тестере када је у стању мировања, 

 мора се лако и брзо прилагодити висини предмета обраде и величини пречника 
листа тестере, 

 мора бити довољно уска, да не би смањивала видљивост раднику при обради 

метеријала, 

 мора обезбедити несметано подешавање разделног клина, 

 мора бити довољно удаљена од листа тестере и 

 мора поседовати одвод за струготину и прашину са ребрастим цревом. 
Постоје различите конструкције заштитних капа, али се могу сврстати у две групе и 

то: 

 I групу чине покретне заштитне капе (слика 4.9), које се ослањају на предмет 

обраде или на радни сто сопственом тежином или силом опруге. Потискивањем 

предмета који се обрађује, заштитна капа се подиже само за дебљину предмета, а 

по завршетку обраде поново се спушта на радни сто, услед сопствене тежине или 

силе опруге. 

 

Слика 4.9: Покретна заштитна капа 

 II групу чине непокретне / подесиве заштитне капе (слика 4.10), које не леже на 

радном столу, већ се у зависности од дебљине предмета обраде учвршћују 

(фиксирају) на одређену висину која може износити највише 5 mm изнад његове 

горње површине. Неопходно је напоменути да овако постављена заштитна капа не 

мења своју позицију све док се врши обрада предмета исте дебљине. Непокретне 

заштитне капе се користе нарочито у случајевима када се обрађују дебљи предмети 

или када се рад обавља серијски. 
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Слика 4.10: Непокретнe / подесиве заштитнe капe 

 ограђивање листа тестере испод радног стола, 
Зупци листа тестере испод стола могу бити опасни ако радник нехотично приђе ногом или 

руком у опасни простор испод радног стола. Заштита се врши ограђивањем листа тестере 

по целом опсегу и то дрвеном или челичном оградом. Ефикаснији начин заштите радника 

од захватања листом тестере испод радног стола је када је читава конструкција испод 

радног стола у затвореном кућишту који је ограђен са свих страна обично челичним 

лимом. Затворено кућиште истовремено заштићује радника и од захватања ременским 

преносником, који се уобичајено налази испод радног стола. 

 користити и правилно поставити разделни клин (раздвојни клин), 

Разделни клин је израђен у облику лука чија закривљеност одговара величини радијуса 

листа кружне тестере. 

Основни задатак разделног клина је да раздвоји предмет обраде – даску приликом 

резања, односно да пререзани материјал држи отворен тако да се делови дрвета не би 

скупили и прилепили уз лист тестере. Уколико се то догоди, тада ће врхови / бокови зубаца 

листа тестере захватити материјал који се обрађује и великом снагом га одбацити уназад, а та 

појава може раднику нанети тешке повреде. 

Разделни клин, осим што спречава повратни удар (враћање комада), спречава и додир 

са листом тестером са задње стране, пo боковима. 

Сваки разделни клин, да би остварио своју заштитну функцију, мора да испуни 

следеће услове: 

 разделни клин мора бити подједнако удаљен од врхова зубаца листа тестере и то 
највише 10 mm, а најмање 3 mm (слика 4.12), 

 
Слика 4.12: Положај разделног клина према листу тестере 

 

 дебљина разделног клина мора бити мања од ширине реза, а најмање за ¼ већа од 
дебљине листа тестере (слика 4.13), 
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Слика 4.13: Дебљина разделног клина у односу на лист тестере 
(A - дебљина разделног клина; B - дебљина размета зуба листа тестере;  

C - дебљина листа тестере; A je веће од C, a мање од B), 5 

 врх разделног клина мора бити постављен тако да није нижи од дна највишег зуба 
листа тестере, 

 при промени листа тестере, различитог пречника, мења се и разделни клин или се 
подешава у вертикалном и у хоризонталном правцу према величини листа тестере и 

 разделни клин мора бити израђен од квалитетног челика (чврстоће 450 N/mm²) и 

одређене ширине да би био довољно отпоран на савијање, 3. 

 струготину уклањати са радног стола четком или метлицом, 

 правилно поставити исправан уређај за одвођење прашине и струготине, 8, 
Кружна тестера треба да буде опремљена, изнад и испод радног стола, са ефикасном 

локалном издувном вентилацијом за контролу дрвне прашине, слика 4.3. 

 увек поставити исправан – неоштећен лист тестре, који има наоштрена и разметена 
сечива, 

 правилно потискивати радни комад тако да руке морају бити ван захвата листа 
тестере, а палци стиснути уз шаке (слика 4.14), 

 
Слика 4.14: Правилно потискивање радног комада 

 

 при раду са кружном тестером радник мора стајати са стране равни резања, како би се 
заштито од могућег повратног удара предмета обраде и од летећих честица предмета 

обраде или резног алата, 

 правилно користити потискиваче и водилице, 

При обради габаритно или димензионо малих, а нарочито уских комада, када руке 

радника долазе преблизу листа тестере, најчешће долази до повређивања приликом 

захватања и увлачења прстију руке радника у опасну зону око листа тестере. Да би се 

потенцијалне опасности при обради оваквих предмета обраде елиминисале неопходно је да 

радник не потискује комад непосредно руком, већ ручним потискивачем (слика 4.15).  



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

208 
 

При раду са ручним потискивачима понекад се не може поставити заштитна капа 

(слика 4.15/a), јер би сметала например при изради жљеба на крајевима радних комада, 3. 

 

Слика 4.15: Потискивач за димензионо мале комаде дрвета 

Ручни потискивач се израђује од тврђег дрвета или пластике и треба да буде тако 

обликован да спречава додир прстију руке са листом тестере у било ком положају 

потискивања комада. Користи се када се реже комад краћи од 300 mm или када се потискује 

последњих 300 mm неког дугачког комада, 5. 

Рука која води радни комад никада не би требало да буде ближе него што је потребно 

испред листа тестере и руке никада не би требало да буду у равни са листом тестере, 5. 
Ручни потискивач треба увек користити за уклањање исеченог комада између листа 

тестере и водилице, осим у случају када ширина исеченог комада прелази 150 mm, 5. 

Кружна тестера, приказана на слици 4.16, опремљена је механизованим потискивачем 

који омогућава смањење ризика од додира са листом тестере. Механизовани потискивач није 

замена за разделни клин. Важно је знати да се разделни клин увек мора држати подешен на 

одређеном месту чак и када се користи механизовани потискивач, 5. 

 

Слика 4.16: Механизовани потискивач инсталиран на кружној тестери 

Никада се не сме радити без водилице, која служи за прислањање материјала. 

Уздужно резање без коришћења водилице угрожава руке, а може проузроковати и искошење 

материјала.  

 постојање одговарајућег прореза у радном столу кружне тестере, 
Прорез у радном столу кружне тестере мора бити што ужи – ширина не сме бити 

мања од ширине разметених зубаца тестере, увећане за 1 mm до 3 mm. 

Обавезно је постављање дрвеног уметка (1) у радном столу, слика 4.17. 
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Слика 4.17: Дрвени уметак у радном столу кружне тестере 

 санкционисати некоришћење личне заштитне опреме - ЛЗО (нпр. новчано кажњавање, 
удаљавање са радног места или отказ), 

 забранити да радник рукује кружном тестером ако је под утицајем алкохола, дроге или 

лекова, 

 за време обављања послова на кружној тестери концентрисати се на рад и не 
разговарати са другим радницима - посебно су опасне различите шале и игре око 

машине, јер могу бити узрок повреде, 

 забрањен је рад са кружном тестером уколико постоји механичко оштећење каблова или 
прибора за напајање електричном енергијом, 

 забрањено је замењивати делове кружне тестере неодговарајућим, 

 извршити благовремену замену дотрајалих делова кружне тестере, 

 пре почетка чишћења, поправке или неке друге интервенције на кружној тестери, као и 
након завршетка дневног рада, обавезно искључити главни прекидач за напајање кружне 

тестере електричном енергијом и обезбедити је од случајног поновног укључења и 

 када завршите рад, радно место распремити и кружну тестеру очистити – радни 
простор треба одржавати да буде уредан и без препрека. 

ЗАКЉУЧАК 

Рад је доказао разноврсност и сложеност опасности и штетности, које се појављују при 

коришћењу кружне тестере. 

На основу искуства аутора намеће се неопходност да кружне тестере морају бити 

опремљене заштитницима и безбедносним уређајима. 

Опште је познато да заштитници и безбедносни уређаји не могу спречити све повреде на 

раду, па је због тога неопходно користити сва прописана средства личне заштите на раду, 

вршити периодичне прегледе и испитивања опреме за рад, као и перманентно 

оспособљавање запослених за безбедан рад. 
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ОПАСНОСТИ И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИ РАДУ СА ГЛОДАЛИЦОМ 

ЗА ОБРАДУ ДРВЕНИХ МАТEРИЈАЛА 
Звонимир Букта

1
, Шмања Цвијо

2
 

РЕЗИМЕ 

Процена ризика на радном месту где се користи машина за механичку обраду дрвета и сличних 

материјала скидањем струготине је сложен посао који захтева врло широка знања и области конструкције и 

експлоатације машина и примењених резних алата. Идентификација опасности и штетности захтева системску 

анализу узрока повређивања путем разговора са директним учесницима у производном процесу.  

Најчешћи узрочници јављају се услед неисправности машина и резних алата као и њиховој нестручној 

и ненаменској употреби.   Истраживања и искуства из ове области показују да неисправна опрема за рад 

вишеструко повећава ризик од повреда на раду.Исправност машине се доказује документом који се назива 

„извештај о стручном налазу― који је обавезан за машине за механичку обраду дрвета.  

Кључне речи: глодалица, глодало, обрада дрвета, безбедност 

HAZARDS AND PREVENTIVE MEASURES WHEN WORK WITH 

MILLING MACHINES FOR PROCESSING OF WOOD MATERIALS 

SUMMARY 

Risk assessment at workplaces where machines for mechanical processing of wood and 

similar materials by chip removal are used is a complex job that requires a broad knowledge in 

fields of construction and operation of both machines and applied cutting tools. Identification of 

hazards and harms requires systematic analysis of the causes injury through interviews with direct 

participants in the production process. The most common causes occur due to malfunctioning of 

machines and cutting tools as well as their unqualified and improper use. Research and experience 

in this field show that defective work equipment increases the risk of injury at work. The soundness 

of the machine is proved by a document called "Report on the expert finding" that is required for 

equipment for mechanical wood processing. 
Keywords: milling, milling cutter, woodworking, safety 

УВОД 

Број организација рада чија је основна делатност механичка обрада дрвета и сличних 

материјала на територији Републике Србије није могуће тачно утврдити али се са 

сигурношћу може предпоставити да износи чак и неколико хиљада. Механичка обрада 

дрвета и сличних материјала  врло често је и помоћна делатност у различитим 

организацијама рада и вишеструко је већа него горе поменути број.Простим логичким 

посматрањем могућеје закључити да се број запослених крећеи до неколико десетина 

хиљада. 

Безбедност при механичкој обради дрвета и и сличним материјалима зависиће од низа 

фактора: 

 наменској употреби и исправности машина (глодалице), 

 атестираним и наоштерним резним алатима (глодала), 

 примене заштитника и безбедносних уређаја на машинама, 

 применом личне заштитне опреме, 

 обавезном поседовању стручног налаза за конкретну машину, 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад 

2
 1Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 
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 стручношћу и обучености запослених, 

 примене безбедносних метода рада итд. 
Истраживања у области механичке обраде дрвета и сличних материјала поступком 

глодања показала су да је најчешћи узрочник повређивања повратни удар обратка  и износи 

око 70[%] од свих осталих узрочника повређивања.Контра повратни удар обратка настаје у 

процесу обраде услед појаве чвора у дрвету.Чвор је место где се спајају две гране на стаблу и 

представља изузетно тврди део дрвених материјала.Правило је да се чвор вади помоћу 

специјалних резних алата на вертикалним бушилицама.Материјали сличних дрвету су 

такозване дрвене плоче израђене од отпадака дрвета(иверице, столарске плоче, вишеслојни 

фурнири итд.). Због природе дрвених плоча у садржају материјала се врло често налазе 

каменчићи или делићи метала као остаци од ломљених резних алата тако да при обради 

предстаљају изненађујућа тврда места која су погодна за појаву контра удара. 

ПРИНЦИП РАДА ГЛОДАЛИЦЕ ЗА ДРВО 

Карактеристике стоне глодалице за механичку обраду дрвета и сличних материјала 

Глодалице су машине алатке намењене за механичку обраду и прераду дрвета и 

сличних материјала скидањем струготине где резни алат изводи главно ротационо кретање , 

док се обрадак креће праволинијски.  

На глодилицама могућа је обрада: 

 једноставних и сложених профилисаних поршина, 

 жљебова различитих облика и димензија, 

 дрвених облика за спајање дрвених делова, 

 обраде унутрашњих површина сложене геометрије. 

 обраду рељефних површина, 

 резбарску обраду итд. 
У зависности од намене одрећене су конструктивне карактеристике глодалица и то од: 

 намене и врстеобраде, 

 броја главних (радних) вретена, 

 положаја главних вретена, 

 облика и начина монтаже радних вретена и 

 према врсти помоћног кретања. 
У раду ће бити описана стона глодалица. Стона глодалица се сврстава у 

наједноставније глодалице, конструктивну структуру чине (слика.1): 

 носећа структура, 

 радни сто, 

 вертикално главно радно вретено на које се монтира котурасто или профилно глодало, 

 водилице за обрадак, 

 заштитника и заштитних уређаја, 

 у кућишту су уграђени преносници кретања и 

 погонског електромотора са командама. 
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Слика 1. Стона глодалица са усисном цеви 

Постоји могућност подешавања вретана по вертикали помоћу наменски 

конструисаног клизача (супорта). Главно вретено се може угловно закретати у одређеним 

границама, над монтираним глодалом обавезно се поставља заштитна капа. Сем заштитне 

капе обавезна заштитна компонента која се мора поставити је водилица обратка, за уздужну 

или попречну обраду. Као посебна конструктивна опција при ручном помоћном кретању 

(ручно потискивање обратка) може се уградити уређај за спречавање повратног удара, 

такозвана притисна опруга израћена од дрвета или метала. У зависноти од захтева 

технологије притисне опруге постављају се бочно са супротне стране од уздужне водилице 

или вертикално, притискајући обрадак ка столу глодалице. Притисне опруге се лако могу 

монтирати/демонтирти причвршћујући их за сто глодалице помоћу ручних столарских стега 

(слика2).  

 

Слика 2. Притисна опруга од дрвета за спречавање повратног удара обратка 

Друга конструктивна опција  за спречавање повратног удара је да се уместо ручног 

померања обратка угради конвејер за аутоматско померање обратка. Конвејер се израћеје  са 

ваљцима, точкићима или бесконачне чланковите траке. Уређај се по правилу уграђује на сто 

глодалице са властитим независним електричним погонским мотором.  
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Резни алат за механичку обраду дрвета и сличних материјала 

Код глодалица  за обраду дрвета сличних материјала као резни алат се користи 

глодало.Глодало је вишесечни алат са променљивим бројем резних сечива у колизији са 

обратком у процесу обраде. За процес глодања је карактеристично да се површина попречног 

пресека струготине мења од нулте вредности до неке максималне тј. од нулте вредности до 

максималне вредности дебљине струготине.   Променљив број сечива у колизији са 

предметом обраде и променљива вредност попречног пресека струготине условљава 

променљивост силе резања (приближно синусној функцији). 

За анализу процеса обраде глодањем врло важно је посматрати и режим обраде у које 

спада: 

 обимска брзина резања, 

 дубина резања и  

 помак. 
Обимске брзине резања код обраде дрвета и сличних материјала су неколико пута 

веће од обиских брзина за обраду металних материјала и креће се од 30m/s  до 80m/s, зависно 

од захтева квалитета обрађене површине. Код стоне глодалице обавезна је примена 

супротносмерног глодања. Карактеристика супротномерног глодања је та да је вектор 

обимске брзина глодала у супротном смеру од вектора брзине помоћног кретања.   

Због променљивости силе резања дубина резања мора бити мала и уједнaчена. 

Најзначајнија карактеристика режима обраде у овом случају је максимална дебљина 

струготине. Истраживања су показала да до 0,8[mm]дебљине струготине не долази до 

повратног удара обратка.Постизање и одржавање константне и мале дебљине струготине 

постиже се уједначеним ручним померањем обратка,пречником глодала и дубином глодања. 

hmax = 2 sz √
 

 
 –

  

   

 То је врло тешко постићи те се препоручује, кад је то могуће и рационално, 

користити конвејере за извоћење аутоматско пoмоћног кретања. 

Резни алат представља битан фактор за безбедност по запослене у процесу обрде 

глодањем. Првенствено глодало мора бити исправно изабрано према својим уградним 

захтевима и увек правилно наоштрено (слика 3). Под свим осталим истим условима 

експлоатације глодала правилно наоштерно глодало обезбеђује мање силе резања. 

 

 

Слика 3. Фотографија оштећеног сечива глодала 
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Техничке карактеристике глодала су: 

 максимална постојаност глодала, 

 правилно одржавање геометрије сечива величина углова зависе од материјала глодала 

и материјала обратка   леђни    угао клина и   грудни , 
 век трајања (максималнио 50 оштрења када је брзорезни челик, односно 200 оштрења 

када је тврди метал ТМ) и  

 поседовање обавезног атеста. 
Атестирање глодала подразумева поседованје утиснуту ознакуBG што подразумева да 

је: 

 извршено статичко/динамичко уравнотежење глодала, 

 врсту материјала глодала, 

 означену брзину обртања (n), 

 ознаку произвоћача (фабрички лого), 

 извршену контролу напрслина, 

 толеранцију отвора за центрирање и стезање итд. 

ЗАКЉУЧАК 

Од превентивних безбедносних мера мора се применити: 

 обавезна забрана употребе оштећених алата и неисправне машине, 

 обавезна употреба атестираних глодала, 

 обавезна употерба заштитника и безбедносних уређаја, 

 примена безбедносних метода рада од стране руковаоца (руковаоци) 

 избегавати дрбоса чворовима и примену неатестираних дрвених плоча, 

 постављање ознака о присутним опасностима,  

 спроводити перманентну обуку запослених и то документовати, 

 поставити на видном месту упутство за безбедан рад,  

 обавезна употреба личне заштитне опреме,( никада не стоји у равни резања и правца 

помераја обратка),  

 поседовање стручног налазао испитивању опрема за рад од стране лиценцираног 
правног лица, 

 поседовање акта о процени ризика, 

 обавезна употреба отпрашивача. 
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РЕЗИМЕ  

У раду су прво представљене опасности и последице излагања ултраљубичастом зрачењу, а затим су 

приказани резултати мерења ултраљубичастог зрачења у медицинској институцији, где се посебне светиљке 

користе за стерилизацију просторија, као и третман пацијената са дерматолошким проблемима. Након тога, 

анализиране су процедуре безбедног рада са фиксним и покретним ултраљубичастим светиљкама, те су дате 

препоруке за смањење ризика по запослено медицинско и помоћно особље.  

Кључне речи:  ултраљубичасто зрачење, медицинске установе, процедуре за безбедан рад.  

EXPOSURE TO ULTRAVIOLET IRRADIATION IN MEDICAL 

INSTITUTIONS 

ABSTRACT  

The paper first presents hazards and consequences of exposure to ultraviolet irradiation, followed by 

measurement results of ultraviolet irradiation in a medical institution, where special lamps are used for sterilization of 

rooms, as well as in the treatment of patients with dermatologic problems. Procedures for safe work with fixed and 

portable ultraviolet lights are then analyzed and the recommendations for the risk reduction are given for medical and 

auxiliary staff.  

Key words:  UV irradiation, medical institutions, procedures for safe work.  

1. УВОД 

Ултраљубичасто (УВ) зрачење представља део спектра електромагнетног зрачења у 

интервалу таласних дужина од 100 до 400 nm. УВ зрачење емитује Сунце и оно је неопходно 

у еволуцији и настанку живог света, због своје улоге у разним биохемијским процесима у 

ћелијама живих бића. Живи свет се еволутивно прилагодио нивоима и спектрима соларног 
UV зрачења у свом животном станишту-поднебљу [1-3].  

Иако су штетни ефекти дејства УВ зрачења на живе организме познати још у 19. веку, 

УВ зрачење је изазвало општу медијску пажњу тек 80-тих година прошлог века, открићем 

смањене дебљине озонског омотача изнад Антарктика и појавом „озонских рупа―. Озон (О3) 

је нестабилан гас, који у вишим слојевима атмосфере врши улогу абсорбера зрачења а 

посебно је важна његова улога у апсорбцији УВ-Ц зрачења. Интензитет соларног зрачења 

које доспева до површине Земље, у опсезима УВ, видљивог и инфрацрвеног зрачења, 

директно зависи од дебљине озонског слоја. Свака промена у овим зрачењима има последице 

по глобалну климу, биосферу и биоценозу, а тиме и по здравље људи. Уведена је скала 

интензитета од 0 до 10, где један подеок представља снагу од 25 mW/cm
2 [1,2]  

Развојем науке и технике долази до усавршавања вештачких извора светлости 

базираним на пражњењима гасова и до њихове све шире примене у свакодневном животу. 

Неки од тих извора у свом спектру садрже и одређену количину УВ зрачења. У вештачке 

изворе УВ зрачења спадају: ужарене лампе, флуоресцентне лампе, УВ ЛЕД лампе, халогене 

лампе и УВ ласери [4-6]. У индустрији, посебне УВ лампе се користе у штампи (офсет, суви 

офсет, флексо штампа, штампање налепница, на стаклу, на пластичним шољама и другој 

амбалажи), изради штампаних електронских плоча, штампању на компакт дисковима, 

                                                             
1
 Висока Техничка Школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад, Србија 
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очвршћавању посебних лепила и полимера за пресвлачење метала, дрвета и других 

материјала. Краткоталасно УВ-Ц зрачење се користи за стерилизацију воде и ваздуха. 

Извори УВ-Б зрачења, кварцне лампе и флуоресцентне цеви за УВ-Б област, се широко 

примењују у биологији, медицини, и козметици. Снажне халогене сијалице, које су такође 

интензиван извор УВ зрачења, користе се у козметичке и дерматолошке сврхе.  

 Основни материјал у УВ лампама ниског притиска је жива, али се за одређене 

сврхе лампе допирају галијумом, индијумом, гвожђем и комбинацијама. Тиме се утиче на 

тачан састав спектра лампе [4-6].  

 Поред већ познатих опасности и штетности УВ зрачења по кожу и очи, УВ 

зрачење може довести до стварања токсичних једињења. Наиме УВ-Ц зрачења, таласне 

дужине испод 250 nm може произвести озон и азотне оксиде, али може и да преведе 

хлорисане угљоводонике у отровни фозген и хлороводоник. Дакле, просторије у којима се 

налазе вештачки извори УВ зрачења морају имати и адекватну вентилацију.  

 У последњих неколико деценија, ради моде или као припрему за летњи 

годишњи одмор, све већи број људи прибегава вештачком сунчању у козметичким салонима 

- соларијумима. Многа истраживања упућују на штетна дејства вештачког УВ зрачења, 

нарочито за људе са осетљивом кожом, те се излагање овим вештачким изворима УВ 

зрачења у козметичке сврхе не препоручује. 

 Нажалост, штетни ефекти који се јављају као последица прекомерног излагања 

УВ зрачењу нису тренутни и одмах видљиви, већ се акумулирају у организму и испољавју 

годинама касније, кад већ увелико постоје оштећења. Како је УВ зрачење невидљиво за 

људско око и неосетно за остала људска чула, човек није у могућности да сам процени ниво 

своје изложености УВ зрачењу. Због тога је неопходно повећати информисаност и едукацију 
становништва о штетном дејству УВ зрачења као и о мерама заштите. 

У многим земљама постоје законске регулативе и прописи којима се регулише 

коришћење и контрола вештачких извора УВ зрачења, посебно оних који се користе за 

вештачко сунчање. У разним земљама је обавеза да се савети и препоруке о излагању видно 

истакну у сваком соларијуму.  

2. ВРСТЕ УЛТРАЉУБИЧАСТОГ ЗРАЧЕЊА И ЊИХОВ УТИЦАЈ  

Ефекти Сунчевог зрачења на људски, али и на сваки други живи организам, зависе од 

таласне дужине, интензитета и дужине дејства зрачења, као и способности сваког организма 

да се одбрани од штетног дејства.  

2.1. Основна подела УВ зрачења 

Зависно од биолошких ефеката, УВ зрачење је подељено у три основне области [1-3]: 

1) УВ-Ц зрачење (100-290 nm) је највећег специфичног интензитета и њега апсорбују 

све ћелијске компоненте, укључујући и нуклеинске киселине, те оно директно делује 

на генетски материјал и може изазвати смрт ћелија. Сунчево УВ-Ц зрачење је сасвим 

апсорбовано од стране озонског омотача, тако да не може угрозити живи свет Земље. 

Ово зрачење, поготово на таласним дужинама мањим од 200 nm, слабо пролази кроз 

обично стакло а и делимично се апсорбује у ваздуху. Најопасније је деловање на 

таласним дужинама око 270 nm, које изазива фотокератитис и фотокоњуктивитис.  

2) УВ-Б зрачење (290-320 nm) је углавном апсорбовано од стране атмосфере то је мало 

заступљено у Сунчевом зрачењу које доспева до површине Земље (свега око 2%). 

Међутим, овај део УВ зрачења је најзначајнији за живе организме јер је одговоран за 

највећи број промена - конверзију витамина Д3, опекотине, мутације, стварање 
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слободних радикала, превремено старење, карциногенезу и представља значајан 

фактор у развоју катаракте ока. Делимично га упија обично стакло. 

3) УВ-А зрачење (320-400 nm) продире дубље у кожу од УВ-Б зрачења, његово дејство 

је кумулативно и испољава се много касније након излагања Сунцу. Не може да се 

осети чулима и због тога се веровало да је безопасно. Међутим, оно изазива стварање 

слободних радикала, који делују на генетски материјал, ДНК функционалне протеине 

и ћелијске мембране. УВ-А зрачење је одговорно за појаву фотодерматоза и 

фотосензибилацију егзогених или ендогених супстанци присутних у кожи. УВ-А 

зрачење појачава ефекте УВ-Б зрачења, доприноси хроничним оштећењима коже и 

очију, имунолошким реакцијама, старењу и појави бора, а верује се да је у директној 

вези са појавом меланома. 

 Остала УВ зрачења, таласних дужина испод 100 nm, се не јављају у природи, 

те се разматрају само у посебним случајевима.  

 Од укупног УВ зрачења које доспева до биосфере Земље, 98% чини УВ-А 

зрачење (λ= 320-400 nm), а свега око 2% УВ-Б (λ= 290-320 nm) део спектра. УВ-Б зрачење је 

одговорно за појаву црвенила и опекотина на кожи. Дејство УВ-А зрачења се ни на који 

начин не може осетити и због тога се дуго веровало да је за организам безопасно. Овакво 

мишљење је оповргнуто испитивањима која су обављена у последњих двадесетак година. 

2.2. Нежељени ефекти код човека 

Енергија фотона природног УВ зрачења је довољна да разгради хемијске везе у 

молекулима коже и очију и тиме изазове озбиљне биолошке штете, поготово на таласним 

дужинама испод 315 nm.  

Опекотине (еритем) су најчешћа реакција и први одговор коже на дејство УВ зрачења 
услед прекомерне изложености. Настају после низа фотохемијских реакција изазваних 

апсорпцијом фотона од стране хромофора распоређених у кожи а манифестују се појавом 

црвенила услед запаљенских процеса коже. У озбиљнијим случајевима долази до појаве 

пликова, бола, печења, свраба, повишене температуре, мучнине, главобоље. Основне 

карактеристике еритема се разликују у зависности од таласне дужине и дозе зрачења које га 

је изазвало. Максимални интензитет еритем достиже после 8 до 24 сата од времена 

озрачивања, а затим се повлачи после неколико дана. 

Дејство УВ зрачења на појаву еритема је највеће у УВ-Б области спектра на λ= 297 nm 

и смањује се према граници са УВ-А зрачењем. УВ-А зрачење знатно мање изазива еритем.  

Фотодерматозе (алергије на Сунце) су обољења коже због дејства УВ зрачења. Овај 

термин не обухвата канцерогене промене коже које изазива овај део Сунчевог спектра. 

Узроци настанка фотодерматозе могу бити: поремећај метаболичких процеса, лекови или 

хемикалије које се примењују систематски или преко коже, идиопатска обољења и постојећа 

обољења погоршана УВ зрачењем. 

Фотосензибилације су неуобичајене реакције организма на дејство соларног зрачења 

у присуству одређених супстанци. У основи су то фотохемијске реакције у којима се 

енергија преноси са молекула који је апсорбовао зрачење на неки други молекул. 

Фотосензибилатори могу бити егзогене (лекови, храна, парфеми и козметички препарати) 

или ендогене (абнормални метаболити као и нормални састојци) супстанце, изложене дејству 

на изглед безазленог УВ-А зрачења. Фотосензибилација на кожи се манифестује појавом 

свраба, пликова, отока, појачане пигментације и неочекивано јаких опекотина. 

Старење је природан, регресиван процес, коме подлеже свака јединка, практично већ 

од рођења. Старење подразумева и промене које настају услед сталног неповољног дејства 

агресивних фактора. Старење коже може бити природно или превремено. Природно старење 

је генетски преодређено и одражава се на кожи тек око 50. године живота. Превремено 
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старење је резултат сталног дејства негативних спољашњих фактора. За кожу је 

најагресивније управо УВ зрачење, због чега се промене које оно изазива означавају као 

фотостарење. УВ-А зрачење започиње оксидационе процесе и доводи до стварања слободних 

радикала.  

Оштећење имунолошког система - УВ-Б зрачење изазива супресију имунолошког 

одговора коже, као што је контактна алергијска реакција на хемикалије, блокира ћелијски 

имунитет, процес фагоцитозе, елиминиацију микроорганизама из лимфног ткива и спречава 

одбацивање измењених епидермалних ћелија-ћелија тумора. УВ-А зрачење продире у дубље 

слојеве коже и има селективно дејство на липидне ћелије. 

Дејство на очи – иако је око својим положајем заштићено од директног дејства 

Сунчевог зрачења, рефлектовано зрачење може да доведе до значајног излагања. Више од 

99% УВ зрачења се апсорбује у предњим деловима ока, али и мали део који доспева до 

ретине, дела ока осетљивог на светлост, има последице. Највећи део УВ-Б зрачења апсорбују 

коронеа и очно сочиво, што изазива оштећења у овим деловима ока. УВ-А зрачење има већу 

продорност и изазива оштећење на дну ока. Свеукупно, УВ зрачење доводи до 

фотокератитиса и фотокоњуктивитиса као акутних обољења, која трају до неколико дана. 

Међутим, кумулативно дејство се огледа у развоју катаракте, птеригијума и дегенеративних 

промена корнее, као и малигних промена коже око очију.  

Катаракта или очна мрена је замућење очног сочива. Основни узрок катаракте је 

дејство УВ-Б зрачења, које делује индиректно, преко слободних радикала. Болест се развија 

током више година и углавном се јавља код старијих особа 

Фотокератитис је дејство рефлектованог зрачења од површине воде, снега, песка и 

веома је опасно за очи. Снежне површине рефлектују и до 95% зрачења.  
Макуларна дегенерација развија се због прекомерног излагања УВ зрачењу и 

интензивно плаво-љубичастом светлу, при чему се оштећује ткиво ретине.  

2.3. Вештачки извори УВ зрачења 

Постоје многи произвођачи УВ светиљки, за различите сврхе. Велик број се уграђује 

директно у машине (нпр. штампарске, слика 1), те са њима у контакт долазе само стручна 

лица приликом уградње и одржавања машина.  

 

     

Слика 1: Изглед и спектар стандардне УВ лампе [4] 
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Затим, значајна је употреба преносних УВ светиљки мале снаге, слика 2.а, које се 

користе за верификацију докумената и новчаница, озрачавање биолошких и медицинских 

узорака, тестирање материјала, детекцију цурења/заптивености и слично. Иако је снага ових 

уређаја врло мала, до 0,5 mW/cm
2
 [4,5] произвођачи имају обавезу да видно означе постојање 

УВ зрачења и да испоруче упутство за безбедан рад.  

За индустријске примене, УВ извори веће снаге се налазе у посебних кућиштима а 

зрачење се примењује на жељену површину оптичким кабловима, слика 2.б. Снага зрачења 

достижу локалне и преко 1000 mW/cm² у УВ-А опсегу односно 200 mW/cm² у УВ-Б опсегу. 

Због тога ове уређаје смеју да користе само посебно обучени радници, и да при том користе 

комплетне заштите коже и очију.  
 

      

а.        б. 

Слика 2: УВ лампa мале снаге за проверу новчаница (а) и усмерена лампа велике снаге за 

очвршћавање полимера (б) [5] 

У последњих неколико деценија у медицинским установама су се користиле УВ-Ц 

лампе, слика 3.а, за дезинфекцију простора, најчешће у операционим салама, на одељењима 

интензивне неге, инфективним и гинеколошко-акушерским одељењима. Тиме се смањивала 

употреба хемикалија за дезинфекцију. Лампе су биле активиране на крају смене у 

хируршким салама, односно приликом промене пацијента у болничким собама. У последњих 

десетак година њихова употреба у хируршким салама је смањена, јер УВ-Ц зрачење 

разграђује неке од хемикалија у модерним анестетицима, чак и кроз затамњено стакло. 

Међутим, ове лампе се и даље могу сусрести у пријемним и болничким собама појединих 

клиника. Ове лампе могу и да се користе у централизованим системима за вентилацију и 

климатизацију зграда, како отвореног, тако и затвореног типа .  

Основно зрачење ових лампи је на таласној дужини од 253 nm, а њихово специјално 

стакло има особину да филтрира зрачење на 185 nm, које доводи до формирања озона. 

Производе се у опсегу снага од 10 до 75 W, од чега је око 30% снаге у УВ-Ц опсегу. Лампе 

имају век трајања и до преко 15 000 сати, односно 2 године континуалног рада. Новије 

светиљке имају посебне светлосне индикације да је лампа активна, што доприноси 

безбедности медицинског и помоћног особља које може да случајно уђе у просторију.  

Сличне лампе се користе и за дезинфекцију воде, односно спречавање прекомерне 

бактериолошке активности у фонтанама, акваријумима па чак и базенима. Једна врло 

посебна примена је за сузбијање размножавања микроорганизама у баластним резервоарима 

бродова и подморница. У специјалној изведби, УВ-Ц лампе се користе за дезинфекцију 

питке воде.   
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У лечењу псоријазе, витилига и других дерматолошких обољења користе се посебне 

УВ лампе. За псоријазу се користе лампе које одају зрачење врло уског спектра, 305 до 315 

nm, док се за витилиго користе лампе нешто ширег спектра, од 320 до 380 nm. Постоје и 

лампе које дају комбинацију УВ-А и видљиве светлости, за третман физиолошке жутице код 

новорођенчади.   

         

         а.            б.           ц. 

Слика 3: (а) Гермицидна и бактерицидна УВ лампa, (б) дерматолошка лампа   

(ц) УВА кабина за третман псоријазе  [6] 

2.4. Превентивне мере за заштиту од УВ зрачења 

С обзиром на немогућност детекције чулима, неопходне су посебне превентивне мере 

заштите. Сходно [7], оне се могу поделити на четири категорије:  

Техничке мере се своде на комплетно затварање извора УВ зрачења, тако да се 

светиљке уграђују у машине (нпр. штампарске), те са њима у контакт долазе само стручна 

лица за уградњу и одржавање машина. Поред тога, постављају се блокаде рада, чиме се УВ 

извори искључују чим се отвори први поклопац/штитник уређаја.  

Административне мере заштите укључују видно обележавање зона и просторија у 

којима се може јавити УВ зрачење, као и прописивање процедура безбедног рада.  

Организационе мере су најважнији аспект за особе која морају да раде са апаратима 

који производе УВ зрачење. Као прво, обука запослених о опасностима и штетностима, о 

правилном коришћењу апарата и уређаја са УВ изворима, као и о правилном коришћењу 

личне заштитне опреме. Други аспект је постављање УВ опреме у посебне просторије, са 

контролисаним приступом, као и минимизација рада са УВ изворима.  

 Лична заштитна средства обухватају штитнике за цело лице, рукавице, 

јакне и комплетна одела.  

3. МЕРЕЊЕ ВРЕДНОСТИ УЛТРАЉУБИЧАСТОГ ЗРАЧЕЊА 

3.1 Локација и мерне тачке 

Мерења су обављена у соби за прегледе у гинеколошкој ординацији. Једна УВ-Ц 

светиљка са једном цеви снаге 40 W, облика као на слици 3а. је фиксно постављена на зид. 

Светиљка има растер и огледала која усмеравају зрачење од хоризонталне до вертикалне 

равни, тј. у распону од 90 степени. Светиљка има и стакло за филтрирање филтрира зрачење 
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на 185 nm, које може да доведе до стварања озона и осталих опасних хемикалија. Лампа се 

активира ручним укључивањем напојног кабла у стандардну утичницу.  

Коришћени инструмент је VLX-3W, произвођача Вилбер Лоурмант из Француске, 

који има три сензора, за мереља у УВ-А, УВ-Б и УВ-Ц опсегу. Врхови осетљивости сензора 

су таласним дужинама 365 nm, 312 nm и 254 nm, респективно.  

Мерења су извршена у 40 тачке, подељене у 4 равни (под угловима од 0, 30, 60 и 90 

степени), на растојањима од 0,5 и 1 m, од којих је 24 тачно испред светиљке, а 16 на око 30 

cm бочно од светиљке.   

3.2 Измерене вредности 

Део резултата мерења приказан је у табели 1.  

Табела 1: Измерене вредности УВ зрачења фиксне гермицидне светиљке 

Удаљенпст 
[m] 

Угап 
[°] 

УВ –А 
[mW/cm2] 

УВ –Б 
[mW/cm2] 

УВ –Ц 
[mW/cm2] 

0,5 испред 0 0,002 0,021 780 

0,5 бпчнп 0 0 0,012 250 

0,5 испред 30 0,004 0,015 890 

0,5 бпчнп 30 0 0,007 240 

0,5 испред 60 0,0085 0,01 650 

0,5 бпчнп 60 0 0,003 200 

1   испред 0 0,008 0,012 219 

1   бпчнп 0 0 0,008 90 

1  испред 30 0,002 0,008 230 

1 бпчнп 30 0 0,002 83 

1  испред 60 0,002 0,004 308 

1 бпчнп 60 0 0,001 120 

 
 Измерене вредности указују на значајну снагу зрачења у УВ-Ц опсегу, која на 

удаљености од 0,5 m достиже вредност и преко 3,5 пута већу од максималног Сунчевог 

индекса од 10. На удаљености 1 m, вредност је до 1,2 пута већа од максималног Сунчевог 

индекса.  

4. ЗАКЉУЧАК 

Ултраљубичасто зрачење изазива посебну пажњу опште и научне јавности последњих 

неколико деценија. Свеопштим развојем технологије, вештачки извори УВ зрачења нашли су 

врло разнолике примене у многим областима технологије, те се мора водити рачуна о 

излагању запослених. За овај потенцијални проблем у Републици Србији не постоји 

регулатива, већ се ослањамо на упутства за употребу дата од произвођача.  

Мерења указују да је снага зрачења УВ-Ц лампи у медицинским установама значајна, 

те се смањење ризика мора вршити административним и организационим врстама 

превентивних мера.  
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РЕЗИМЕ 

На квалитет ваздуха у урбаним срединама утичу многи фактори, углавном антропогени. Правилна 

процена расподеле полутаната је веома важна за доношење одлука за побољшање квалитета ваздуха.У овом 

раду је урађено истраживање утицаја емисије загађујућих супстанци од саобраћаја у граду Нишу. За процену 

концентрације загађујућих супстанци су коришћени специфични фактори емисије и учесталост саобраћаја, као 

и брзина ветра. Процењена концентрација је упоређена са измереним вредностима, као и са резултатима других 

аутора. На крају рада је дата процена концентрације за типичне услове у граду и смернице за побољшање 

квалитета ваздуха. 

Кључне речи: емисија, саобраћај, загађење 

AN ESTIMATION OF TRAFFIC INDUCED AIR POLLUTANTS 

CONCENTRATION  

ABSTRACT 

Air quality in urban areas is being influenced by many factors, mostly anthropogenic. Proper estimation of 

pollutant distribution is very important for making decisions for air quality improvement. In this paper influence of 

traffic induced pollution in the city of Niš is investigated. A calculation procedure with specific emission factors and 

traffic frequency, as well as wind speed is used to estimate pollution concentration. The estimated concentrations are 

compared to measurement results and other authors‘ results. In the end of the paper, an estimation of traffic induced 

pollution for typical conditions in the city is given, along with guidelines for the improvement of air quality. 
Key words: emission, pollution, traffic  

УВОД 

Утицај загађујућих супстанци, које настају као последица саобраћаја (CO, NOx, SO2, 

SOx, VOC) је, у досадашњим истраживањима врло добро документован [1,2]. Последњих 

година, одкако је уочен проблем глобалног загревања, све више се обраћа пажња и на 

емисију CО2.Због све веће потребе за мобилношћу, један од највећих загађивача ваздуха 

представља саобраћај, који је један од највећих емитера загађујућих супстанци.Као 

илустрација, може послужити податак да у свеукупном билансу, саобраћај учествује са 10%, 

а у Европи са 20% од укупне антропогене емисије угљендиоксида [1].У земљама са убрзаном 

урбанизацијом, као што сунпр. Индија и Кина [3,4], све више становништва постаје зависно 

од аутомобилског транспорта који постаје главни загађивач ваздуха у урбаним зонама [3,5,6]. 

Сходно томе и у граду Нишу емисија угљендиоксида од саобраћаја захвата чак 38% од 

укупне антропогене емисије [6]. Иако мерење концентрације гасова само по себи није 

захтевно, ближе одређивање саобраћаја, као извора, је јако компликовано због своје 

стохастичке природе [4].Из тог разлога се у последње време јављају различите методе за 

моделирање емисије гасова од саобраћаја, као и њихове концентрације у околном 

ваздуху.Овакве процене су од великог значаја за ефикасно управљање квалитетом ваздуха. 

Емисија гасова од саобраћаја зависи од великог броја параметара: врсте возила, радне 

запремине мотора, старости возила, погонског горива и начина на који се користи возило, 

итд. 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, Ниш. 
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Протеклих година улагани су знатни напори у истраживања за одређивање тзв. 

специфичног фактора емисије у функцији врсте мотора, радне запремине и брзине којом се 

возило креће [9,10,11]. На основу ових истраживања, развијени су различити модели како за 

процену емисије гасова, тако и за одређивање њихове концентрације [1,2,12,13,14]. Правилно 

развијен модел може служити као допуна или замена мерењима у случају када се вредности 

загађујуће супстанце нађу испод одговарајућих вредности доње, односно горње границе 

оцењивања. 

СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ ЕМИСИЈЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК У ГРАДУ НИШУ 

На концентрацију загађујућих супстанци утичу фактори попут специфичног фактора 

емисије за одређену супстанцу, учесталости саобраћаја, геометрија урбаног кањона области 

за коју се одређује концентрација загађујућих супстанци (ширина улице, распоред објеката 

итд.), брзина ветра и стабилност атмосфере [14, 15,16]. 

Возни парк у граду Нишу чине возила просечне старости од 14 година и радне 

запремине мотора од 1,4 l. По врсти погонског горива, 62,95% возила су са погоном на 

бензин, 9,69% са погоном на аутогас, 17,88% на дизел, док остала возила чине 9,49% [15,16]. 

Специфични фактори емисије за возни парк у граду Нишу су дати у Табели 1 [17]. 

Табела 1 - Специфични фактори емисије за путничка возила у граду Ниш [17]. 

Супстанца 
Специфични фактпр емисије за путничкп впзилп 

<g/km> 

CO2 242 

CO 9,7 

NOx 0,763 

Атмосферска стабилност се може уопштено поделити у следеће категорије: 

 стабилна атмосфера, 

 неутрална атмосфера и 

 нестабилна атмосфера. 

Код нестабилне атмосфере, порција ваздуха се услед узгонских сила уздиже, те 

долази до мешања ваздуха и смањења концентрације полутаната.У случају неутралне 

атмосфере, порција ваздуха нема тенденцију пењања ни тоњења, док у случају стабилне 

атмосфере порција ваздуха има тенденцију мировања.У зимским условима, када је сунчево 

зрачење слабије, као и у ноћним условима, атмосфера јегенерално неутрална или стабилна 

[18].  

Концентрација загађујућих супстанци индукованих саобраћајем се рачунски може 

одредити као [19]: 

     
           

     
  (1) 

где је    -повећање концентрације i-те супстанце под утицајем саобраћаја у <mg/m
3
>, 

   - специфичан фактор емисије i-te супстанце у <g/km>, L - дужина посматране деонице у 

<km>, n-учесталост саобраћаја у <s
-1

>, w брзина ветра у <m/s>, l- ширина саобраћајнице у 

<m>, h- висина <m>. 
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За случај азотних оксида и угљенмониксида може се сматрати у случају одсуства 

других извора као што је индустрија или индивидуално ложење, да су почетне концентрације 

једнаке 0, док је за концентрацију угљен-диоксида усвојено да је у почетном тренутку 

једнака 775 mg/m
3
 односно, 400 ppm. 

Учесталост саобраћаја, као једна од битних величина за одређивање, концентрације 

загађујућих супстанци на главним саобраћајницама у граду, се креће од 5 возила на 5 минута 

до 100, односно 140 возила на 5 минута у току радног дана (слика 1) [16, 20]. 

 

Слика 7 Учесталост путничког саобраћаја на појединим деоницама у граду Нишу [16, 20]  

ВАЛИДАЦИЈА МАТЕМАТИЧКОГ МОДЕЛА  

Валидација математичког модела, приказаног једначином (1) је извршена поређењем 

концентрације угљен-диоксида са резултатима приказаним у раду П. Живковића [16] (слика 

1), као и са резултатима добијеним мерењем на мерној станици Државне мреже за 

аутоматски мониторинг ваздуха у Србији [21].Као локације за валидацију су изабране 

позиције на којима нема тачкастих извора или индустријских погона, те се може сматрати да 

је целокупна емисија загађујућих супстанци од саобраћаја. У Табели 2 су дата поређења 

резултата концентрације угљен-диоксида базираних на нумеричкој симулацији и 

математичком моделу приказаних на слици 2, на једној од изабраних локација у граду Нишу. 

На слици 3 и у Табели 3 су дата поређења измерених и срачунатих вредности концентрација 

угљен-моноксида. 

 

Слика 8 Концентрације CO2 у току дана у граду Нишу у раним јутарњим сатима (лево) и у 

поподневним сатима(десно) [16] 
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Табела 2 - Поређење вредности концентрација угљендиоксида 

 
Рез. нум. сим. [15] 

<ppm> 

Алгебарски мпдел 

<ppm> 
Одступаое 

Минималан саобраћај, 

ветар североисточни 
∼550 423 15,0% 

Максималан саобраћај, 

ветар североисточни 
∼1100 1157 2,3% 

Минималан саобраћај, 

ветар источни 
∼550 414 12,3% 

Максималан саобраћај, 

ветар североисточни 
∼1000 925 3,8% 

 

 

Слика 9 Поређење измерених и моделираних вредности концентрације CO у току дана (лево) 

и измерених и моделираних средњих вредности CO за период од 1, 3, 7 и 30 дана 

Табела 3 - Поређење вредности концентрација угљенмоноксида на локацији у граду Нишу 

Време <h> Брз. ветра <m/s> Мерена кпнц. <mg/m3> Мат. мпд. <mg/m3> Одступаое 

16 1,9 1,37 1,4 2,2% 

17 2,1 1,28 1,27 0,8% 

18 2 1,29 1,33 3,1% 

19 1,7 1,34 1,38 3,0% 

20 1,7 1,35 1,38 2,2% 

21 1,4 1,73 1,73 0,0% 

22 1,6 1,5 1,35 10,0% 
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Резултати поређења концентрације угљен-диоксида у Табели 2 дају одступања у 

опсегу до 15% што представља добро поклапање резултата, обзиром на стохастичку природу 

саобраћаја. 

Из резултата приказаних у Табели 3 и на слици 3, може се закључити да грешка 

процене концентрације угљен-моноксида износи слично као и за случај угљен-диоксида, до 

10%.На основу овога се може видети, да се у случају угљен-моноксида математички модел 

може успешно користити и када је вредност концентрације испод доње границе оцењивања. 

За случајеве када не постоје мерења, за вршење поређења резултата модела, укупна 

грешка модела се може проценити на основу израза (2), где је    грешка у одређивању 

учесталости саобраћаја и     несигурност фактора емисије [17]. На основу овога се може 
одредити грешка процене емисије од саобраћаја као 

     

   
 

(
            

     
 

            

     
)

   
         (2) 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И ДИСКУСИЈА 

На основу података о броју возила и специфичним факторима приказаним на слици 1, 

односно у Табели 1, извршена је процена емисије загађујућих супстанци за два 

карактеристична случаја у граду Нишу: 

 минималан саобраћај у раним јутарњим сатима са 5 возила на 5 минута и 

 максималан саобраћај у шпицу (у 9.30 и 16 часова) са учесталошћу од 100 возила на 5 

минута. 

За просечну дужину деонице је усвојено да износи 1 km, док је за брзину ветра 

усвојено да износи 2,1 m (слика 4). Замењивањем ових вредности у израз (1) добијене су 

процене концентрације угљендиоксида, угљен-моноксида и азотних оксида. 

Резултати прорачуна су приказани у табели 4.Иако су добијене вредности 

концентрације угљен-моноксида и азотних оксида генерално безбедне за животну средину, 

оне би по средњој вредности концентрације у току дана могле лако прећи толерантне 

вредности [22].Међутим у случају нижих вредности брзине ветра, концентрација угљен-

моноксида би могла вишеструко да надмаши толерантне вредности.У случају азотових 

оксида, односно азот диоксида толерантне вредности су константно нарушене. 

Табела 4 Процене концентрације загађујућих супстанци индукованих саобраћајем 

 Кпнцентрација <ppm> 

Супстанца CO2 CO NOx 

Минималан саобраћај 409 0,45 0,1 

максималан саобраћај 1468 22,5 3,0 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

229 
 

 

Слика 10 Средње вредности брзине ветра по месецима [15] 

Неке од мера за смањење концентрације загађујућих супстанци индукованих 

саобраћајем би биле: 

 прелазак возила са бензина на аутогас, чиме би се емисија, а самим тиме и 
концентрација смањила за приближно трећину [23], 

 осавремењавање возног парка чиме би се значајно смањила емисија загађујућих 

супстанци [24], 

 повећање проходности саобраћајница, чиме би се смањио рад у празном ходу 
аутомобила [25]. 

ЗАКЉУЧАК 

У овом раду је анализирана могућност процене концентрације загађујућих супстанци 

индукованих саобраћајем.Као улазни подаци коришћени су специфичан фактор емисије, 

учесталост саобраћаја, геометрија урбаног кањона и брзина ветра.Срачунате концентрације 

загађујућих супстанци су потом упоређене са резултатима других аутора, као и са 

резултатима на мерној станици Државне мреже за аутоматски мониторинг ваздуха у Србији. 

Поређењем је установљено да је разлика у прихватљивом опсегу.На основу изложеног 

закључено је да је математички модел ефикасан за процену емисије од саобраћаја и да је 

применљив када не постоји могућност да се изврше мерења.На крају рада је дата дискусија 

могућности за смањење емисије и концентрације загађујућих супстанци у ваздуху. 
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РЕЗИМЕ 

Војне операције тактичког нивоа подразумевају командовање, организацију дејстава и противдејстава и 

обезбеђење борбених дејстава кроз четири фазе. У војним доктринама тактички ниво војних операција односи 

се на војне операције војних јединица до нивоа бригаде. Фазе војних операција су: припрема војне операције, 

извођење војне операције, стабилизација стања на простору извођења војне операције и дезангажовање снага. 

Војне доктрине помињу пет фактора, чије познавање доводи до успеха у војним операцијама.  Ти фактори су: 

непријатељеве снаге, сопствене снаге, простор извођења војне операције, време и информације. 

Циљ рада је приказ мера и активности које се могу спроводити ради заштите информација о 

сопственим снагама и мера за  прикупљање и коришћење података о непријатељевим снагама. 

У раду су, тежишно, примењене методе анализе садржаја, посматрања и индуктивно-деудктивна 

метода. Резултати рада се односе на обједињен приказ мера које се могу примењивати ради заштите и 

коришћења информација у војним операцијама. 

Кључне речи: информација, безбедност, војне операције. 

INFORMATION SECURITY OF MILITARY OPERATIONS OF TACTICAL 

LEVEL 

ABSTRACT 

Military operations involve tactical level command, organization of combat operations and providing combat 

operations through four phases. The military doctrines the tactical level of military operations presupposes military 

operations of military units up to the brigade. The phases of military operations are preparing military operations, the 

implementation of military operations, the stabilization of the situation in the territory of the military operations and 

disengagement of forces. Military doctrines mention five factors, the knowledge of which leads to a success in military 

operations. These factors are: the enemy forces, our forces, area of the military operations, time and information. 

The aim of the study was to review the measures and activities that can be implemented to protect information 

about its own efforts and measures to collect and use data about the enemy forces. 

In this paper, principally, the methods of content analysis, observation, and inductive-deductive methods are 

applied. We present a unified view on the measures that can be applied for the protection and use of information in 

military operations. 

Key words: information, security, military operations. 

УВОД 

Развој борбених система и командно-информационих система условио је и развој 

доктрине оружаних снага. Доктрнина оружаних снага, на неки начин представља упутство о 

томе како треба оптимално водити оружану борбу у складу са конкретним условима. 

Обухвата систем усвојених ставова, принципа и погледа о припремању и вођењу оружане 

борбе (војних операција) на стратегисјком, оперативном и такичком нивоу. Раније војне 

доктрине као чиниоце оружане борбе разматрале су: циљ, снаге, простор и време. Савремене 

војне доктрине у чиниоце војних операција сврставају циљ, снаге, простор, време и 

информације.  Дакле, информације добијају све већи значај у војним операцијама. 

Традиционалан приступ заштити информација у војним операцијама заснивао се на примени: 

организацијских, оперативно-тактичких и техничких мера електронске заштите.  

                                                             
1
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Традиционални приступ у заштити информација се показао као веома ефикасан, 

међутим развојем командно-информационих система и система за прикупљање 

обавештајних података и борбених система чије функционисање зависи од одређених 

информација (нпр. навођење преко система за глобално навођење и управљање) неопходно 

га је унапредити. 

У раду су описане војне операције тактичког нивоа, приказан је значај информација у 

војним операцијама тактичког нивоа и кроз објашњење информационе безбедности у војним 

операцијама приказан је приступ моделу заштитних прстенова. Кроз модел заштитних 

прстенова приказане су мере и активности које се могу спроводити ради унапређења 

информационе безбедности у војним операцијама тактичког нивоа. 

ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ТАКТИЧКОГ НИВОА 

У Доктрини Војске Србије операција је дефинисана као скуп борбених и/или 

неборбених активности, покрета и других акција које се предузимају по јединственој 

замисли, самостално или у сарадњи с другим снагама одбране, ради остварења општег циља 

различитог значаја.
3
   

Такође у Доктрини Војске Србије се наводе нивои операција и критеријуми за 

утврђивање нивоа операција.  

На основу тога су дефинисана три нивоа операција: 

- стратегијски ниво операција, 

- оперативни ниво операција и  

- тактички ниво операција. 

Тактички ниво (војних) операција обухвата припрему и употребу јединица у 

директном контакту с непријатељeм, ради непосредне реализације додељених мисија и 
задатака. На овом нивоу, расположиви војни потенцијали ангажују се у операцијама 

тактичког значаја, које могу бити самосталне или део кампање.  

Чиниоци операција димензионирају и обликују  војну операцију. Чиниоци операција 

су: циљ операције, снаге, простор, време и информације.  Плански  се повезују  у  

јединствену целину  која чини војну операцију усмерену ка остварењу постављеног циља у 

конкретној мисији.
4
   

Општи циљ операције темељи се на општим циљевима и интересима  значајним  за  

одбрану  земље. Опредељују  га  сопствене могућности,  јачина  и  распоред  непријатеља,  

карактер  невојне претње и место извођења. Циљ увек мора бити реалан и усклађен са 

стварним могућностима за његово постизање. Одређивање циља и његова реалност зависе од 

познавања ситуације и схватања суштине задатка, као и од способности предвиђања могућих 

ситуација у току извођења операција.  

Људски и материјални ресурси са својим квалитативним и квантитативним 

обележјима обликују снаге за извођење операција. Квантитативна својства снага исказују се 

бројем људи и средстава у разноврсним организацијско-формацијским и привремено 

моделованим саставима намењеним за извођење операција. Квалитативна својства људског 

ресурса испољавају се преко борбеног морала, нивоа обучености и физичке 

припремљености. Квалитативна  својства  материјалних  ресурса  исказују  се  преко 

тактичко-техничких  карактеристика  наоружања  и  војне  опреме, врсте и количине 

материјала за обезбеђење операције.   

Простор  је  географски  појам  који  обухвата  територију,  ваздушни простор и 

унутрашње пловне путеве. Подразумева распоређене елементе оперативног распореда 

                                                             
3
 Доктрина Војске Србије, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2010. стр 28. 

4
 Доктрина операција Војске Србије, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2012. стр 43. 
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сопствених и непријатељевих снага и у њему се изводе војне операције. Простор се изражава 

преко квалитативних димензија (дужина, ширина и површина)  и  квантитативних  својстава 

(насељеност,  комуникативност, рељеф, хидрографија и друго).  Ради  успостављања  

оптималне  усклађености  циљева,  снага предвиђених за остварење тих циљева, простора у 

којем се задатак обавља, времена и начина обављања задатака, врши се стална процена.   

Војне операције  се планирају, припремају и изводе у одређеном  времену.  Због  

сложености  и  значаја,  време  као  фактор оружане  борбе  у  целини  испољава  се  као  

историјски  период  у којем се изводе операције, као трајање, као доба године и дана и као  

метеоролошка  појава. 

Информације пружају потпунију слику о оперативном окружењу, смањују 

неодређеност, неизвесност и ризик  и омогућавају успешно командовање у свим 

операцијама.   

Податак је представљање чињенице или идеје погодне за комуникацију, 

интерпретацију и обраду. Подаци елементарно описују ствари, догађаје, активности и 

трансакције који су забележени,  класификовани  и  ускладиштени,  али  нису  организовани  

да пренесу  неко  конкретно  значење.  Информација  је  податак  који повећава знање 

примаоца о неком појму.   

Битна својства информације су: 

- за сваку информацију мора постојати пошиљалац и прималац;  

- информација  повећава  ниво  знања  примаоца  и  смањује неодређеност;  

- информација мора бити разумљива за примаоца и  

- вредност (количина)  примљене  информације  зависи  од  претходног знања 

примаоца.
5
 

Савремене операције изводе се у веома сложеном окружењу које  захтева 

предузимање мера  за постизање  ефикасности,  а информације  у  реалном  времену  постају  

капитална  вредност.  Информације, зависно од њихове прецизности, тачности и 

благовремености, утичу на убрзавање или успоравање борбених активности.   

ЗНАЧАЈ ИНФОРМАЦИЈА У ВОЈНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ТАКТИЧКОГ НИВОА 

У савременим војним операцијама изражена је потреба поделе  и  коришћења  

информација  између  различитих  учесника  унутар  војних  снага  и  војних  снага  са  

другим  учесницима  у  оперативном окружењу.  

Могућност приступа информацијама један је од фактора који одређују степен 

интеграције различитих војних и невојних снага у војним операцијама које изводе дејства у 

променљивом окружењу које укључује и електромагнетни спектар.   

Повезивање свих учесника у војним операцијама путем електронских  комуникација  

омогућава  координацију,  обједињавање, достављање и приказивање релевантних 

информација. На тај начин могуће  је  створити  јединствену  информациону  димензију 

оперативног окружења војних операција.   

Свe  вojнe oпeрaциje  изводе  сe  у oдрeђeнoм  инфoрмaциoнoм oкружeњу, кoje није у 

потпуности под кoнтрoлом вojних снaгa. Доминација у електромагнетном спектру је веома 

значајна у информационом окружењу. 

Непрекидно  снабдевање  расположивим  информацијама  у  реалном или скоро 

реалном времену омогућава командама и командантима бољу  процену  ситуације  и  

доношење  сврсисходнијих  одлука у краћем временском интервалу.  

Брз  техничко-технолошки  развој  средстава  за  прикупљање, чување, обраду, приказ 

и дистрибуцију података и информација променио  је физиономију оружаних сукоба. То  је 

                                                             
5
 Исто, стр. 47 
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условило нови приступ  у употреби војних снага у операцијама,  заснован на информатичкој 

мрежи.
6
 

Приступ  заснован  на  информатичкој  мрежи  у  најширем смислу  омогућава  

предност  у  коришћењу,  обезбеђивању,  обради и дистрибуцији информација  снагама у 

операцијама ради  јединственог  познавања  ситуације  и  једновременог  извршавања 

задатака у достизању жељеног крајњег стања. Информатичко  умрежавање представља начин  

организације  снага и њихових дејстава у информационом добу и преводи информациону 

надмоћност у борбену надмоћност. Информациона надмоћност омогућена  је умрежавањем  

снага које  су  географски распоређене и добро информисане.
7
   

Информатичко умрежавање карактерише: 

- дељење информација (што представља извор борбене моћи), 

- заједничка свесност о ситуацији и 

- познавање намера команданата. 

Приступ заснован на информатичкој мрежи омогућава размену информација између 

сензора (без обзира на платформу), извршиоца (без обзира на сервисе) и доносиоца одлука и 

организације подршке (без обзира на локацију).
8
   

ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ У ВОЈНИМ ОПЕРАЦИЈАМА 

Појам информација описује инструкцију, знање, упутство или обавештење, у 

зависности од контекста у којем се користи. Информација указује на смислену поруку која 

садржи чињенице из којих је могуће извести закључак, а може бити вербална, писана, 

штампана или дигитално записана.  

Обавештајна информација представља скуп података обрађених применом 

обавештајних процедура или производ више информација које наводе на закључке који 
експлицитно указују на суштину појава или процеса.   

Са становишта савремених информационих технологија,  квалитет информационо-

комуникационог система одређује на који начин ће подаци бити креирани, обрађивани, 

складиштени и преношени, али и на  који ће начин бити изведена њихова  заштита и  како ће 

они бити  уништавани. 

Информациона безбедност  представља сваку активност која обезбеђује заштиту 

информација с циљем да буде омогућен континуитет у раду и минимизиран утицај ризика и 

претњи по информациони систем. Информациона безбедност подразумева заштиту 

поверљивости, интегритета и доступности података од неауторизованог приступа,  промене 

или  уништења,  уз  примену  контролних механизама  који  треба да буду унапред одређени, 

уграђени, надгледани, проверавани и побољшавани у реалном времену.
9
 

Информациона безбедност у војним операцијама, у најширем смислу, обухвата, са 

једне стране, активности ради заштите сопственог командно-информационог система и ради 

спречавања информационог деловања непријатеља а са друге стране, активности које 

омогућују ефикасно деловање елемената за прикупљање обавештајних података о 

непријатељу. 

                                                             
6
 За време операције „Ирачка слобода“ користио се дигитални систем ОС САД који употребљава тактички 

интернет за слање података са бојишта у реалном времену снагама на терену. Систем се користио на 

покретним платформама (појединим борбеним возилима пешадије типа „бредли“ и на појединим тенковима 

типа М1А1 „Абрамс“, као успешна замена за класичне карте и извештавање о сопственој позицији радио-

везом. Компјутерска слика и могућности GPS-a омогућавале су посадама тенка одређивање тачне локације.  
7
 Доктрина телекомуникационо-информатичког обезбеђења Војске Србије, Медија центар „Одбрана“, 

Београд, 2012. стр. 13. 
8
 Исто, стр. 14. 

9
 Протић, Д, Д.: Информациона безбедност: стандарди или правила, Војно дело – пролеће 2013. Медија центар 

„Одбрана“, Београд, 2013. стр. 135. 
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Узимајући у обзир претходну дефиницију и анализирајући моделе информационе 

безбедности може се предложити одређени модел информационе безбедности у војним 

операцијама, односно модел заштитних прстенова се може применити и на војне операције. 

Модел заштитних прстенова се разматра са више аспеката: правне норме, 

организационе мере, мере непосредне заштите, заштита опреме, заштита програмске 

подршке и заштита база података.
10

 

У оквиру сваког прстена преузимају се одређене мере и реализују одређене 

активности ради унапређења информационе безбедности у војним операцијама.  

Људски прстен чини укупност људског потенцијала страна у сукобу. Квалитативна 

својства људског потенцијала страна у сукобу утичу на информациону безбедност 

испољавањем високог морала, високим степеном безбедносне културе, високим нивоом 

оперативних и функционалних спососбности (спремношћу за извршење конкретног задатка у 

одређеном ситуационом окуружењу...). 

Нормативни прстен обухвата обавезе и прописује извршење и начин извршења 

одређених активности, дефинисан матрицом овлашћења. Поштовањем нормативног прстена 

захтеви за информацијама, прикупљање, обрада и достављање информација обавља се у 

складу са овлашћењима (у војним операцијама информације се могу достављати по линији 

командовања, линији логистике, према претпостављеној команди, према потчињеним 

саставима према суседним јединицама...) а спречава се достављање информација 

„неовлашћеним― лицима и предвиђају се одређене санкције за непоштовање прописаних 

норми.   

Организациони прстен обухвата мере и активности, надлежности и обавезе корисника 

извршилаца. У војним операцијама организациони прстен се односи на организацију обуке у 
спровођењу мера информационе и безбедносне заштите, организовање различитих врста 

комуникација ради флексибилности и непрекидности командно-информационог система, 

избор и уређење одређених положаја за електронске уређаје и системе и положаја за 

прикупљачке елементе, међусобна повезаност више система и средстава, израда лажних 

положаја. 

Прстен физичке заштите онемогућава физички приступ нападачу. У војним 

операцијама физичка заштита (непосредна заштита или борбено обезбеђење) се примењује за 

несметано функционисање командних места, осетљивих телекомуникационих уређаја, 

система, телекомуникационих линија, издвојених елемената за командовање или 

прикупљање обавештајних података, маневар електронским средствима и системима, 

садејство између појединих система и комплекса, извођење електронског напада на 

непријатељеве системе за прикупљање обавештајних података .  

Заштита телекомуникационих, електронских уређаја и софтвера подразумева 

контролисано чување и копирање оперативног система и апликативних програма, чување 

конструкцијских решења електронских средстава и система отпорних на електронско 

ометање. 

Заштита инраструктуре обезбеђује оптималне услове за функционисање свих 

компоненти командно-информационог система у војним операцијама. Такође подразумева и 

заштиту од електронског извиђања и дејства вођеним убојним средствима. 

Противпожарна заштита обухвата инжињеријско уређење станица за 

телекомуникације, агрегата, командних места, примену одговарајућих средстава за гашење 

пожара и обуку људства у гашењу пожара. 

Заштита командно-информационог система у раду у мрежном окружењу подразумева 

примену свих мера криптозаштите информација од контроле приступа мрежи, примене 

                                                             
10

 Синковски С, Лучић Б.: Информациона безбедност, Научно-стручни скуп ZITEH/06, Универзитет 

Сингидунум, Београд, 2010. 
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таблице сигнала, кодних таблица, поштовање правила о телефонско-телеграфском 

саобраћају, примене одговарајућих шифарских система за слање порука и података унутар 

командно-информационог система и према претпостављеној јединици... 

ЗАКЉУЧАК 

Информациона безбедност у војним операцијама тактичког нивоа постаје веома 

значајан сегмент на који треба обратити нарочиту пажњу приликом припреме и ангажовања 

јединица за реализацију додељених мисија и задатака. Посебну пажњу треба посветити 

информацијама зато што оне постају кључни ресурс у оружаним сукобима. Правовремена, 

тачна и поуздана информација доприноси стварању  оперативне слике бојишта у реалном 

или приближно реалном времену. Развој борбених оружја и оруђа, средстава и система за 

прикупљање обавештајних података и командно-информационих система условљава стално 

унапређење информационе безбедности.  

Један од начина унапређења информационе безбедности у војним операцијама 

тактичког нивоа је примена модела заштитних прстенова. Модел заштитних прстенова може 

обухватити скоро све мере и активности ради заштите информација. Такође модел 

заштитних прстенова је могуће унапређивати у зависности од развоја командно-

информационих система, борбене технике и средстава за прикупљање обавештајних 

података. 

Перспективе информационе безбедности у војним операцијама тактичког нивоа могу 

бити на креирању адаптивних модела информационе безбедности у зависности од конкретне 

војне операције. Креирање модела информационе безбедности у реалним условима (борбеној 

ситуацији) је веома тешко, међутим креирање модела информационе безбедности је могуће 

током моделовања и решавања тактичких задатака. 
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РЕЗИМЕ 

Стаклена амбалажа, која се прави од подкласе оксидних стакала коју карактерише висока 

хемијска и термичка стабилност, има занемарљиву деградацију на депонијама, што повратно, има 

велики утицај на животну средину. Међутим, ова висока стабилност иако са аспекта утицаја на 

животну средину представља негативну карактеристику, са аспекта употребе материјала се сматра 

квалитетном одликом, која доноси значајан апликативни потенцијал материјалима. Рад презентује 

резултате истраживања која су спроведена у циљу коришћења отпадног амбалажног стакла за 

добијање грађевинских блокова. Приказана је припрема стакленог рециклата од отпадне стаклене 

амбалаже, као и поступак његовог даљег коришћења као секундарне сировине за добијање 

грађевинског блока. Истраживањa су спроведена са циљем изналажења могућности за смањење 

количине отпада који се одлаже на депонији у Новом Саду, односно смањењa потребног простора за 

одлагање и утицаја на животну средину. 

Кључне речи: стаклена амбалажа, секундарна сировина, млевење 

THE USE OF WASTE GLASS PACKAGING AS A SECONDARY 

RAW MATERIAL IN THE MANUFACTURE OF BUILDING 

BLOCKS 

ABSTRACT 

Glass containers, which are made from a subclass of oxide glasses characterized by high chemical 

and thermal stability, have negligible degradation in landfills, which in turn has a great impact on the 

environment. However, even though this high stability is environmentally a negative characteristic, in terms 

of the use of the material it is considered to be a quality distinction, which brings a significant application 

potential to the material. This paper presents the results of research conducted in order to use waste glass 

containers for obtaining building blocks. The preparation of the glass recycled from the waste glass 

containers, as well as the method of its further use as a secondary raw material for building blocks is 

presented. The research goal was to find ways to reduce the amount of waste disposed of at the landfill in 

Novi Sad, reducing thus the required storage space and the impact on the environment. 

Keywords: glass containers, secondary raw materials, grinding 

УВОД  

Раст популације и продукција све већих количина отпада чини да у свим 

земљама света долази до повећања, како у апсолутној количини произведеног 

отпада, тако и у количини отпада по особи. Отпад настаје при свакодневним 

активостима људи. Стално повећање укупне количине отпадних материја које 

производе индустрија и становништво и убрзано исцрпљивање природних, 

енергетских и сировинских ресурса захтевају корениту промену традиционалног 

индустријског модела третмана отпада. Управљање отпадом обухвата мере и 

посебна правила понашања у складу са законском регулативом и захтевима 

стандарда ИСО 14001. Мере се примењују од настанка отпада до његовог одлагања 
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(дислоцирања, рециклаже). Поменуте мере зависе од тога да ли је отпад опасан или 

безопасан. У новом, интегрисаном индустријском систему, потрошња енергије и 

сировина мора бити оптимизирана, а настајање отпада минимизирано. У оваквим 

системима отпад из једног производног процеса користи се као сировина у другом 

процесу. Рециклажа и поновна употреба отпадног материјала има значајан 

економски и еколошки значај. Материјал који је идеалан пример за то је управо 

стакло односно стаклена амбалажа. 

Стакло је идеалан материјал за паковање. Сачињено је од распрострањених, 

природних материјала. Песак је основни елемент, сода омогућава топљење и 

флуидност, а кречњак стаклу даје постојаност [1]. Стакло је, као једна од основних 

врста материјала са тендецијом преласка у отпад, у позадини свакодневног живота 

већине људи. Теоретски, стакло се може рециклирати до бесконачности [2]. 

Међутим, када се помиње рециклажа стакла, мисли се на рециклажу стаклене 

амбалаже (флаше, тегле и др.). Око 80-85% производа од стакла који се производе у 

фабрикама за производњу стакла широм света, чине стаклене амбалаже за паковање 

хране и пића и за примену у фармацеутској индустрији, и стакло за аутомобилску 

индустију [3]. Последњих година побољшања у животном стандарду и технолошки 

развоју довеле су до значајне повећане потрошње стаклених флаша за једнократну 

употребу. 

Данас се више од 67% стаклених флаша и тегли сакупља за рециклажу у 

земљама Европске уније, односно око 11 милиона тона или 25 милијарди флаша и 

тегли сакупљених широм Европе. Преко 80% сакупљених флаша и тегли рециклира 

се у оквиру евроспких фабрика за производњу стаклене амбалаже ради добијања 

нових флаша и тегли [4].   

У Републици Србији се произведе приближно 2 500 000 t/годишње 

комуналног отпада, од чега стаклени отпад чини приближно 130 000 t/годишње 

односно од те количине 90 000 t/годишње се односи на стаклену амбалажу, која 

чини око 27% удела у укупној количини амбалажног отпада прозведеног у 

Републици Србији. Количина амбалажног отпада у Републици Србији се не мери па 

се евиденција не врши на систематски начин, а поменути подаци су процењени на 

основу мерења у неколико градова, односно обухвата од 30% становништва, што 

указује да ове количине могу бити и знатно веће [5]. 

У Новом Саду је лоцирана највећа депонија за одлагање комуналног отпада 

у Војводини, која је суочена са сталним проблемом недостатка простора за 

депоновање отпада. На депонији у Новом Саду годишње се депонује преко 6000 

тона стаклене амбалаже, а укључивањем нових општина чланица Јужнобачког 

региона са центром у Новом Саду према усвојеном Регионалном плану управљања 

отпадом, количина стаклене амбалаже која би се депоновала на депонију у Новом 

Саду износила би преко 10 000 t годишње, чинећи је веома значајним ресурсом [6]. 

Спрам својих карактеристика, стакло одложено на депонију никада се неће 

разградити, и као такво, ствара велики проблем на депонијама из разлога што се 

његова количина повећава, уколико се не предузимају претходно одређени кораци 

санације ове врсте отпада (као нпр. поновна употреба, рециклажа стаклене 

амбалаже са циљем добијања истог или новог производа итд.). Стаклена амбалажа 

се као секундарна сировина може искористити за добијање новог производа – опеке 

односно грађевинског блока [7], [8]. Рециклажом се смањује количина отпада који 

се шаље на депоније и ублажава проблем одлагања отпада и стварања дивљих 

депонија. Употреба отпадне стаклене амбалаже у производњи грађевинског 

материјала (као што је на пример грађевински блок) показала се врло значајном, из 

разлога што се на тај начин смањује потрошња природних ресурса и трошкова 
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одлагања отпада а у исто време се штити животна средина од потенцијалних 

штетних утицаја одређених супстанци [7]. 

Континуално коришћење необновљивих ресурса, повећање трошкова 

енергије и управљање отпадом, довели су до све веће потребе за оптимизацијом 

процеса производње грађевинске опеке која је од суштинског значаја за одрживост 

цигларске индустрије. Једна од стратегија за решавање ових проблема, која се 

користи у свету, је да се користе одређени адитиви, пореклом из отпада, који се 

мешају заједно са глином ради производње грађевинског блока односно цигле. 

Употреба одређених адитива може довести до смањења коришћења необновљивих 

ресурса за потребе производње опеке, али се такође могу побољшати и снага и 

издржљивост опеке. У научном раду [9] управо је као пример показана употреба 

отпадне стаклене амбалаже, као адитива, за производњу грађевинске опеке. Већина 

стаклене амбалаже је помешана међусобно, у различитим бојама стакла (бело, 

смеђе, зелено), па их је из тог разлога тешко рециклирати, јер рециклажа стакла 

захтева сортирање према боји због различитих температура топљења стакла у 

зависности од тога које је боје, па то додатно поскупљује процес, и на крају највећи 

део такве отпадне стаклене амбалаже заврши на депонији.  

Због садржаја Na2О и некристалне структуре, стаклена амбалажа показала се 

као добар адитив за производњу грађевинске опеке, смањујући потребне 

температуре за синтеровање опеке. Поред тога, додатно присуство стакласте фазе у 

грађевинској опеки допринело је и побољшању структуре саме опеке у смислу 

њене трајности [9].  

У циљу изналажења нових могућности за поновну употребу отпадног 

амбалажног стакла извршена  је препарација стакленог праха и његова 

гранулометријска сепарација. Познато је наиме, да карактеристике прахова зависе 

од врсте материјала, али и од величине зрна праха. Самим тим и карактеристике 

материјала који се добијају накнадним третманом истих, зависе од режима даље 

обраде, али и величине зрна праха. Ово даље одређује могуће примене материјала. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Извршено је експериментално добијање опека са различитим уделом 

стакленог рециклата. Прво је извршена процедура у циљу одређивања оптималног 

режима и периода млевења стаклене отпадне амбалаже како би се произвео прах 

задовољавајућег гранулометријског састава.  

Порцедура је обухватала следеће фазе: сакупљање репрезентативних узорака 

отпадног амбалажног стакла; избор и примену релевантних метода за физичко-

хемијски пред-третман узорка стакла; млевење узорака у полуиндустријском 

млину; гранулометријску сепарацију добијеног праха на механичкој њихајућој 

сејалици са системом сита по Тајлеру као и статистичку обраду добијених 

резултата.  

На слици 1. дата је шема полуиндустријског млина, као и шема попречног 

пресека млина са телом за дробљење, који је коришћен за добијање стакленог 

праха. 
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Слика 1- Шема полуиндустријског млина, као и шема попречног пресека млина са 

телом за дробљење 

На слици 2. дата је фотографија гранулометријских сита по Тајлеру са 

прашкастим узорцима стакла, након сепарације. 

 

Слика 2- Гранулометријска сита са прашкастим узорцима добијених млевењем 

отпадног амбалажног стакла 
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На слици 3. дата је дистрибуција масе добијеног праха по величини честица, 

за репрезентативни узорак. Опсези величине честица приказани на x-оси су у m. 

Слика 3- Дистрибуција масе прашкастог узорка добијеног млевењем отпадног 

амбалажног стакла по величини честица праха 

Након избора оптималног режима млевења, добијен је стаклени прах 

уједначене величине честица, уз мале губитке у процесу млевења и 

гранулометријске сепарације. Највећи проценат добијених честица је величине 

испод 0,71 микрона, што је погодна величина за производњу опеке. 

Слика 4- Технолошка карта печења блока са стакленим рециклатом 
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Слика 5- Процес производње блока са стакленим рециклатом 

Након оптимизације, обрађена је већа количина стакленог рециклата по 

одабраном режиму припреме, млевења и гранулометријске сепарације ради 

добијања ситнозрнасте секундарне сировине. Након тога је извршено добијање 

експерименталних опека са различитим масеним уделом стакленог рациклата у 

саставу. Рециклат је мешан са глином до добијања хомогене сировине, након чега је 

извршено екструдирање опека, њихово сушење и печење. Узорци су сушени по 24 

часа, на температурама од 50°C, 70°C и 105°C, сукцесивно и затим печени на 

температури од 880°C. 

Ради потврде изводљивости примене предложене варијанте искоришћења 

стакленог рециклата, извршена је производња узорака грађевинског блока и у 

индустријским условима, осносно у режимима мешања, пресовања, сушења и 

печења блока који се примењују у производним погонима циглана.  

На слици 4. дата је технолошка карта печења, а на слици 5. су дате 

фотографије процеса производње блока са стакленим рециклатом. 
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ЗАКЉУЧАК 

Показано је да се отпадна стаклена амбалажа може користити као 

секундарна сировина за производњу грађевинског блока. У ту сврху је извршен 

избор оптималног режима млевења у полуиндустријском млину и припрема 

стакленог рециклата у форми праха. Највећи део масе праха су честице величине 

испод 0,71 микрона, што је погодна величина за производњу опеке. Наком тога је 

прво у експерименталним, а затим и у индустријским условима извршена 

производња узорака грађевинског блока са стакленим рециклатом добијеним од 

отпадне стаклене амбалаже у саставу. 

Напомена: 

Аутори се захваљују управи и запосленима у циглани „НЕИМАР― Д.О.О у 

Зрењанину на помоћи око реализације резулатата приказаних у раду. 

Рад је реализован у оквиру краткорочног пројекта АПВ „Коришћење 

отпадне стаклене амбалаже са депоније у Новом Саду као секундарне сировине за 

производњу опеке― 
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РЕЗИМЕ  

Безбедна евакуација корисника зграде у случају пожара је један од кључних елемената 

заштите од пожара. Процена времена потребног за евакуацију је нарочито важна за објекте где 

борави или се окупља већи број људи, као што су велики стамбени, пословни и јавни објекти, који 

припадају првој или другој категорији угрожености од пожара. У нашој инжењерској пракси се 

примењује прорачунски модел одређивања времена потребног за евакуацију, али су у 

истраживачким радовима све присутнији и софтверски модели симулације евакуације, који 

доприносе бољој процени тока евакуације у реалном времену. Ови модели могу да пруже ефикасан 

начин тестирања сигурности зграде изложене пожару и да укажу на критичне тачке на путу 

евакуације. У раду је дата компаративна анализа резултата прорачунског модела евакуације за 

зграду Департмана за грађевинарство и геодезију у Новом Саду и резултата добијених применом 

софтверског модела симулације – програмског пакета Pathfinder. Рачунарско моделовање процеса 

евакуације омогућава развој и анализу више сценарија догађаја, на основу којих је могуће 

дефинисати мере за унапређење безбедности објекта у случају пожара. 

Кључне речи: евакуација, пожар, прорачун, симулација, моделовање 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EVACUATION CALCULATION 

MODEL AND SOFTWARE SIMULATION MODEL 

ABSTRACT 

 One of the most decisive aspects of a building‘s fire safety is the possibility of safe egression. 

Therefore, estimating the evacuation time is especially important for buildings with large number of 

occupants, such as residential buildings, public and business facilities, considered as buildings of the first or 

second category of fire risk in the buildings‘ categorization. In our engineering practice, the calculation 

model is usually applied in order to determine the time required for evacuation. However, evacuation 

simulation models are more and more present in research papers, contributing to a better assessment of the 

flow of evacuation in real time. These models could provide an efficient way of testing the safety of a 

building exposed to fire and to indicate critical points on evacuation paths. This paper presents a 

comparative analysis of the time required for occupants‘ evacuation from the building of the Department of 

Civil Engineering and Geodesy in Novi Sad, obtained by the calculation model and by using the simulation 

software – Pathfinder. The presented computer model enables the development and analysis of multiple 

scenarios during a fire event, in order to define measures for improving the safety of the building in case of 

fire. 

Key words: evacuation, fire, calculation, simulation, modeling 
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УВОД 

Сваке године око 70.000 људи у Европи буде животно угрожено и претрпи 

повреде изазване пожаром или удисањем дима, док штета од пожара прогута око 

један одсто европског БДП-а. Према подацима Сектора за ванредне ситуације РС, 

укупан број пожара и експлозија од 2010. до 2012. године, у Србији у грађевинским 

објектима и отвореним просторима износио је 79.886,  а укупно је било 1.280 

повређених и погинулих грађана [1]. 

Безбедна евакуација корисника зграде у случају пожара је један од кључних 

елемената заштите од пожара. Објекат мора да омогући корисницима да се 

несметано крећу унутар њега у сваком тренутку, и по потреби брзо евакуишу. 

Зграде морају бити пројектоване тако да осигуравају корисницима безбедан пролаз 

до сигурних простора пре настанка разбуктале фазе пожара. Под тим се 

подразумева одређивање довољног броја евакуационих излаза из угроженог 

простора, као и правилно димензионисање и распоређивање евакуационих путева, 

како би корисници били у могућности да напусте објекат у прихватљивом 

временском периоду. Правилно обележавање и осветљавање евакуационих путева, 

контролисање тока људи при самој евакуацији су, такође, битни елементи за 

сигурну и брзу евакуацију, поготово узимајући у обзир додатне елеменате хаоса, 

панике, и велике густине људи. Процена времена потребног за евакуацију је 

нарочито важна за објекте где борави или се окупља већи број људи, као што су 

велики стамбени, пословни и јавни објекти, који припадају првој или другој 

категорији угрожености од пожара. 

У нашој инжењерској пракси се примењује прорачунски модел одређивања 

времена потребног за евакуацију, међутим време потребно за евакуацију свих особа 

које се у тренутку пожара могу наћи у објекту је веома тешко прецизно одредити 

јер захтева узимање у обзир великог броја фактора, од којих је неке веома тешко 

предвидети. Управо из тог разлога, пројектанти се често суочавају са проблемом 

моделовања процеса евакуације употребом само једног модела чије слабе тачке 

могу довести до одређених грешака. У циљу бољег сагледавања проблема, 

неопходан је нов инжењерски приступ проблематици евакуације зграде како би се 

процеси евакуације боље разумели и предвидели посебни утицајни фактори, као 

што је понашање људи (варијабилно понашање и реаговање различитих група људи 

на узбуну, свест, менталитет, старосна структура, потребе особа са ограничењима у 

кретању, спремност на реаговање, итд). Стога, у данашње време, у истраживачким 

радовима су све присутнији и софтверски модели симулације евакуације, који 

доприносе бољој процени тока евакуације у реалном времену. Ови модели могу да 

пруже ефикасан начин тестирања сигурности зграде изложене пожару и да укажу 

на критичне тачке на путу евакуације. Рачунарско моделовање процеса евакуације 

омогућава развој и анализу више сценарија догађаја, на основу којих је могуће 

дефинисати мере за унапређење безбедности објекта у случају пожара. 

У раду је дата компаративна анализа резултата прорачунског модела 

евакуације за зграду Департмана за грађевинарство и геодезију у Новом Саду и 

резултата добијених применом софтверског модела симулације - програмског 

пакета Pathfinder.  

ЛОКАЦИЈА И ОПИС ОБЈЕКТА 

Зградa Департмана за грађевинарство и геодезију налази се у Новом Саду, на 

Лиману 1, у улици др Симе Милошевића 12, у склопу Универзитетског кампуса. 
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Објекат је пројектован као издвојен, спратности Су+Пр+2+По, правоугаоне основе 

спољних габаритних димензија 30x16m, док је висина објекта 19.4m. Изглед и 

диспозиција објекта приказани су на сликама 1 и 2. 

 На основу класификације зграда према намени, издвојености и висини, 

дефинисане стандардом СРПС ТП 21[2], зграда припада издвојеним, јавним 

објектима класе IJ2. Висина пода последње етаже објекта не прелази 30 m у односу 

на околни терен, тако да објекат не припада групи високих објеката.  

 
 

Слика 1 – Изглед објекта Слика 2 – Ситуациони план  
 

Зграда је изграђена у систему скелетне армирано-бетонске конструкције са 

стубовима и попречним и подужним системом греда. Међуспратна конструкција је 

пуна армирано-бетонска плоча дебљине 20cm (класа F90). Главна носећа 

конструкција зграде – АБ скелет, према стандарду СРПС УЈ.1. 051[3], има 

отпорност према пожару 1,5-2 часа (класа F90-F120). Сва степеништа су армирано-

бетонска. Кровну конструкцију објекта чине главни носачи типа челичне решетке, 

која се ослања на АБ греде. Преко челичне решетке монтиране су челичне 

рожњаче.  

Спољашњи зидови су вишеслојни, изведени од Ytong блокова дебљине 20cm 

и термичком изолацијом од минералне вуне дебљине 5-10cm. Унутрашњи 

преградни зидови дебљине 10cm или 15cm, изведени су од Ytong блокова или плоча 

од картон гипса. Фасада објекта је Alukobond, дебљине 4cm. 

Завршни подови у кабинетима и учионицама су ламинати, а све 

комуникације су обложене гранитном керамиком. Подови и зидови у санитарним 

чворовима су обложени керамичим плочицама. Плафони у свим просторијама су 

спуштени, изведени од гипс картонских плоча. 

Улазна врата су клизна од алуминијумских профила, са сензором покрета. 

Унутрашња врата у сутерену, приземљу, као и на I, II и III спрату су од фурниране 

иверице. Прозори у свим просторијама су алуминијумски, застакљени 

рефлектујућим термопан стаклом. 

За вертикалну комуникацију у степенишном простору изведен је 

хидраулични лифт, а на улазном степеништу, предвиђен је лифт за особе са 

отежаним кретањем. 

У случају пожара, ватрогасне екипе могу да приђу згради са јавних 

саобраћајница из улица др Илије Ђуричића и др Симе Милошевића, у процењеном 

временском периоду од 7 – 10 минута од момента дојаве о настанку пожара 

Ватрогасној бригади у Новом Саду.  

Према СРПС У.Ј1.240/1994 [4], степен отпорности зграде према пожару на 

основу намене, издвојености објекта, висине зграде, површине репрезентативног 
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пожарног сектора и броја особа који бораве у том сектору је IV. Према [5], на 

основу отпорности елемената конструкције и изабраних грађевинских материјала, 

објекат задовољава најважније захтеве техничких препорука СРПС ТП21 у вези 

конструкције, под условом да се челична решеткаста конструкција заштити 

додатним премазима захтеване отпорности према пожару.  

Примењене мере заштите од пожара: 

 Јавне саобраћајнице омогућавају прилаз објекту и омогућавају ефикасну 

интервенцију ватрогасним јединицама, 

 У објекту су уграђене светиљке нужне расвете са аутономним извором 

напајања, 

 У објекту су инсталирани уређаји за ручну дојаву пожара, 

 Гашење почетних пожара је предвиђено ручним апаратима типа S и СО2 и 

водом из уграђене хидрантске мреже, 

 Апарати за почетно гашење пожара и хидранти са опремом су постављени 

на свим етажама према елаборату заштите од пожара. 

ПРОРАЧУНСКИ МОДЕЛ  ЕВАКУАЦИЈЕ  

Теоријске основе прорачуна 

Питања безбедности од пожара стамбених, пословних и јавних објеката 

регулисана су необавезујућим техничким препорукама СРПС ТП 21 2002. Техничке 

препоруке дефинишу временски опсег у оквиру ког је потребно извршити 

евакуацију, како живот и здравље свих затечених у угроженом простору не би били 

компромитовани. Према овим препорукама, време евакуисања tk је време кретања 

од полазног места до безбедног места, док је време припреме за евакуацију tpe време 

од тренутка када лице које ће се евакуисати сазна да је настао пожар који би могао 

да угрози живот до тренутка напуштања просторије боравка.  

Приликом евакуисања, кретање корисника објекта је могуће кроз неколико 

етапа: 

 I етапа – од полазног места (PM) до првог излаза (PI),  

 II етапа – од PI до EI (евакуациони излаз), 

 III етапа – од EI до KI (крајњи излаз), пут одвојен пожарним вратима кроз 

заштићен простор у којем се не осећају утицаји ватре и дима,  

 IV етапа – од KI до безбедног места. 

 

За потребе пројектовања захтевано време припреме за евакуацију за јавне 

објекте је најмање 3 минута. Кретање особе у I фази евакуације треба да се заврши 

за 30s у свим просторијама (изузев за амфитеатре и позоришта где борави већи број 

људи), у II етапи за мање од 60s, а у III етапи треба да се заврши за мање од 3 

минута. Уколико није могуће спровести евакуацију у захтеваном временском 

периоду, корисник се приликом евакуације креће кроз простор који није безбедан, 

те је неоходно извршити одређене измене на реалном систему како би се 

унапредила ефикасност евакуације.  
 

Прорачун времена евакуације према СРПС ТП 21 

Евакуација свих присутних у објекту Департмана за грађевинарство и 

геодезију врши се преко: 
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 Главног излаза у приземљу (кроз који се евакуишу особе са спратова и из 

приземља), 

 2 излаза у сутерену (кроз који се евакуишу особе из сутерена). 

Максимално очекивани број запослених, студената и особа које по другом 

основу могу да се затекну у објекту, а чија је евакуација усмерена на главни излаз, 

износи 352, а у сутерену 104. Број лица у згради одређен је према максималним 

капацитетима појединих просторија. 

За прорачун је усвојена пројектна брзина неометаног кретања човека на 

равном поду vo = 1,5 m/s. Прорачуном је обухважена и смањена брзина кретања при 

евакуацији услед груписања људи пред сужењем коридора (вратима и сл.), 

скретањем коридора, на степеништу, и сл.  

У циљу бољег сагледавања проблема, одабрани су различити сценарији 

евакуације. 

Сценарио I  

Сценарио предвиђа евакуацију у којој се особе са нижих етажа активирају 

тек када пристигну особе са виших етажа, тако да се актери сустичу на степеништу. 

Прорачуном је обухваћен максималан број особа који се у једном тренутку могу 

наћи у објекту (не узимајући у обзир сутерен), а које се усмеравају  на главни излаз 

– 352 и овако креиран сценарио представља условно најгори могући случај.  

Евакуација присутних особа са III спрата зграде одвија се истовремено из 

свих просторија. Најудаљеније полазно место евакуације (PM) је из канцеларије бр 

9 (Слика 3). Особе се евакуишу од полазног места до првог излаза (PI) – из 

канцеларије, затим ходником до степеништа, степеништем до приземља, а затим 

кроз хол до крајњег излаза из зграде (KI) и преко платоа и приступног степеништа 

до безбедног места (ВМ1) које се налази на пешачкој стази преко пута улице Симе 

Милошевића (Слика 4). Особе са осталих спратова и из приземља евакуишу се на 

исти начин. 

 

 

Слика 3 - Приказ пута евакуације са III 

спрата зграде од полазног места до 

степенишног дела 

Слика 4 - Приказ пута евакуације са 

приземља до безбедног места 

 

Потребно време евакуисања по етапама износи: 

tI = 5.41s < 30s;  tII = 8min 56s  > 60s  

Укупно време евакуисања до крајњег излаза из зграде је 9min 2s. 
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Време евакуисања у четвртој етапи, од крајњег излаза до безбедног места 

(БМ1) износи: 

 tIV = 193.75s 

III етапа није обухваћена прорачуном будући да објекат не садржи изолован 

евакуациони пут у којем се у случају пожара не би осећао утицај ватре и дима. На 

улазу у степениште нису изведена пожарна врата која би спречила продор дима ка 

степенишном простору. За зграде које немају етажни, односно евакуациони излаз, 

растојање од првог (почетног) излаза до степеништа, према стандарду СРПС ТП21, 

не сме да износи више од 10m, што за предметни објекат није испуњено (13m). 

Узимајући у прорачун време припреме за евакуацију од 3 минуте, према 

препоруци СРПС ТП21 за јавне објекте, време евакуације за главни излаз из зграде 

износи: 

te = tpe + tk = 180s + 5.41s + 530.97s + 193.75s = 915.13s = 15min 16s 

Потребно време евакуисања у I етапи задовољава критеријум постављен 

стандардом од максимално 30 секунди. Будући да објекат има степениште које није 

пожарно издвојено од ходника, евакуисање се од првог до крајњег излаза одвија 

кроз незаштићен простор, те је добијено потребно време евакуисања у II етапи 

знатно веће од захтеваног (60s). 

Сценарио II 

Сценарио предвиђа евакуацију у којој се особе са III етаже не сустичу са 

актерима са нижих етажа, већ се несметано крећу ка крајњем излазу, што је донекле 

реалан случај узимајући у обзир ширину степеништа и непостојање препрека на 

ходницима. Ово је условно најбољи могући сценарио и прорачуном је обухваћен 

максималан број особа који се може затећи на III спрату - 44.   

Потребно време евакуисања по етапама износи: 

tI = 5.41s < 30s;    tII = 208.34s= 3min 29s > 60s 

Укупно време евакуисања до крајњег излаза из зграде је 3min 35s. 

Време евакуисања у четвртој етапи, од крајњег излаза до безбедног места 

(БМ1) износи: 

tIV = 38.75s 

Узимајући у прорачун време припреме за евакуацију од 3 минуте, према 

препоруци СРПС ТП21 за јавне објекте, време евакуације за главни излаз из зграде 

износи: 

te = tpe + tk = 180s + 5.41s + 208.34s + 38.75s = 432.5s = 7min 13s 

Потребно време евакуисања у I етапи задовољава критеријум постављен 

стандардом од максимално 30 секунди. Добијено потребно време евакуисања у II 

етапи је веће од захтеваног, али не значајно као у претходном сценарију. 

Оба наведена сценарија представљају две условне крајности - најбољи и  

најгори могући случај. У реалном систему мала је вероватноћа да ће се створити 

услови за одвијање једног од ова два сценарија, већ ће се евакуација одвијати по 

сценарију који ће имати комбиноване карактеристике оба поменута. Приликом 

анализе проблема, приступа се употреби софтверских модела симулације 

евакуације који значајно упрошћавају прорачун и омогућавају развој и анализу 

више сценарија догађаја и доприносе бољој процени тока евакуације у реалном 

времену. 
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ПРИМЕНА СОФТВЕРСКОГ МОДЕЛА СИМУЛАЦИЈЕ 

Модели симулације премошћавају јаз између стварног понашања људи 

приликом евакуације и монотoних процеса рачунања времена потребног за 

евакуацију следећи техничке препоруке. Овакав алат пружа пројектанту могућност 

добијања графичких информација о местима формирања уских грла, и такође 

олакшава одабир мера које би се могле имплементирати на објекту како би се 

смањило време потребно за евакуацију. 

Pathfinder – Теоријске основе 

Pathfinder је симулатор евакуације, који користи интегрисани кориснички 

интерфејс и 3D визуализацију резултата. Pathfinder омогућава добијање модела 

евакуације брзo, продуктивнo и са графичким приказом [6]. 

Да би се креирао симулациони модел, неопходно је претходно дефинисати 

релевантне физичке карактеристике објекта (намена објекта, површина корисног 

простора, спратност, положај ветрикалних комуникација, итд) и карактеристике 

корисника објекта. Логика Pathfinder-а користи средства вештачке интелигенције. 

Сваки актeр може да има индивидуалне особине, циљеве и схватања. Особе у 

симулацији бирају најкраћи пут до изласка из објекта. 

И визуално Pathfinder квалитетно приказује људске моделе, стазе за кретање, 

подне расподеле и друге аспекте 3D приказа. Динамички ниво до детаља омогућава 

да се види кретање хиљада актера у реалном времену.  

Прорачун времена евакуације помоћу Pathfinder-а 

Сценарио предвиђа евакуацију у којој се особе са свих етажа активирају у 

исто време. Максималан број актера који се могу затећи у објекту је 352 (не 

рачунајући сутерен).  

У Pathfinder-у је креиран модел евакуације и урађена симулација. У циљу 

добијања што реалнијих резултата, приликом дефинисања понашања актера у 

случају пожара, коришћене су препоруке СРПС ТП21. Свим актерима додељена је 

брзина кретања у опсегу од 1,2-1,5 m/s (низ степениште и по равном). Укупно време 

потребно за евакуисање свих особа из објекта, добијено рачунарским моделом, је 

4min 15s. На наредним фотографијама приказана је симулација евакуације у 

карактеристичним тренуцима (Слике 5-8). 

  

Слика 5 – Почетак евакуације  
Слика 6 – Ток евакуације након 18s од 

почетка евакисања  



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

251 
 

  

Слика 7 - Ток евакуације након 45s од 

почетка евакуисања 

Слика 8 – Након 255s од почетка 

евакуисања последња особа напушта 

објекат 

 

Анализом тока евакуације из симулационог модела, уочавају се критичне 

тачке као што су места где долази до застоја и гомилања људи (већ након ~15s од 

почетка евакуације), појаве уских грла итд, што не добијамо на увид рачунским 

поступком. 

У нашем случају, амфитеатар на I спрату представља критично место, 

будући да је ширина отвора релативно мала у односу на капацитет просторије 

(амфитеатар располаже местима за 100 особа). Рачунарским моделом је добијено да 

је потребно 140s да последња особа напусти амфитеатар, што је знатно више у 

односу на време предвиђено за евакуисање у I етапи евакуације за амфитеатре 

капацитета до 200 особа (60s).  

Практично, 1/4 особа, које би се у тренутку евакуације могле задесити у 

објекту, смештена је у амфитеатру. Узимајући у обзир истакнуте проблеме око 

загушења, пројектовање додатног пожарног степеништа (иако то препорукама није 

захтевано) намењеног за евакуацију особа из амфитеатра би у сваком случају 

повећало пожарну безбедност објекта.  

ЗАКЉУЧАК 

Објекат Департмана за грађевинарство и геодезију је пословно јавни објекат 

у коме се максимално може очекивати ~350 лица, која би у случају пожара или 

неког другог догађаја са катастрофалним последицама требало у што краћем року 

евакуисати.  

Објекат има један главни улаз/излаз који се налази на централном делу 

главног дела објекта. Вертикална комуникација кроз објекат врши се преко једног 

трокраког степеништа. На улазу/излазу са степеништа нема пожарних врата која би 

спречила несметано ширење пожара и даље задимљавање. СРПС ТП 21 предлаже 

да објекти класе IJ2 имају степениште пожарно издвојено од ходника. Степениште 

се пожарно издваја зидовима и вратима отпорним према пожару или најмање 

вратима која су отпорна према продору ватре и дима. 

У објекту се налазе апарати за почетно гашење пожара са угљендиоксидом и 

прахом (S9) и унутрашњи хидранти. У објекту је постављена панична расвета, док 

је постављање планова и ознака путева евакуације, као и дефинисање упутства за 

поступање у случају пожара у току. Ручни јављачи су конципирани тако да 

сигнализирају дојаву на централу портирнице, али је свакако потребно инсталирати 

и звучну сиглаизацију – аларм у ходницима зграде. 
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Наиме, техничке препоруке СРПС ТП 21 нису обавезујуће, али имајући у 

виду тренутно стање у области заштите од пожара, не можемо а да се не запитамо 

да ли је потребно мењати праксу или саме препоруке. Чак и у случајевима када је 

објекат урађен по свим правилима и прописима, некад то није довољно да би се 

обезбедила безбедност и сигурност објекта, нарочито узимајући у обзир људско 

понашање које се не може дефинисати нити предвидети било којим правилником.  

У циљу унапређења припремљености корисника објекта зарад безбедног и 

учинковитог евакуисања у случају изненадног догађаја, тежи се оптимизацији 

моделовања евакуације из објекта. Рачунарске технологије могу имати значајну 

улогу у добијању динамичких информација о објекту захваљујући моделовању 

којим се предвиђа, симулира и посматра понашање различитих група људи. 

Моделовање и симулација могу да се употребе за развој виртуелних сценарија који 

обухватају спасилачке операције, социјално понашање корисника зграде, и основне 

захтеве приликом пројектовања у циљу тестирања постојећих грађевинских закона 

и прописа.  

Софтверски модели симулације се константно надограђују, па се 

препоручује коришћење више различитих модела у циљу оптимизације предикције 

резултата. 

Експериментална провера је могућа организацијом периодичних вежби 

евакуације, што би омогућило и унапређење процеса моделовања, а свакако би и 

утицало на припремљеност корисника зграде у случају реалног догађаја пожара.  

НАПОМЕНА: Истраживања у овом раду су реализована у оквиру пројекта 

Департмана за грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука у Новом 

Саду: "Теоријска, експериментална и примењена истраживања у области 

грађевинарства". 
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SUMMARY 

In this paper the authors have attempted an evaluation of the stress to which the labor inspectors in the field of 

occupational health and safety (OHS) are subjected, as well as finding answers to the question "factors that generate this 

stress." We used an assessment method developed by a team of psychologists from the Ministry of Administration and 

Interior of Romania, and the subjects of the evaluation were OHS labor inspectors from the Department of Verification 

of Occupational Health and Safety of the Timiѕ County Labor Inspectorate. 

Key words:stress, labor inspector, evaluation, test. 

ПРОЦЕНА НИВОА СТРЕСА КОД ИМСПЕКТОРА РАДА У ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  

РЕЗИМЕ 

Аутори су у овом раду покушали да процене стрес којем су изложени инспектори рада у области 

безбедности и здравља на раду (БЗНР), као и да пронађу одговоре на питање "фактори који генеришу тај стрес." 

Користили смо методу процене коју је развио тим Министарства за управу и унутрашње послове Румуније, a 

предмет процене су били инспектори БЗНР Департмана за верификацију безбедности и здравља на раду 

Инспектората рада Округа Тимиш. 

Кључне речи: стрес, инспектор рада, процена, тест. 

1. INTRODUCTION 

Currently, scientists have not reached a consensus on the definition of the concept of stress. 

A current, synthetic definition of the "general stress" given by A. von Eiff is "The psycho-physical 

reaction of the body caused by stress agents acting on the brain by the means of the sense organs, 

putting into motion –because of the cortical-limbic connections with the hypothalamus - a whole 
range of neural-vegetative and endocrine reactions, with impact on the whole body." 

A particular case of stress is represented by occupational stress. The occupational stress is 

triggered by certain stress agents from the work place that may have a negative meaning (distress) 

or positive one (eustress). A more realistic definition of mental stress is given by M. Golu: the state 

of tension, tenseness, discomfort, caused by affect-genic agents with negative meaning (or positive 

in the case of eustress), frustration or repression of motivations (needs, desires, aspirations, 

including underwork) by the difficulty or impossibility of solving some problems. "Every individual 

reacts differently to the same stress factor. The most important stress factors are not necessarily the 

most dangerous, i.e. stress depends on the reaction that each and every person develops to the stress 

factors. 

Stress is a disease of the century we live in, which affects everyone regardless of lifestyle, 

social status, profession, work place, etc. Stress is part of everyday life. Mental stress at work 

increases when there is no favorable climate at the work place, when there are misunderstandings in 

relations with bosses and / or colleagues, when the individual feels estranged from the social 

relations with whom they wereused to, when they areno longer connected to sources of positive 

energy absorbed from the "small pleasures of everyday life." 
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Stress is a part of the daily life. In order to protect ourselves from the effects of the stress 

which encumber the physical health as well as the mental health, we will have to learn to recognize 

it. Without realizing it, the effects of psychological stress, we felt them ourselves naming them 

differently, for example: annoyance, impatience, anger, boredom, fatigue, disgust, shame, fear, 

panic, horror, frustration, etc., all these emotional states constitute, in fact, different components 

(states) of it. 

2. COSTS OF THE STRESS  

In addition to the negative action component on the health and the individual's good mood, 

the stress also implies a negative component both in the economic field as well as the social one. 

Also, the stress at work can diminish the performances of the workers which adversely affect the 

functioning and evolution of the organization, and can lead to the emergence and maintenance of 

social tensions. 

2.1.Economic cost  

The occupational stress is one of the main problems of the workers. A study performed by 

the Romanian League for Mental Health has emphasized the fact that the number of those who 

suffer from psychiatric disorders is on continuous rise. Also, the estimates of the World Health 

Organization show that, in the year 2025 suicides due to occupational stress will be the main cause 

of mortality. Among the main stress factors which act upon the health of the workers, together with 

alcoholism, drug consumption, smoking and obesity, we have stress.  

Currently, for our country, there is no statistic regarding losses due to occupational stress, as 

there are for the USA where the occupational stress, in the year 1999 has generated losses in 

amount of 150 billion USD, respectively in each workday there were approximately 1 million 

workers absent because of disorders linked to stress.  
Within the European Union, the occupational stress represents the second health problem for 

the workers, associated to the professional activity, after the purely medical illnesses. This affects 

approximately 28% of the total workers, which means more than 40 million workers. For the 

European Union, the annual costs with healthcare amount to approximately 20 billion Euros, costs 

in which are also included the costs generated by stress. 

2.2.Social cost 

In addition to the economic cost, the occupational stress has also a social component. Our 

society is in a transformation phase, in a stratification process. There are individuals and groups of 

individuals whose desires, aspirations, beliefs and lifestyles differ, but they are in a permanent 

interaction. The stability of a society depends, in addition to other factors, also on maintaining a 

balance between these groups, but the stress can alter this balance. If the stress becomes continuous, 

its effects can generate enormous tensions between the members of the society, leading to 

incalculable reactions towards the state‘s authorities and institutions.  

For the individual, the occupational stress may lead to a decrease in work productivity, 

missing some opportunities in the career evolution or even the loss of the job. The occupational 

stress may generate tensions within the family, in the relations outside the family, leading to severe 

depressions and even suicide.  

The costs pertaining to the occupational stress have a negative reflection in the performance 

indicators of the organization. In these costs are included the rate of absences from work, 

derangements of the production flow, decrease of productivity and work efficiency as well as high 

medical costs.  
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3. STRESS LEVEL EVALUATION OF THE LABOR INSPECTOR’S ACTIVITY  

The labor inspector job is part of the jobs with a high stress level. The labor inspector in the 

field of occupational health and safety, approximately 80% of the work time, performs verifications 

at trading companies, verifying the manner in which the specific laws in force are observed. During 

these verifications, for non-conformities found, the inspector gives contravention sanctions whose 

value may be considerable (up to 20,000 RON). He/she also performs the investigation of deadly 

accidents, followed by invalidity and collective accidents, having direct contact with various 

individuals, takes photos at the place of the accident, on many occasions works closely with people 

from the police force, forensic medicine, criminal experts, etc. In addition to the abovementioned 

aspects, there is also a time pressure, both for verifications and investigations as well as for the 

other performed activities, they all must be done within specific deadlines. The research files drawn 

up under these circumstances are to be approved by the management of the Labor Inspectorate and 

Inspection. All these activities take place under intense occupational stress which also affects the 

life outside work of the labor inspector.  

a. Presentation of the method used for stress evaluation  

In the specialty literature there is no device or method which ensures determining in a 100 % 

percentage the level of occupational stress for a worker.  

Considering the specifics of the work of the labor inspector in the field of occupational 

health and safety and also taking into account the fact that this activity resembles closely the one of 

the police officers, we have chosen the test for evaluation of the stress level presented in the book 

―Management of occupational stress – Guide for the personnel in the field of public order and 

safety‖coordinated by Ştefan Liţă, Anghel Andreescu 2
nd

 Edition, c 2006 M.A.I. Publishing house. 

The test is presented in the Addendum 1 of this book. 
The test is meant to verify the stress level in the context of normal and usual life, except for 

emergency situations (wars, natural disasters, epidemics, etc.). It consists of 96 questions, organized 

in 6 chapters, respectively: 

-1.Lifestyle  

-2.Environment 

-3.Simptoms 

-4.Job/occupation 

-5.Relations 

-6.Personality  

For each question there are four responses, respectively „Never‖, „Almost never‖, 

„Frequently‖ and „Almost always‖, the responses having a value from zero to 3 points. A total 

amount of points for each chapter is obtained, and then with another 2X4 correction questions we 

make a general total. 

 

Stress evaluation TEST application 

1. Lifestyle 

Ref. 

No. 
 Never 

Almost 

never 
Frequently 

Almost 

always 

1 
I sleep a number of hours appropriate with 

my needs 
3 2 1 0 

2 I eat at fixed hours  3 2 1 0 

3 When I am aggravated, I take tranquilizers 0 1 2 3 

4 In my free time, I watch tv or video 0 1 2 3 
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5 I do physical exercises on a regular basis  3 2 1 0 

6 I eat in a hurry  0 1 2 3 

7 
From foods rich in cholesterol (eggs, liver, 

cheese, ice-cream) I eat as much as I want 
0 1 2 3 

8 I eat a lot of fruits and vegetables  3 2 1 0 

9 I drink water between the meals  3 2 1 0 

10 I eat between the meals  0 1 2 3 

11 I eat a rich breakfast  3 2 1 0 

12 I eat a little at dinner  3 2 1 0 

13 I smoke 0 1 2 3 

14 I drink alcohol  0 1 2 3 

15 
In my free time I go outdoors and in clean 

air  
3 2 1 0 

16 
I practice a „hobby‖ or a passion which 

relaxes me  
3 2 1 0 

Total LIFESTYLE  

 

2. Environment 

Ref. 

No. 
 Never 

Almos

t 

never 

Frequently 
Almost 

always 

17 My family is quite noisy  3 2 1 0 

18 I feel I need more space in my house 3 2 1 0 

19 
All my things are put in order, each in its 

place 
0 1 2 3 

20 I have a nice home ambiance  0 1 2 3 

21 My neighbors are noisy  3 2 1 0 

22 
There is a lot of people in the area where I 

live  
0 1 2 3 

23 My house is clean and tidy 0 1 2 3 

24 At home I relax in silence  3 2 1 0 

25 I find my bedroom small  3 2 1 0 

26 
I have the feeling that too many of us live 

under the same roof  
0 1 2 3 
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27 
I am satisfied about the way my home is 

painted  
3 2 1 0 

28 
I consider my home as being spacious 

enough for our needs  
3 2 1 0 

29 In my neighborhood there are bad odors  0 1 2 3 

30 The area where I live is quite noisy  0 1 2 3 

31 The air in my locality is clean  3 2 1 0 

32 
The streets and parks from my neighborhood 

are clean and well-groomed  
3 2 1 0 

Total ENVIRONMENT  

 

3. Symptoms 

Ref. 

No. 

 
Never 

Almost 

never 

Frequentl

y 

Almost 

always 

33 I suffer from headaches  3 2 1 0 

34 I have abdominal pains  3 2 1 0 

35 I have a good digestion  0 1 2 3 

36 I have regular bowel movements  0 1 2 3 

37 My back bothers me  3 2 1 0 

38 I suffer fromtachycardia 0 1 2 3 

39 I suffer from allergies  0 1 2 3 

40 I have suffocation sensations  3 2 1 0 

41 My neck and back muscles get stiff  3 2 1 0 

42 
I have a moderate and constant blood 

pressure  
0 1 2 3 

43 I have a good memory  3 2 1 0 

44 I have no appetite  3 2 1 0 

45 I feel tired and powerless  0 1 2 3 

46 I suffer from insomnia  0 1 2 3 

47 
I sweat a lot (even when I do not perform 

exercises) 
3 2 1 0 

48 I cry and get discouraged very quickly  3 2 1 0 

Total SYMPTOMS  
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4. Job/Occupation 

Ref. 

No. 

 
Never 

Almost 

never 

Frequentl

y 

Almost 

always 

49 My daily job causes me a lot of tension  3 2 1 0 

50 
In my free moments I am troubled by the 

problems at work  
3 2 1 0 

51 My working hours are regular  0 1 2 3 

52 
My occupations allow me to eat 

tranquilly at home  
0 1 2 3 

53 
I work at home at night and at the end of 

the week  
3 2 1 0 

54 I have more than one job  0 1 2 3 

55 At work I find that time flies  0 1 2 3 

56 
I feel useful and satisfied in my 

occupations  
3 2 1 0 

57 I live in fear of losing my job  3 2 1 0 

58 
My relations with work colleagues are 

adversarial  
0 1 2 3 

59 I am in good relations with my boss  3 2 1 0 

60 I find that my job is secure  3 2 1 0 

61 My car is necessary in my job  0 1 2 3 

62 I forget to eat when I have to finish a job  0 1 2 3 

63 I consider myself competent in my work  3 2 1 0 

64 
I have the conviction that my boss and/or 

my family appreciate the work that I do  
3 2 1 0 

Total JOB  

 

5. Relations 

Ref. 

No. 
 Never 

Almost 

never 

Frequentl

y 

Almost 

always 

65 
I am happy to be kind and courteous with 

everybody  
3 2 1 0 

66 I keep my confidence in others  3 2 1 0 

67 
I am dissatisfied when my plans depend 

on others  
0 1 2 3 

68 Disputes affect me a lot  0 1 2 3 

69 I have friends willing to listen to me  3 2 1 0 

70 I am satisfied with my sex life  0 1 2 3 
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71 
I care a lot about the opinion that others 

have about me  
0 1 2 3 

72 I wish to do things better than others  3 2 1 0 

73 My work colleagues are my friends  3 2 1 0 

74 
I have patience to listen to the problems of 

others  
0 1 2 3 

75 

I think that my husband or my wife needs 

to change so that our relation be good (for 

the unmarried persons, fiancé/fiancée, 

boyfriend/girlfriend, close person) 

3 2 1 0 

76 I talk too much  3 2 1 0 

77 

When I discuss with someone, I find that 

pretty soon I start to speak on a higher 

tone of voice 

0 1 2 3 

78 I am jealous of those richer than me  0 1 2 3 

79 

When I have a dispute with someone, I 

think about what I am going to respond to 

him/her while he/she still speaks 

3 2 1 0 

80 I become agitated when I am given orders  3 2 1 0 

Total RELATIONS  

 

6. Personality 

Ref. 

No. 
 Never 

Almost 

never 
Frequently 

Almos

t 

always 

81 I feel generally satisfied with the life I lead 3 2 1 0 

82 I like to speak well of others  3 2 1 0 

83 
I become aggravated when someone drives 

slowly in front of me 
0 1 2 3 

84 
When I have to stand in line at a counter I 

give up and I leave  
0 1 2 3 

85 
I feel clement about me when the deadlines 

approach  
3 2 1 0 

86 I look at the future with trust  0 1 2 3 

87 
With all that I do not like, I have a tendency 

to think about what can be worse  
0 1 2 3 

88 
I like to do things in my own way and I get 

upset when this is not possible  
3 2 1 0 

89 I am in a good mood  3 2 1 0 

90 I am satisfied with my behavior  0 1 2 3 

91 
I get annoyed when I am interrupted during 

an activity  
3 2 1 0 
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92 I am a perfectionist  3 2 1 0 

93 I think about those who owe me money  0 1 2 3 

94 
I become very angry when I get caught in 

road traffic  
0 1 2 3 

95 
I get bore very quickly on vacation and I 

wish to return to my  ―productive‖ activities  
3 2 1 0 

96 
I live in fear that someday I might get sick 

from a fatal illness, such as cancer 
3 2 1 0 

Total PERSONALITY  

 

Mark correct information (with X) 

You are 25 to 34 years old  

You are 35 to 65 years old  

You are not married, widow/ widower  

You are separated / divorced  

You live in a small city  

You live in a big city  

You have one or two children  

You have three or more children  

According to the total amount of points, the stress level is established in five areas, as 

follows: 

Area Score 

1 0-49 

2 50-71 

3 72-119 

4 120-144 

5 above 144 

Area 1 – The stress level is dangerously low. It must put a little bit of spark and drive 

in your life, in order to obtain the successes which are expected from the capacity that you have. 

Area 2 – You have a low level of stress. This can be due to a tranquil and satisfied 

nature in a favorable environment. The situation is healthy and without risk of heart failure, ulcers 

and other illnesses associated with stress. However, you might have a much lower productivity 

compared to the capacity that you have and perhaps from time to time you need a challenge in order 

to make a higher effort.  

 Area 3 – This is the normal area of stress.  Most people are at this level. 

Sometimes there are tensions, other times there are moments of relaxation. Some tension is required 

in order to achieve certain proposed objectives, nevertheless the stress must not be permanent, but it 

should be compensated by tranquility periods. These alternations form a part of the human balance. 

Because this area is very large, the score may be close to the limits. If the score is very close to the 

higher limit, as a precaution, it must be considered, at least partially, as being also in the fourth area. 
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Area 4-The stress in this area is considered elevated. In this manner, the worker has a 

clear and conclusive image of the danger. Each chapter of life must be carefully observed for the 

purpose of finding out which are the problems that require an urgent solution. Now is the time to 

prevent psychological disorders or loss of mental faculties or to avoid complications of digestive 

and circulatory system. It can to try to look at the problem in the most direct way from different 

perspectives: diet, physical exercise, relaxation, and personal help from a trustworthy individual. 

Adopt a more positive attitude and try to be kind with everybody else.  

Area 5-This area is considered dangerous. If the result is higher than 144 points, the 

worker is in the middle of a small group of highly stressed individuals which also have a lot of 

problems that required urgent attention. This is why the problem of getting out of this situation must 

be seriously considered, before it is too late. Help must be sought. There are situations that certain 

individuals cannot face alone. All sometimes need support from the family or friends, even the 

professional help of a psychologist or psychiatrist. If it is possible, the activity must be changed for 

a few days and all anti-stress techniques and strategies must be applied.  

Taking the test:The group for which the stress level was to be evaluated, consisted of the 

labor inspectors from the occupational health and safety department of the Timiș  County 

Territorial Labor Inspectorate.At the date of the test, in the occupational health and safety 

department worked 16 inspectors, respectively in the occupational health and safety department 

worked 12 inspectors and a head of services, and 3 inspectors in the counseling department. The 

inspectors‘ activity covers the Timiș  county, approximately 26.000 trading companies, respectively 

a number of approximately 250.000 workers. After the test forms were distributed to the persons 

named, it was explained to them what the purpose of the test is, as well as the fact that they must 

not sign their name, the test being anonymous. We considered this – anonymous testing – being 
important, because in this situation the honesty and objectivity of the subjects is considerably 

higher.  

Purpose of the test:The purpose of the test was to determine the stress level which the 

worker, namely the labor inspector is subject to. We considered the fact the evaluation of the actual 

stress level cannot be made evaluating only the stress at the work place, but it must be made on the 

whole, including the stress from private life. Only in this manner we canobtain data closer to reality 

and only under these conditions measures for reducing the stress of the worker can be proposed.  

Thus, the purpose of the test is to determine the stress level of the labor inspector, and 

possibly, establishing some measures at the work place for reducing it. 

4. RESULTS AND DISCUSIONS 

4.1.The overall stress level calculated as a result of applying the test  

As a result of processing the data from the filled questionnaires, the values presented in table 

1 emerged: 

Table 1. 

 

SUBJECT NR. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Resulted score 1

4

7 

1

4

9 

1

5

3 

1

4

2 

1

4

2 

1

49 

1

3

5 

1

6

1 

1

2

8 

1

4

7 

1

4

3 

1

3

6 

1

3

1 

1

5

7 

1

3

9 

1

4

0 

Occupied area 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 

Average of the 

scores 
144 

Occupied area 

average score 
5 
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From the data presented in table1.,it can draw the following: 

-9 labor inspectors obtained a score between 128 and 143 points, which puts them in the 

upper segment of area 4, respectively the stress in this area is considered high; 

-7 labor inspectors obtained a score between 147 and 161 points, which puts them in area 5, 

area where thestress is considered dangerously high; 

-by averaging the scores obtained, we obtain a number of 144 points, ―the average 

inspector‖ which also is located in the area where the stress is considered dangerously high. 

 

As a first conclusion – the stress level among the labor inspectors is dangerously high. 

4.2.Stress level regarding the lifestyle 

From the answers received, in this chapter, it results that the labor inspector (calculated 

average) frequently sleeps a sufficient amount of hours, does not take tranquilizers even if he/she is 

angry and in the leisure time frequently watches the television. Problems occur regarding food 

intake; respectively he/she does not eat at regular hours, drinks water and eats between the meals, 

rarely consumes alcohol and rarely smokes. Exercises frequently, also spends a part of their free 

time outdoors.  

4.3.Stress level regarding the environment where he/she lives 

To the questions in this chapter, most of the answers are close to the ideal situation. The 

average of the calculated score to each answer comes close to perfection. There is a full harmony 

within the family, the size of the house is the right one, the cleanliness and order in the house is 

appropriate. Neither the neighbors nor the problems of the neighborhood represent a significant 

stress factor.  

4.4.Stress level due to symptoms pertaining to the health of the individual 

Concerning the health, according to the answers given to the questions from the analyzed 

chapter, it shows that in 11 cases (such as : headaches, abdominal pains, back pains, allergies, blood 

pressure, memory, etc.) the answers were ―almost never‖, and in five cases ―never‖. 

In conclusion, the health chapter has no significant stressing factors.  

4.5.Stress level concerning the job /occupation 

In this chapter, the answers of the labor inspectors show a certain instability regarding the 

tensions caused by work, the working hours, preoccupations in the free time regarding the job, the 

fear of losing their job and job security. Also this chapter shows a certain hesitation regarding the 

satisfaction of the accomplishments, of the results from the work made, of the competency in the 

work they do and the usefulness in the work place.  

A positive fact can be considered the existence of ―good‖ relations with their colleagues as 

well as with the bosses and the appreciation of the results of their work by the family and bosses.  

4.6.Stress level regarding relations with others 

The tested persons, in general, are courteous people and kind with others and are not jealous 

of those richer than they are. They are not satisfied when the accomplishment of their own plans 

depends on other people and sometimes they get aggravated when they receive orders. The trust in 

others is not always present, they are affected by disputes but they do value the opinion of others 
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(not always). They don‘t always have patience to listen to the opinion of others, sometimes think 

that also the husband/wife, the boyfriend/girlfriend should change in order for their relationship to 

work. In general they value the opinion that others have about them, they try to do the things better 

than the others, and sometimes when they discuss with someone else they realize that they are 

starting to discuss in a higher tone of voice. 

4.7.Stress level regarding personality  

In general, the labor inspectors tested are satisfied with the life they are living but sometimes 

they get annoyed when the deadlines to deliver the works get closer and they see others moving at a 

slower pace. About the future they are not always optimistic, sometimes they think about the worse 

that could happen. They try to be in a good mood, to be perfectionists and they get upset when they 

cannot do the things in their own way. On vacation they succeed to disconnect and not to think 

about work. 

5. CONCLUSIONS  

The analysis of the results obtained leads us to a worrisome fact, the analyzed labor 

inspectors in the field of occupational health and safety (those from the department of occupational 

health and safety from the Territorial Labor Inspectorate of Timiș  county) with this test, present a 

very high level of overall stress. The number of 144 points, which is in the case of the labor 

inspector the ―average‖ score obtained, put him/her at the limit between area 4 and 5, respectively 

in the area where the stress is considered dangerously high. 

From the analysis per components of the overall stress level, meaning per each of the 6 

chapters, we can conclude that: 

-the life style is not the appropriate one, it needs some improvement in the field of eating 

habits, sports and outdoor exercises;  
-regarding the environment in which the labor inspectors live, they do not have major 

problems as to the family life, their accommodations, their neighbors and the neighborhood; 

-the health is generally good and does not present important stress factors;  

-in the field of the job/occupation there are a series of stressing factors which leave a 

significant mark. The fear of losing the job, the position, the lack of work satisfaction, of the 

usefulness in the work place, lead to an increase of the stress level;  

-in their relations with others, sometimes there are problems. The problems are small, but 

they exist both in the relation with the ―bosses‖ as well as with the colleagues. Sometimes the 

problems at work generate disputes also within the family;  

-the high stress level is also determinedin some amount by the stress due to the personality. 

The stress caused about the deadlines for finishing some works, the not so positive thoughts about 

the future, the restrictions regarding the methods and modalities imposed for solving some problems 

lead to the increase of the stress level.  

In order to reduce the stress level, it is required to adopt some programs which will be 

elaborated based on data obtained by testing the labor inspectors for occupational health and safety 

as objectively as possible, considering, mainly, the specific particulars of their activity. By reducing 

the stress level a higher work efficiency of the labor inspectors will be obtained, the reduction of 

medical problems and implicitly of medical leave days, as well as a better functioning of the 

organization (inspectorate).  
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РЕЗИМЕ 

У системима за пречишћавање отпадних вода прехрамбене индустрије неопходно је биолошко 

пречишћавања, а овако пречишћена вода обично се може испуштати у реципијент без штетних последица. 

Међутим, ефикасан рад овог постројења захтева одговарајуће управљање уређајима и вођење процеса. На 

ефикасност ротационих биодискова утиче неколико променљивих, као нпр. оптерећеност отпадне воде, брзине 

ротације, хидрауличко време задржавања, број каскада, температурни услови и потопљеност диска. Брзина 

ротирања диска је параметар који утиче на пренос кисеоника кроз испуну тј. биофилм, као и процена 

капацитета аерације током третмана. У раду је преко мерења стандардних параметара квалитета воде као што 

су хемијска потрошња кисеоника, биолошка потрошња кисеоника, суспендоване материје и укупни азот 

одређена ефикасност рада биодискова у два циклуса 2011. и 2013. године. Иако се ефикасност показала на 

задовољавајућем нивоу тј. у већини случајева износи преко 80 %, дати су предлози системских решења којима 

би се рад овог постројења побољшао. 

 Кључне речи: отпадне воде, пречишћавање, биодискови, ефикасност рада 

CONTRIBUTION TO INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT USING 

BIODISCS 

ABSTRACT  

In wastewater treatment systems in the food industry biological purification is essential and thus purified water 

can usually be discharged into the recipient without harmful consequences. However, the efficient operation of the plant 

requires an appropriate device management and process control. The efficiency of rotational biodiscs is affected by 

several variables, such as wastewater burden, rotation speed, hydraulic retention time, number of cascades, temperature 

conditions and disk immersion. The speed of the rotating disk is a parameter that affects the transfer of oxygen through 

the filling i.e. the biofilm, as well as the assessment of the capacity of the aeration during the treatment. In this paper, 

through the measurement of standard water quality parameters such as chemical oxygen demand, biological oxygen 

demand, suspended solids and total nitrogen, was determined the efficiency of the biodisc in two cycles in 2011 and 

2013. Although the efficiency proved to be satisfactory, since in most cases it is over 80 %, the paper offers suggestions 

of systemic solutions that will improve the operation of the plant. 

Keywords: wastewater treatment, biodiscs, work efficiency 

1. УВОД 

Због доминације воде над копном, Земљу називамо "плавом планетом".Ипак, само 

0.6% воде на планети је погодно за пиће. Од укупне количине воде коју употребљава 

човечанство, суштинске потребе су задовољене са 3%, док се остатак углавном 

нерационално троши, а контрола потрошње и уштеде су не само могући него и преко 

потребни.Индустријски објекти испуштају воде које су често агресивне, оптерећене муљем и 

отровним материјама. У свом саставу воде могу имати органске или неорганске састојке или 

и једне и друге.Такве отпадне воде садрже материје различитог порекла и састава: 

биоразградива органска једињења, бионеразградива органска једињења, нутријенте, 

растворене неорганске материје, тешке метале и патогене микроорганизме Материје које се 

разграђују у води утичу на потрошњу кисеоника чиме се смањује његова количина и доводи 

у питање опстанак организама. Од токсичних органских материја најчешће се јавља фенол 

као споредни продукт низа процеса у хемијској индустрији као и другим 

индустријама.Највећи загађивачи неорганским материјамасу хемијска индустрија  и метална 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија Нови Сад 

2
 Јафа доо Црвенка 
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индустрија. У воде преко ових објеката стижу токсични и агресивни елементи и једињења 

као што су: цијаниди, јони тешких метала, минералне киселине и алкалије и друго. 

Прехрамбена индустрија са друе стране оптерећује воду великом количином органске 

материје која изазива потрошњу кисеоника у води неопходног за одржање водене биоценозе 

и квалитета водне средине уопште. Загађивање воде отровним материјама и патогеним 

организмима има и индиректне последице на човека јер се загађена вода не може користити 

за пиће и личну хигијену, у прехрамбеној индустрији,ни за наводњавање у пољопривреди.  

2. ОТПАДНЕ ВОДЕ У ФАБРИЦИ ЈАFFА ДОО ЦРВЕНКА 

Делатност JAFFA доо Црвенка је производња двопека, кекса, трајног пецива и колача, 

као и производња чоколаде и чоколадних производа. У процесу рада, вода се као једна од 

сировина користи како непосредно у технолошким процесима и операцијама, тако и у 

помоћним операцијама у процесу размене енергије где се користи као процесна вода. У 

поступцима одржавања процесне опреме и припадајућих инсталација, вода се користи као 

основни медиј или у раствору са дезифицинетима. 

2.1. Атмосферске отпадне воде 

Атмосферске, односно кишне воде се појав-љују повремено за време падавина или 

при топљењу снега и најчешће нису значајније загађене.Прикупљају се са кровова објеката, 

саобраћајница и површина са асфалтираном подлогом у кругу предузећа 

2.2.Процесне отпадне воде 

Артерска вода из бушеног бунара се у знатној мери користи у помоћним 

операцијамакао расхладни или загревни медиј за одржавање температуре у процесним 

уређајима, при чему се размена енергије врши при једносмерном струјању воде кроз плашт 

посуда које су изведене као дупликатори - измењивачи топлоте са мешалицом. Део 
процесних вода из погона 1 (стари погон,линије Јаffа и Munch)се улива у сливник 

технолошких вода и заједно са атмосферском водом усмерава на биодискове на 

пречишћавање. 

2.3.Технолошке отпадне воде 

Технолошке воде настају у операцијама припремања сировинских додатака, (отапање 

масти биљног порекла, припрема шећерних сирупа и раствора) производњи полупроизвода 

(тесто, желе, чоколада и какоа прелив), и код прања опреме и припадајућих инсталација ради 

уклањање остатака и трагова сировинских додатака и  полупроизвода.Пеглед технолошких 

операција у којима настају отпасне воде приказан је у табели бр.1 

Табела 1 - Преглед технолошких операција у којима настају технолошке отпадне воде [1] 

ТЕХНОЛОШКЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ У "ЈАFFА" доо ЦРВЕНКА 

Припрема сировина и сировинских додатака Проиводња колача 

Одмеравање сировинских доадатака Припрема теста 

Меланжирање јаја Наношење креме / желеа 

Припрема желеа Наношење какао прелива 

Отапање биљних масти Наношење чоколадног прелива 

Припрема инверта Одржавање процесне опреме 

Производња какао прелива и чоколаде Прање опреме и инсталација 

Производња шлага и крема Дезинфекција опреме и инсталација 
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2.4.Санитарне и фекалне отпадне воде 

Санитарне и фекалне отпадне воде настају на санитарним чворовима који у 

физиолошком процесу продукују загађења у течном и чврстом облику. У ове воде убрајамо и 

отпадне воде од одржавања личне хигијене (умиваоници и туш кабине), чишћења 

просторија, спремања хране и прања посуђа (кухиња).  

У табели број 2 је дат збирни преглед количина свих типова отпадних вода 

Табела 2- Преглед просечних и максималних количина отпадних вода [2] 

Врста отпадне воде 

Количина отпадне воде 

(m³/дан) 

Количина отпадне воде 

(m³/h) 

Средња 

вредност 

Максимална 

вредност 

Средња 

вредност 

Максимална 

вредност 

Санитарне отпадне воде 21 40 0.875 1.677 

Технолошке отпадне воде 10 20 0.416 0.833 

Процесне отпадне воде 10 30 0.416 1.250 

Хемијске отпадне воде 2 5 0.083 0.208 

Укупно 43 95 1.790 3.968 

3. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

Загађење околине и борба против те опасности обежили су последње декаде прошлог 

века, а сасвим је сигурно да ће апречавање загађења околине бити глвна преокупација у 

циљу одржања квалитета живота на Земљи у које умногоме ће зависити од количине 

исправне воде. Да би се овај циљ остварио, предузимају се опсежне мере и улаже велика 

средства како би се зауставило загађење воде и у природу вратила чиста незагађена вода. 

Основни поступци за пречишћавање отпадних вода сматрају се: 

- механичка претходна обрада, 

- физичко-хемијска обрада 

- хемијска обрада и 

- биолошка обрада. 

3.1.Биолошко пречишћавање отпадних вода 

Након уклањања суспендованих честица и колоидно диспергованих честица које могу 

да се таложе, преостале неталоживе колоидне честице и растворене органске материје морају 

се из воде уклонити секундарним пречишћавањем, односно биолошким пречишћавањем 

којим се из отпадних вода уклања највећи део органског загађивача. . Циљ биолошког 

пречишћавања је уклањање растворених материја из воде, попут органских материја и 

амонијака, а понекад фосфора и азота 

 Биолошко уклањање органског загађења из воде се заснива на два процеса: 

- физичко-биолошки процес окрупњавања ситних честица чије димензије и 

специфична маса није довољна за њихово одвајање од воде таложењем, као и 

турболенција довољне јачине за збијање честица, 

- стварни биолошки процес, као .што је то метаболизам бактерија. 

Оба процеса се одвија у присуству суспендоване биомасе, како у аеробним, тако и у 

анаеробним условима.У наредној табели је приказан утицај ових различитих врста 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

268 
 

пречишћавања  вода укључујући и биолошко пречишћавање на вредност различитих 

параметара квалитета воде.  

Табела 3 - Ефекат уклањања појединих параметара код пречишћавања вода [3] 

 
Талож. 

материје 

Суспенд.

материје 
HPK Азот Фосфор 

Фекалнеко

лиформне 

Примарно таложење(%)

  

90 50 2-3 10-15 < 10 < 90 

Физичко-хем. 

пречишћавање(%) 

100 80-90 80-90 15-20 > 90 90 

Биолошко 

пречишћавање(%) 

100 >90 >90 25 30 90-99 

Већина организама који учествују у биолошком пречишћавању су микроорганизми, 

који се немогу видети голим оком, од којих су најзначајнији бактерије, алге, вируси, 

протозое, гљиве и сл. Врста и количина присутних организама у биолошком систему зависи 

од односа у храњивом ланцу датог микробиолошког система, под датим физичким, 

хемијским и биолошким условима.Бактеријски метаболизам се састоји од низа биохемијских 

реакција, путем којих бактерије користе загађење као извор енергије (катаболизам) и извор 

за производњу нове бактеријске масе (анаболизам).Оба процеса се одигравају само у 

присуству растворене органске материје -супстрата.. Анаболизам чине све хемијске реакције 

путем којих се растворена, претежно органска, нежива материја, претвара у живу биомасу, 

која може расти у облику флокуле као суспензија, или као биофилм на чврстој подлози. 

Енергију коју добијају оксидоредукцијом у присуству (аеробни) или у одсуству 

кисеоника(анаеробни), микроорганизми користе како за живот, тако и за размножавање. У 

наведеним реакцијама, присутни организми не врше директну оксидацију органске материје, 

него индиректну, односно ензиматско одузимање водоника (дехидрогенизација).[4] 

3.1.1.Пречишћавање отпадних вода биодиск технологијом 

Конструкцију уређаја биодиска чине челични лимови у завареној изведби. Осовина 

ротора израђена је од осовинског челика. Дискови биодиск уређаја, израђени су од 

полиетенске мреже међусобно одвојени дистантним прстеновима. Ротор је састављен од 

секција, и то омогућује лаку и брзу монтажу. Погон ротора осигурава трофазни 

електромотор мале снаге, монтиран на двоструком пужном редуктору који је ланчаним 

преносом повезан са осовином.Поклопацје од армираног полиестера, који је прилагођени 

уобичајеним механичким напрезањима. 

Биолошки део постројења за пречишћавање (аерациони базен, прокапник, биофилтар) 

jе димензионисан на основу масеног протока органског загађења ( обично изражено као 

kgBPK5/d, kgHPK/d или Nkg/d. Хидрауличко оптерећење (m
3
/d, m

3
/h) је узето у обзир код 

димензионисања таложника за раздвајање фаза који чини саставни део биолошког система. 

Процес рада се заснива на лаганом окретању дискова око хоризонталне при чему је готово 

половина површине истих уроњена у отпадну воду која протиче кроз базен биодиска. Процес 

рада се заснива на лаганом окретању дискова око хоризонталне при чему је готово половина 

површине истих уроњена у отпадну воду која протиче кроз базен биодиска. Биоразградиве, 

органске загађиваче абсорбују организами који покривају уроњени део дискова и активног 

муља унутар резервоара са дисковима. 

У JAFFA доо, користе се два биодиск уређаја произвођача  капацитета од по 650 ES 

по уређају. Биодискови се редно повезани  
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           Слика 1. Каскаде са биодисковима                        Слика 2.Изглед саћа на биодиску 

4.МЕРЕЊЕ ПАРАМЕТАРАЕФИКАСНОСТИ РАДА БИОДИСКОВА "JAFFA" 

Отпадне воде "JAFFA" су узорковане на следећим местима:улаз у биодиск 1, излаз из 

биодиска 1, улаз у биодиск 2 и на месту улива у природни реципијент. 

Приликом узорковања отпадних вода узоркована је и вода из Великог Бачког Канала. 

Узорковање збирних отпадних вода, као и отпадних вода пре и после пречишћивача. 

за лабораторијска испитивања извршена су у складу са Правилником о начину и 

минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ( Службени гласника бр. 47/83).[5] 

У испитиваним узорцима мерена је хемијска потрошња кусеонка у води (HPK), 

биолошка потрошња(БПК5) кисеоника у води, суспендоване материје и укупни азот.Неки од 

резултата приказани су на наредним сликама 
 

 
 

Слика 3 : HPK у узорцима отпадних вода током 2011 и 2013 године 

 
 

Слика 4 : BPK у узорцима отпадних вода током 2011 и 2013 године 
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На основу резултата мерења типичних параметра контроле квалитета отпадних вода 

на основу наредне формуле је израчуната ефикасност рада биодискова  

 
Ef = 1 (UIUU) x 100 (%) 

UI - вредност параметра на излазу из биодиска 

UU - вредност параметра на улазу у биодиск 

У току 2011. и 2013. године,у одређеним периодима је анализиран предвиђени број 

узорака, а вредности параметара који су добијени као резултати ефикасностисадржани су у 

табелама 4 и 5. 

Табела 4  - Резултати испитивања узорака 2011 

ПАРАМЕТРИ 

Ефикасност 

узпрка 1. (%) 

06.04.2011 

04. i 

06.04.2011. 

Ефикасност 

узорка 2 (%) 

14.07.2011. 

Ефикасност 

узорка 3 (%) 

21.10.2011. 

Просечна 

ефикасност (%) 

(2011.) 

Хемијска пптрпшоа O2 

(HPK iz K2Cr2O7) 
96.47 92.31 100.00 96.26 

Биплпшка пптрпшоа 
O2(BPK5 mg/l O2) 

96.56 90.94 96.52 94.68 

Суспендпване материје 

(mg/l) 
89.60 41.23 96.34 75.72 

Укупни N (mg/l) 91.37 60.00 84.69 78.68 

Табела 5  - Резултати испитивања узорака 2013.  

ПАРАМЕТРИ  

Ефикаснпст 

узпрка 1 (%) 

02.04.2013. 

Ефикаснпст 

узпрка 2 (%) 

03.09.2013. 

Ефикаснпст 

узпрка 3 (%) 

10.12.2013. 

Прпсечна 
ефикаснпст (%) 

(2013.) 

Хемијска пптрпшоа O2  

(HPK iz K2Cr2O7) 
74.87 13.86 80.00 56.24 

Биплпшка пптрпшоа 
O2 

(BPK5 mg/l O2) 
65.99 53.99 68.64 62.87 

Суспендпване 
материје (mg/l) 

88.52 82.61 89.82 86.98 

Укупни N (mg/l) 81.04 29.89 79.79 63.57 

У погледу уклањања органских загађивача, највеће органско оптерећење забележено 

је у априли 2011. и вредност BPK износила је 1106 mg/l. У исто време је остварена и највиша 

ефикасност уклањања BPK са 96.56%. ефикасности. Најнижа вредност BPK у пречишћеној 

отпадној води измерена је 15mg/l што је знатно мање од највеће дозвољене (25mg/l). 

Нејвећа хемијска потрошња кисеоника у инфлуенту забележена је у априлу 2011., са 

измереном вредношћу од 3680mg/l. Највиша ефикасност уклањања HPK постигнута је 

такођер у априлу 2011. и износила је 96.47%. 

Ниске вредности процента редукције параметарау узорцима воде који су узети 

03.09.2013. године могу се занемарити јер су улазне вредности параметара испод граничних 
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вредности емисије, или су превише ниске да би се постигао задовољавајући степен 

редукције. 

Најниже вредности HPK i BPK у узорцима инфлуента утврђена је почетком септембра 

2013. што се објашњава мањим присуством органских згађивача обзиром да се процес 

производње организује крајем августа, односно након годишњег ремонта.Лошији резултати 

рада биодискова који су исказани процентом ефикасности у погледу редукције параметара у 

узорцима који су опсервирани у децембру 2013. могу се објаснити увећаним хидрауличким 

оптерећењем отпадних вода које су оптерећене и атмосферским водама које се јединственом 

мрежом озпадних вода непотребно упућују на биодискове. 

5.ЗАКЉУЧАК 

Имајући у виду да је подземна вода као основни извор водоснабдевања загађена до 

алармантних граница, да су први водоносни слојеви већ неупотребљиви и да штетне 

материје продиру према другом слоју који се тренутно сматра условно  погодним за 

захватање воде за пиће неопходно је спроводити ригорознију контролу квалитета отпадних 

вода у индустрији . 

На основу испитивања узоркованих отпадних вода на излазу из уређаја за биолошко 

пречишћавање технолошких и санитарних вода, која се врше сваке године у предвиђеним 

временским периодима од стране акредитоване лабораторије, могуће је изнети закључак да 

биодиск уређаји раде са задовољавајућим степеном ефикасности пречишћевања отпадних 

вода.Утврђена ефикасност рада биодискова заснована је на чињеници да је обезбеђен рад 

биодиск уређаја у редној вези, као и да је на сегментима кућиштамаистихобезбеђен додатни 

броја отвора, ради допунског природног струјања ваздуха према унутрашњости уређаја и 

прилива кисеоника у зону аеробне разградње био загађивача. 
У циљу постизања вишег степана ефикасности рада биодиск уређаја потребно је: 

Обезбедити физичко одвајање постојећих збирних цевоводаатмосферске, процесне, 

технолошке и санитарне воде из блока објеката погона 1, усмеравањем токова у зависности 

од врсте загађивача, како би се смањило непотребно хидраулично оптерећење биодискова. 

Испитати узорке отпадне воде из вешераја које се сакупљају у ретенционим судовима 

(лежећи цилиндрични резервоари) и утврдити ефекте задржавања истиху трајању од 48 h, 

односно сагледати ефикасност у погледу биоразградње детерџената у судовима. 

Пре испуштања хемијски загађених вода, које настају употребом водених 

растворахемијских средстава (дезифицијената) у току прања и дезинфекције технолошке 

опреме и инсталација, потребно је дефинисати и спроводити поступке којима ће се вршити 

неутрализација поменутих хемијских средстава. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Техничка документација технолошке опремеJAFFA. 
[2] План управљања отпадом у JAFFA 

[3] проф. др. Бенак Ј, Павловић Д, Милојевић М.,Пречишћаавање отпадних вода (скрипта 

за предавање), Грађевински факултет - Суботица .  
[4] проф. др. Божо Д., др. Иванчев И. проф. др. Бенак Ј., проф. др. Петровић О., др. Гајин 

С., проф. др. Карловић Е., др. Чукић З., прим. мр. Кнежевић Т., Мали водоводни и 
канализациони системи, ПМФ Институт за хемију Нови Сад, Мала књига Нови Сад, 
1999. 

[5] Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за 
њихово достизање (Сл. гласник 67/2011 и 48/2012). 

  



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

272 
 

БЕЗБЕДОНОСНИ, ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ РИЗИЦИ 

ГАЗДОВАЊА ДРЖАВНИМ ШУМАМА УЗ АДМИНИСТРАТИВНУ 

ЛИНИЈУ СА АП КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ 
Звонимир Баковић

1
, Бранко Стајић
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РЕЗИМЕ 

Газдовање шумама на подручју дуж административне линије са Косовом и Метохијом оптерећено је 

великим безбедоносно-социјалним, еколошким и економским ризицима. Оно је посебно изражено у задњих 

неколико година, а траје у периоду од 1999. године па до данас.Редовно газдовање шумама и извршавање 

радних задатака запослених у ЈП „Србијашуме― на подручју копнене зоне безебедности је озбиљно угрожено а 

неретко су угрожени и животи службених лица у вршењу редовних радних задатака. У периоду од 1999. године 

до 30.11.2014. у копненој зони безбедности подручја дуж административне линије са АПКиМ бесправно је 

посечено 536.015m3 дрвета различитих врста дрвећа лишћара и четинара. Бесправне сече сунарушиле 

општекорисне функција шума, смањењењем површина под шумама. То ће умањити позитиван утицају које 

шуме имају а пре свега на: ваздух, воду, станиште, климу, земљиште, културу, друштво, заштиту природе и 

др.Директна штета која је настала као последица бесправних сеча на подручју дуж административне линије са 

Косовом и Метохијом у периоду од 1999 до 30.11.2014.год. износи 1.705.603.978динара или14.132.189еура.Са 

наставком «пусошења шума» на овом подручју Србија ће остати и без шуме и без људи. Миграција локалног 

становништва из руралних сеоских подручја је толико интезивна да су многа села дуж административне линије 

остала без и једног становника. А главни разлог за то је лична сигурност и егзистенција - основна делатност им 

је била шумарство. 

Кључне речи: Косово и Метохија, бесправне сече, еколошке штете, ЈП„Србијашуме“. 

SAFETY, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC RISKS OF STATE 

FOREST MANAGEMENT ALONG THE ADMINISTRATIVE LINE WITH 

AP KOSOVO AND METOHIJA 

ABSTRACT 

Forest management in the area along the administrative line with the Autonomous Province of Kosovo and 

Metohija is burdened with high safety-social, environmental and economic risks. This has been happening in the period 

since 1999 to the present and has been especially noticeable in the last few years. Regular forest management and task 

perfomance done by the employees of SE „Srbijašume― in the ground safety zone is seriously jeopardized and lives of 

the officials performing their regular duties are often threatened. In the period from 1999 to 30 November 2014, in the 

ground safety zone along the administrative line with AP K&M, the volume of illegally felled wood was 536,015 m3 

from different species of deciduous and coniferous trees. Illegal logging has violated the multi-beneficial functions of 

forests by reduction of forest cover. This will reduce the positive impact that forests have, primarily on: air, water, 

habitat, climate, soil, culture, society, nature protection, etc. Direct damages that incurred as a result of illegal felling in 

the area along the administrative line with AP K&M in the period from 1999 to 30 November 2014 was RSD 

1,705,603,978 or EUR 14,132,189. With the continuation of „forest devastation―, in this area Serbia will remain without 

both the forests and population. The migration of the local population from rural areas is so intense that many villages 

along the administrative line have become totally deserted. The main reason for this is personal safety and existence – 

asit was forestry that used to be people's main activity in this area. 

Key words: Kosovo and Metohija, illegal logging, environmental damage, SE “Srbijašume” 

УВОД 

Са интензивном експлоатацијом и делом „уништавањем― шума у Србији, али и већем 

делу Југо-источне Европе почело се још у XVIII, анарочито у XIX веку (Stajišetal. 2009), 

чиме се може објаснити значајан део укупних антропогених утицаја на шуме. Шуме у Србији

                                                             
1
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2
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играју веома важну улогу у заштити животне средине, са великим бројем регулаторних и 
заштитних функција (заштита вода и водоснадбевања, заштита од ерозије, побољшање 

хидролошких својстава земљишта, балансирање хидролошког циклуса, заштита 

биодиверзитета итд)(Предраг А.ет ал. 2013). ЈП „Србијашуме― газдује са 40%, од укупно 

2.252.400 hа (Банковић С. ет ал. 2009) површина које се налазе под шумом у Србији.  

Газдовање шумама на подручју дуж административне линије са АПКиМ оптерећено 

је великим безбедоносним, еколошким и економским ризицима. Ризичност у газдовању 

повећава се преманентно 1999. године, са јасно уочљивим прогресивним интензивирањем у 

последњим годинама. У ту сврху, уочавајући и схватајући огромне последице различитог 

карактера које власници шума, јавност и друштво у целини имају као резултат 

катализирањем низа недозвољених активности у овом делу наших простора, држава 

Србијасе преко ЈП „Србијашуме―више пута обраћала међународним институцијама на КиМ, 

подносећи детаљне извештаје о „пустошењу― шума и нелегалној сечи, али нажалост то није 

дало значајне резултате.  

Имајући у виду „стање― шума у Копеној зони безбедности (КЗБ) у којој је услед 

бесправних сеча шума дошло до озбиљних штета шумских екосистема ЈП „Србијашуме― није 

било у стању да се самa„носи― са нарастајућим проблемом па се пре свега обратило Влади 

Републике Србије, која је преко својих ресорних министарстава, а пре свега Министарства 

одбране и Министарства унутрашњих послова, покушала да помогне у решавању проблема. 

Овакво „понашање― ЈП „Србијашуме― логично је, одговорно и без устручавања и елемената 

еуфемизма, државотворно, јер се огледа у неоспорном и обавезујућем поступању у складу са 

Законима државе Србије, а пре све Закона о шумама (Сл. гл. РС― бр. 30/2010, 93/2012). 

Наиме, у овом Закону у члану 42, ставу 1 стоји: „...Сопственик и корисник шума дужан је да 

прати утицај биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено стање шума и благовремено 

предузима мере за заштиту шума и шумског земљишта...―. У ту сврху, ЈП „Србијашуме― 

учинило је и додатне напоре у правцу корекције, развоја и доношења нових легислатива и 

политичких механизама у домаћим оквирима који би још више минимизиралинеповољне 

ефекте оваквих недозовољених активности. 

Уважавјући затечено „стање― шума, у првим година након успостављања ове зоне, 

израђен је Програм санације шума оштећених бесправном сечом у КЗБ дуж административне 

линије са АПKиМ. Од тада, стање шума и шумских екосистема на овом подручју значајно је 

погоршано и измењено, те је неопходно дорадити и у суштини израдити нов Програм 

санације шума овог дела Србије, са јасно истакнутим и наглашеним циљевима газдовања 

шумама и мерама за њихову реализацију, сагласно постојећем стању. Са узгојног аспекта, а у 

зависности од плански одређене узгојне потребе (пошумљавање, попуњавање, осветљавање 

подмлатка, чишћење, прореде, обнављање, конверзија, супституција, реконструкција, 

уношење других врста дрвећаитд.) неопходно је тачно дефинисаним узгојним концептом 

поспешити радове на поправци стања и умањењу и дефинитивном отклањању (колико је то 

изводљиво) нивоа угрожености од диферентних штетних утицаја оваквог изузетно лошег и 

неповољног стања. Стога, неопходно је, по степену хитности и елементима рационалности и 

рентабилности,утврдити динамику извођења радова и израдити стручне смернице за њихово 

спровођење. За овакав обим и спектар активности, неоспорно су потребна значајна 

финансијска средства и дуги временски оквири. 

Посебан проблем у газдовању овим шумама представљају безбедоносни ризици 

(слобода) службених лица (запослених радника) ЈП „Србијашуме―. Неретко су реонски 

чувари били мета и оружаних напада албанског живља из непосредне околине. Овакав њихов 

„однос― према шуми изазвао је и друге негативне ефекте, са јасним последицама повећаног 

исељавања руралног становништва и њихово мигрирање ка централној Србији.На тај начин, 

нажалост, имамо ситуацију да поред тога што Србија у том делу своје територије остаје без 

шуме, остаје и без становништва, јер су безбедност и шуме као извор прихода за локално 
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становништво услови без којих је живот на овом подручју немогућ.Са наведених 

становишта, проблем илегалне сече и пустошења шума у КЗБ и ризика газдовања 

шумама под патронатом ЈП „Србијашуме―, довољно је специфичан и сложен да у 

великој мери условљава опстанак и даљи развој државе Србије на овом њеном делу. 

Имајући у виду све претходно, овај рад у себи садржи четири основна циља: 

социјални, економски, еколошки и „афирмативни―. Са социјалног аспекта, рад треба да 

укаже на стање безбедности слушбених лица ЈП„Србијашуме― приликом вршења редовних 

послова на спровођењу газдовања државним шумама, а које се налазе на подручју уз 

административну линију АПКиМ.Са економског аспекта,резултати рада „осветлиће― висину 

бесправних сеча (површину на којој је извршена дефорестација и бесправно посечену дрвну 

запремину) и на тој бази понудити низ података о директним штетама економске природе. Са 

еколошког аспекта,рад ће дати оквирну оцену и о еколошким штетама, које су последица 

разарајућег пустошења шума на подручју уз административну линију са АПКиМ. 

Такође,указаће се и на негативне ефекте које овакве штете наносе угрожавајући бројне 

општекорисне функције шума.Специфичан циљ рада је „афирмативни―. Он је садржан у 

напорима да се кроз међународне скупове додатно интернационализује ризичност и 

сложеност проблема функционисања ЈП „Србијашуме― и државе Србије на овом њеном 

делу.Као и да се још снажније „алармира― стручна и научна јавност, али и доносиоци 

одлука на различитим нивоима, у односу на бројне негативне последице„пустошења 

шума―по становништво и шумске ресурсе подручја уз административну линију 

АПКиМ. 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

Полазне основе 

У сврху реализације постављених циљева, у раду су коришћени различити 

емпиријски (статистички) подаци о стању шума у оквиру ЈП „Србијашуме―, представљени у 

виду табела (приказ стања по површини, запремини, запреминском прирасту, узгојном 

облику, итд.). Подаци су пореклом из инвентуре шумаЈП „Србијашуме―, са затеченим 

стањем шума на дан 31.12.2013. године. 

Подаци о насталим штетама су из интерне евиденције ЈП „Србијашуме―за период од 

1999. године до 30.11.2014. године. Исти су груписани и приказани по Шумским 

газдинствима и збирно, сходно њиховој структури. 

Подаци који се односе на безбедност службених лица су, сходно њиховом карактеру, 

груписани и приказани пошумским газдинствима. 

Метод рада 

У односу на постављени проблем истраживања, методолошки посупак коришћен при 

изради овог рада је у основи аналитичко синтезног карактера. За израду овог рада коришћена 

је међународна и домаћа стручна литература, која се односи на ову област. 

Научне методе које су највише коришћене при истраживању постављеног проблема 

обухватале су: метод анализе и синтезе, упоредни (компаративни) метод и на крају метод 

индукције и дедукције. 

Износи бесправних сеча шума на подручју ових ШГ утврђени су снимањем површина 

које су обухваћене штетом неком од познатих метода. Део површина је одређен и помоћу 

авио или ортофото снимака. Укупно посечена запремина је већим делом утврђена методом 

процене. Вредност директних економских штета је добијена по тзв.―доњој― граници, 

уважавајући важећи Ценовник огревног дрвета и дрвета на пању број 14/2014-9, од 
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23.10.2014.године који је донело ЈП „Србијашуме―, а за пондерисану вредност 1m3 узета је 

цена Огревног дрвета ТЛ, I класе за I категорију терена. Овај начин утврђивања површина 

бесправних сеча, посечене запремине и висине штете је примењен за ШГ „Шума―-Лесковац, 

ШГ „Врање―-Врање и ШГ „Топлица―-Куршумлија.Бесправне сече шума на подручју 

ШГ―Шумарство―- Рашкасу материјализоване директним мерењем на терену, вредност 

директних економских штета је рачуната по важећим Ценовницима ЈП „Србијашуме― у 

моменту настанка штета а сходно „квалитативној― структури бесправно посеченог дрвета. 

Вредност директне штете у еурима је израчуната на основу курсне листе бр.249, 

Народне Банке Републике Србије, од 26.12.2014. године за званични средњи курс динара 

1€=120,6893динара. 

Стање шума и шумског земљишта ЈП „Србијашуме― 

ЈП „Србијашуме―газдује шумама и шумским земљиштем на укупној површини од 

893.416,56ha, од чега је 763.644,48ha обрасле површине и 129.772,08ha необрасле површине 

(табела 1). Однос обраслих (под шумом) и необраслих површина (шумско земљиште) на 

нивоу ЈП „Србијашуме― је 85% : 15% и може се оценити као релативно повољан. 

Табела 1. Стање површина на нивоу ЈП „Србијашуме“ 

Површина 

 

Обрасло Необрасло 

 

Укупно 

 

hа 763.644,48 129.772,08 893.416,56 

% 85 15 100 

 

Стање запремине, запреминског прираста, по пореклу шума на нивоу ЈП 

„Србијашуме―, дато је у табели 2. У односу на укупну површину шума којима газдује ЈП 

„Србијашуме― у Србији састојине високог порекла покривају 54% (природне и вештачки 

подигнуте састојине), састојине изданачког порекла 32%, шикаре 6,0% и шибљаци 8% 

(табела 2). Вредност просечне запремине у високим природним шумама је 261m3·ha–1, у 

вештачки подигнутим састојинама је 122 m3·ha –1, а у изданачким шумама 139m3·ha –1
. Текући 

запремински прираст у састојинама високог порекла је 5,8 m
3
·ha

–1, у вештачки подигнутим 

састојинама6,0m
3
·ha

–1, а у изданачким шумама 3,9m
3
·ha

1. 

Табела 2. Стање шума по пореклу на нивоу ЈП „Србијашуме“ 

Порекло 

састојине 

Површина 

 

Запремина 

 

Запремински прираст 
Pi 

(ha) % (m
3
) % (m3·ha–1) (m

3
) % (m3·ha–1) 

 
Високе 

природне шуме 
303.993,24 40 79.426.754 63 261 1.775.819 52 5,8 2,2 

ВПС 109.123,72 14 13.266.720 10 122 651155,2 19 6,0 4,9 

Изданачке 

шуме 
245.952,81 32 34.194.675 27 139 962420 28 3,9 2,8 

Шикаре 43.129,04 6 45324,2   1 529 0 0 1,2 

Шибљаци 61.445,67 8               

Укупно 763.644,48 100 126.933.473 100 166 3.389.924 100 4,3 2,7 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Безбедоносни ризици газдовања шумама узАЛ
3
 саАПКиМ 

Према расположивим евиденцијама и на основу шумарске хронике, која се води у 

планским документима, у шумарству (ПОГШ и ОГШ), као и другим службеним забeлешкама 

у периоду од 1999. године до 31.11.2014. године, десило се на десетине инцидената којима су 

били угрожени животи и здравље људи. У таквим околностима радна околина (простор у 

којем се обавља рад – шума) није задовољавала ни минимум радних услова за извршавање 

радних задатака и поступака у редовном процесу рада. У поменутим околностима ЈП 

„Србијашуме― је предузело све мере, у првом реду превентивне, у циљу остваривања 

безбедности и здравља на раду запослених, а да се при том обезебеди минимум извршавања 

планом предвиђених видова радова у подручју уз административну линију са АПКиМ. У 

начелу, тежило са за применом низа савремених техничких, здравствених, образовних, 

социјалних, организационих и других мера и средстава у сврху отклањања и смањења ризика 

од напада на запослене или њиховог евентуалног свођења на најмању могућу меру.  

У табели 3. дати су само неки (евидентирано је значајно више) од драстичних 

безебедоносних ризика службених лица углавном из ШГ „Врање― и ШГ „Топлица― којима су 

били изложени извршавајући редовне радне задатке.  

Табела 3.Приказ дела безбедоносних ризикапри газдовању шумама у копненој зони 

безбедности уз АЛ саАПКиМ 

ШГ ШУ ГЈ Датум 

Учешће 

службених 

лица ЈП 

Опис 

инцидента - 

други учесници 

Последице 

безбедоносног ризика 

Топлица 141 1407 11.04.2012 реонски чувар 
интервенција 

војске РС 

у сечи шуме заплењене 

две моторне тестере, 

коњ са запрегом 

Топлица 141 1407 10.08.2012 реонски чувар 
интервенција 

полиције РС 

ухапшен један албанац, 

заплењена два трактора 

са приколицом и једна 

тестера 

Топлица 141 1407 20.03.2013 реонски чувар 
интервенција 

полиције РС 

заплењено два 

трактора,један албанац 

рањен, дрвна 

запремина извлачена са 

8 трактора 

Топлица 141 1407 14.04.2014 реонски чувар 
напад на 

полицију РС 

сеча шуме са пет 

моторних тестера и три 

трактора 

Топлица 141 1407 27.05.2014 реонски чувар 

напад на 

полицију и 

војску РС 

сеча шуме вршена са 

више тестера и пет 

трактора 

Топлица 141 1401 04.10.2013 

интерна 

контрола 

ЈП„Србијашуме― 
 

пуцано на интерну 

контролу ЈП 

Топлица 141 1401 29.07.2013 реонски чувар 

напад на 

полицију и 

војску РС 

извлачење дрвета 

вршено са два трактора 

Топлица 141 1401 16.11.2013 реонски чувар 

напад на 

полицију и 

војску РС 

извлачење посеченог 

дрвета 

                                                             
3
АЛ-административну линију; 
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Топлица 141 1401 14.12.2013 реонски чувар 
напад на војску 

РС 

војска РС запленила 

трактор и аутоматско 

наоуружање 

Топлица 141 1408 04.12.2010 реонски чувар 
напад на војску 

РС 

заплена трактора,сечу 

шуме вршила 4 лица 

албанске 

националности 

Топлица 141 1407 28.08.2014 

ревирни 

инжењер(други 

дан ) 

пуцњаве већих 

размера 

заплењене неколико 

трактора,погинуоједан 

припадник 

жандармерије и једна 

особа албанске 

националности, 

Топлица 141 1407 30.12.2013. реонски чувар 

полиција РС се 

сусрела са 

КФОРОМ 

бесправна сеча, усмени 

налог да службена лица 

ЈП не „залазе― ка АЛ 

Врање 101 1011 30.08.2013 
 

напад на 

полицију и 

војску РС 

бесправна сеча шуме, 

заплењен трактор 

Врање 105 1016 28.09.2014 реонски чувар 

реонски чувар 

пронашао мину 

 

војска РС 02.10.2014. 

извршила 

разминиривање 

Врање 105 1016 28.09.2014 

интерни 

контролориШГ 

и реонски чувар 

пуцано на 

службена лиа ЈП 
бесправна сеча шуме 

Врање 105 1019 2013. реонски чувар 
 

реонски чувар 

пронашао мину, 

одељење 50/а 

Врање 105 1016 
у пролеће 

2014. 
реонски чувар 

 

реонски чувар 

пронашао ручну бомбу, 

одељење 55 и 56 

Врање 105 1016 
у јуну и 

јулу 2014. 

ревирни 

инжењер  

ревирни инжењер 

пронашао експлозивне 

направе, одељење 

65/а,б 

Врање 105 1018 
у јуну и 

јулу 2014. 

ревирни 

инжењер  

ревирни инжењер 

пронашао расејане 

касетне бомбе, 

одељење6-21 

Врање 105 1016 
у 

јуну2014.  

повлачење 

војске и 

жандармерије са 

базе Чарске чуке 

беспрвна сеча почела 

одмах наконповлачења 

војске и жандармерије 

РС 

Напомена 

Према расположивим податцима од 1999-2014.на територији општине Бујановац23 особесу биле 

изложене „екстремном― ризиуку по живот - тешке повреде и смтрни исход, у бесправној сечи шуме. 

Минирана одељењеа: ГЈ „Дупило― од 36 до 40 и од 41до 44; и у ГЈ „Трновачка река― одељења 10-12. 

 

Из података презентованих у табели бр.8. може се увидети да редовно газдовање 

шумама у копненој зони безебедности озбиљно нарушавају шумокрадице, угрожавајући 

животе службених лица. Неоспорно је, такође, да државни органи у великој мери помажу у 

редовном газдовању шумама уз административну линију са АПКиМ. Према налазима, 

безбедносна ситуација у великој мери је додатно оптерећена присуством заосталих мина, 

касетних бомби и других експлозивних средстава, која су резултат ратних дешавања у 

копненој зони безебедности са АПКиМ. Стога је сасвим јасно да је потребно уложити 

додатне напоре да се, у сарадњи са свим релевантним домаћим и међународним чиниоцима, 
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поспеши решавање наведених и другихризичних питања у циљу осигурања безбедности и 

здравља локалног становништва. Такође,на тај начин створили би се и повољнији услови за 

унапређење безбедносно-сигурносних аспекатаза останак и опстанак локалног 

становништва, као и зарад и бивствовање службених лица (војске, полиције и ЈП 

„Србијашуме―) у извршавању својих редовних радних задатака. 

Еколошки ризици бесправних сеча шума узАЛ саАПКиМ 

Безбедност у области заштите и очувања животне средине представља један од 

најважнијих фактора безбедности савременог друштваВрањеш Н., (2009). Шуме су један од 

најважнијих стубова очувања заштите животне средине са низом заштитних функција које 

оне носе са собом. Еколошка безедност често не зависи само од човека.Природни ризици 

могу угрозити еколошку безбедност: олујни ветрови, земљотреси, вулкани, ледоломи и 

ледоизвале, поплаве, клизишта и сл.Укупно стање еколошке безбедности у копненој зони 

безбедности подручја дуж административне линије са АПКиМ је значајно угрожено 

„људима― албанске националноати и то њиховим колективним или појединачним чињењем 

или нечињењем. Као последица пустошења шума еколошке штете ће осећатии будуће 

генерације. 

Бесправном сечом шума, уз уважавање затеченог стање шума  у копненој зони 

безбедности уз АЛ са АПКиМ, а са еколошког аспекта и значаја које шуме у том контексту 

имају, биће угрожени бројни корисни учинци шума(Oesten G., Roeder A 2001). Неки од њих 

су наведени у шеми бр. 1. 

Шема 1.Неки од корисних учинака шума који су угрожени илегалном сечом шума уз 

администартивну линију према АПКиМ. 

 

 

С обзиром да шуме имају велики утицај на климу, али и промена климе утиче на 

шуме, начин управљања шумама има значајну улогу у процесу емитовања, апсорпције и 

складиштења угљеника на планети. Стога је правилно управљање и газдовање шумама и 
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смањење интензитета девастирања и деградације шумских екосистема и шума од огромног 

значаја за цео процес везан за кружење угљеника(Стајић Б., Баковић З., Кисин Б., (2014) . 

Економски ризици (бесправне сече шума) у копненој зони безбедности подручја дуж 

административне линије саАПКиМ 

Шумарство значајно доприноси економском и социјалном развоју Србије, 

обезбеђујући широк спектар различитих бенефита. У том смислу, илегалне – бесправне сече 

у анализираном подручју у великој мери економски слабе живот и функционисање 

становништва овог краја, али и целе Србије. Према дефиницији Статистичког годишњака 

Србије „... илегална сеча је свака сеча која је спроведена у шуми без дозволе овлашћене 

институције ... „(Nonić et al. 2005). 

Бесправнесечешумаукопненојзонибезбедностиподручјадужадминистративнелинијеса

АПКиМевидентиранесуушумскимгаздинствима (ШГ)„Шума―-Лесковац, „Топлица―-

Куршумлија, „Врање―-Врањеи„Шумарство―-Рашка. Начин вођења евиденције бесправних 

сеча шума је био различит по шумским газдинствима, из тог разлога ће наведене штете бити 

табеларно приказане за свако шумско газдинство посебно и на крају збирно. 

Табела 4.Бесправне сече шума у ШГ „Врање“-Врање у периоду од 1999-2014. 

ШУ ГЈ 
Површина Посечено 

Вредност 

штете 

ha ha m
3
 дин 

Бујановац 

Прешево 351,68 209,27 11.339 32.836.740 

Зарбинскарека 725,12 224,24 23.626 68.419.655 

Дупило 398,16 266,18 28.731 83.205.838 

∑ ШУ Бујановац 1.474,96 699,69 63.696 184.462.233 

Врање 

Копиљак-Крушкар 102,29 87,29 28135,03 81.479.047 

Граничнашума 329,14 296,22 96271,50 278.802.264 

Зарбинскарека 91,78 34,39 10478,14 30.44.693 

∑ ШУ Врање 523,21 417,9 134.884,67 390.626.004 

Укупно 1.998,17 1117,59 198.580,19 575.088.237 

Табела 5.Бесправне сече шума у ШГ „Шума“-Лесковац у периоду 1999-2014. 

 

 

Бесправне сече шума на подручју ШГ―Топлица―-Куршумлјиа су добиле на интезитету 

и „облику― у задњих неколико година што је приказано на графикону број1. 

 

P -ОГШ

P - 

(посечен

a чистом 

сечом)

V - ∑ 

посечена 

запремина

∑Iv

ha m
3
/ha m

3 ha m3 m3

Веља Глава 998,95 367 366817 610,37 221.749,00 5948,7

Зајчевац-А-Шајић 177,4 282 49996 18,89 5.309,50 705,1

Гор.Јабланица 49,94 232 11563 9 1.872,00 327,9

Укупно штете 1226,29 349 428376 638,26 228.930,50 6981,6

642.185.104

15.376.283

5.421.312

662.982.699

ГЈ
V - ОГШ

дин

Вредност штете
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Бесправне сече шума на подручју ШГ―Шумарство―- Рашкасу материјализоване 

углавном директним мерењем на терену. Штете се углавном дешавају на подручју општине 

Тутин где су страдале шуме јеле и смрче. Обим штета дат је у табели број 7. 

Табела 7.Бесправнесечешума у ШГ „Шумарство“-Рашка у периодуод 2004-2014. 

 
Год. 

 

V (m³) - 

бруто 

Вредност 

штете 

(дин.) 

2004 137 854.630 

2005 211 1.314.456 

2006 245 3.320.390 

2007 5.880 79.807.839 

2008 3.069 41.646.089 

2009 2.483 38.474.479 

2010 1.024 15.866.325 

2011 178 2.759.000 

2012 190 2.945.000 

2013 92 1.426.000 

2014 318 4.929.000 

∑ ШГ 13.826 193.343.208 
 

Графикон 2. Бесправна сеча шума јеле и смрче на подручју ШГ „Шумарство“-Рашка, ШУ 

Тутин 
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Графикон 1. Бесправне сече шума у ШГ''Топлица''-

Куршумлијау периоду од 2002-2014. 

Табела 6. Бесправне сече шума у 

ШГ''Топлица''-Куршумлијау периоду 

од 2002-2014. 

 

ГЈ 

УКУПНО  

V P 
Вредност 

штете 

m
3
 ha дин. 

1410  2.610 9,82 7.559.023 

1404 48.598 123,09 140.740.648 

1407 35.471 381,95 102.724.306 

1402 6.394 16,12 18.515.952 

1401 1.556 5,72 4.507.595 

1408  24 2,38 68.200 

1409 26 1,50 74.108 

ШГ  94.679 540,59 274.189.834 
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Редни 

број
Шумско газдинство

Количина 

бесправно 

посечене 

дрвне 

запремине 

1 (m
3
) дин. ЕUR

2 "Врање"-Врање 198.580,19 575.088.237 4.765.031

3 "Топлица"-Куршумлија 94.678,81 274.189.834 2.271.865

4 "Шума"-Лесковац 228.930,49 662.982.699 5.493.301

5 "Шумарство"-Рашка 13.825,65 193.343.208 1.601.991

536.015,14 1.705.603.978 14.132.189

Вредност директне штете

Свега

Укупне бесправне сече шума у копненој зони безбедности  

Подаци о укупнимизносима бесправних сеча шума у копненој зони безбедности дуж 

административне линије саАПКиМ приказани су у табели број 8. На основу добијених 

резултата, може се увидети да је обим штета изазваним илегалним сечама у посматраном 

периоду (1999-2014. година) 14.132.189 EUR, што представља енормне економске губитке 

које је претрпело ЈП „Србијашуме― и држава Србија. 

Табела 8. Бесправне сече шума уз АЛ према АПКиМ у периоду 1999-2014. 

На крају, мора бити посебно апострофирано, да се ЈП „Србијашуме―више пута 

обраћало међународним институцијама на КиМ, пријављујући како нападе на своје 
запослене и тражећи њихову заштиту, тако и недозвољене бесправне сече које се врше у 

копненој зони безбедности дуж административне линије са АПКиМ. Међутим, реонским 

чуварима, ревирним инжењерима и другим службеним лицима готово да је забрањен улазак 

у копнену зону безбедности, што је додатно „олакшало― шумокрадицама да непрекидно и 

све интензивније врше пустошење шума. Једину праву логистику у делу извршавања планом 

предвиђених радова запослени ЈП „Србијашуме― у „дозвољеним― законским 

границамадобијају од Војске Републике Србије и представника Министарства унутрашњих 

послова. 

Обим бесправних сеча како стоји у тебли бр.8 у будућности ће изискивати у 

конкретним газдинским јединицама и промену досада примењиваних система газдовања 

шумама (Баковић З . , 2 0 1 3 ) .  

ЗАКЉУЧАК 

Сумирајући све наводе и податке представљене у овом раду могли би се извући 

следећи закључци: 

1. У периоду од 1999. године до 30.11.2014. у копненој зони безбедности подручја дуж 

АЛ са АПКиМ бесправно је посечено 536.015 m3 дрвета различитих врста дрвећа 

лишћара и четинара,различитог квалитативног састава; 

2. Континуиране бесправне сече шума у копненој зони безбедности подручја дуж АЛ са 

АПКиМ евидентиране су у шумским газдинствима„Шума―-Лесковац; „Топлица―-

Куршумлија; „Врање―-Врање и „Шумарство―-Рашка; 

3. Њихова учесталост, обим и интензитет довели су до „пустошења шума― и 

дефорестације, а прете да угрозе шумске екосистеме и животну средину на ширем 

подручју; 
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4. Оваквим негативним и разорним активностима албанског становништва на 

„уништавању― шума у копненој зони безбедности, причињене су велике штете са 

социјалног, еколошког и економског аспекта; 

5. Редовно газдовање шумама и извршавање радних задатака запослених у ЈП 

„Србијашуме― на подручју копнене зоне безебедности је озбиљно угрожено а неретко 

су угрожени и животи службених лица. Војска и полиција РС у великој мери помажу 

у редовном газдовању шумама уз административну линију са АПКиМ и дају велики 

допринос у повећању сигурности запослених у ЈП „Србијашуме― приликом вршења 

редовних радних задатака; 

6. Недавна ратна дешавања у копненој зони безебедности уз АЛ са АПКиМ за последицу 

имају заостале мине, касетне бомбе и друга експлозивна средстава. У сарадњи са свим 

релевантним домаћим и међународним чиниоцима нужно је уложити додатне напоре 

да се уклоне наведена убојита срдества у циљу осигурања безбедности и здравља 

локалног становништва, службнеих лица војске, полиције РС и ЈП „Србијашуме― у 

извршавању редовних радних задатака; 

7. Штете које су бесправне сече изазвале са еколошког аспекта су још увек реално 

несагледиве. Нарушавање општекорисних функција шума, смањење површина под 

шумама ће умањити позитиван утицају које шуме имају на ваздух, воду, станиште, 

климу, земљиште, културу, друштво, заштиту природе и др.Важан задатак овог рада 

је да „отвори врата― да се у наредном периоду по научно признатим методама изврши 

дефинисање општекорисних функција на нападнутом подручју у КЗБ подручја дуж 

административне линије са АПКиМ, да се одреди њихова „висина― и да се изврши 

њихова валоризација. Само тада ће бити приближно јаснија слика о висини 
еколошких штета које су директна последица пустошења шума на овом подручју. 

Једно је неоспорно, као последица пустошења шума еколошке штете ће осећатии 

будуће генерације; 

8. Директна економска штета, која је настала као последица бесправних сеча у наведном 

временском периоду и подручју, износи око 1.705.603.978 динара или 14.132.189 

ЕУR; 

9. Настављање бесправих сеча у КЗБ подручја дуж административне линије са АПКиМ 

довешће до тоталног исељавања људи из руралних подручја. Већ сада су поједина 

села (Добри до, Васиљевац, Краваре, Дабиновац, Тачевац, Преполац итд) остала без 

најважнијег ресурса – људи; 

10. „Афирмативност― оваквих истраживања и радова огледа се у чињеници да се кроз 

међународне скупове додатно интернационализује ризичност и сложеност проблема 

функционисања ЈП „Србијашуме― и државе Србије на овом њеном делу и још 

снажније „алармира― стручна и научна јавност, али и доносиоци одлука на 

различитим ниовима, на бројне негативне последице бесправних штетапо 

становништво и шумске ресурсе подручја уз АЛса АПКиМ. 
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СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ  

ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА УСЛЕД НЕАДЕКВАТНИХ 

 УСЛОВА РАДА И РАДНЕ СРЕДИНЕ 
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, е-маил: milica.cvetkovic@vtsnis.edu.rs,  

Александра Боричић
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, Дејан Благојевић
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РЕЗИМE 

Имајући у виду факторе који утичу на природу поступака и процедура заштите и безбедности на 

раду, и њихов варијабилни карактер, логично је закључити да су статистика и статистичке анализе 

незаобилазни фактор у процесу едукације лица задужених за питања безбедности здравствених радника. 

У овом раду, коришћењем резултата добијених на основу спроведних процедура вођења 

евиденција у Клиничком центру у Нишу, биће дата анализа повезаности неповољних утицаја рада и 

радне средине на појаву повреда на раду здравствених радника, кроз механизам статистичког приступа 

проблему. 

Кључне речи: индекс учесталости (фреквенције) повреда на раду, статистичке табеле, статистички 

дијаграм. 

STATISTICAL ANALYSIS OF INJURIES OF HEALTH WORKERS 

DUE TO INADEQUATE WORKING CONDITIONS AND WORK 

ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Bearing in mind the factors that influence the nature of the processes and procedures of protection and 

safety at work, and their variable nature, it is logical to conclude that the statistics and statistical analysis are the 

essential factor in the education of persons in charge of security issues in health care. 

In this paper, using the results obtained from the procedures of record keeping in the Clinical Center in 

Nish, an analysis of the link between the adverse impact of work and working environment on occupational 

accidents health workers will be given, using the statistical approach. 

Keywords: index of frequency of occupational injuries, statistical tables, statistical diagram. 

1. УВОД 

Статистичке анализе, у последњих 10-ак година, показују да се највећи број 

повреда на раду догодио у грађевинарству и индустрији. Делатности здравствених 

радника заузимају оквирно средишњу позицију на лествици повреда. Међутим, 

свакодневна изложеност ризицима различитог порекла, као и степен истог, захтева 

озбиљан приступ овој популацији запослених. Управо због тога, статистички алати, 

који из дана у дан постају све пополарнији, незаобилазни су елементи у проценама и 

анализама ризика.  

Ако пођемо од тога да анализа ризика подразумева идентификацију 

потенцијалних ризика, који су последица деловања како јединки, тако и друштва, као и 

процену вероватноће остваривања било које опасности са становишта статистичких 

анализа, систематског посматрања, стручног знања и искуства, потпуно је јасно да 

појам теорије ризика је нераздвојив са појмом статистичке вероватноће у оквиру које 

поступак узорковања има доминантно место [1]. 

Појам друштвено одговорног пословања је веома широк и по својој при-оди, 

понекад, неухватљив. Ипак, најчешће се као најважније компоненте CRS-а наводе 

                                                             
1 Висока техничка школа струковних студија Ниш 

mailto:biljana.milutinovic@vtsnis.edu.rs
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заштита животне средине, сигурност на раду, људска права, ангажман у заједници, 

пословни стандарди и тржиште. Клиничи центри у Србији, с обзиром на стаутс какав 

имају у друштву треба да буду типични примери овог типа [2-5].  

Користећи податке о повредама на раду из евиденције Клиничког центра у 

Нишу, може се урадити статистчка анализа укупног броја повреда на раду у 

посматраном временском интервалу.  

У пракси се често користи индекс учесталости (фреквенције) повреда на раду 

као стандардна статистичка мера [6]. 

Индекс учесталости (IF) повреда на раду представља однос броја повреда (N) у 

посматраном временском интервалу и броја остварених радних сати (S) у истом том 

временском интервалу са фактором пропорционалности 
6

10 , односно, 

6
10

S

N
IF . 

Број укупно остварених радних часова (укупан број часова изложености 

повређивању) може се израчунати на следећи начин: 

rhZS  , 

где је Z -  просечан број радника за годину дана, а rh - просечан број остварених 

радних часова по једном раднику.  

За анализу од годину дана rh се може израчунати као разлика укупног могућег 

броја радних сати (52 недеље   40 часова = 2080 часова)  и сати које радник није 

остварио.  

Табела 4 –  Просечан број сати које радник није остварио (за годину дана) 

Разлог Број дана Број часова 

 Годишњи одмор 20 160 

Државни празници 8 64 

Боловања 14 112 

Одсуство 5 40 

 376  

 

Зато је разлика: 

17043762080 rh , 

па је: 

1704351  rhZS . 

2. СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА  

Узимајући за узорак укупан број здравствених радника Клиничког центра у 

Нишу, њих 2100 просечно у последњих пет година, (око 600 лекара и око 1500 

медицинских сестара), извршена је статистичка анализа повреда на раду услед 

неадекватних услова рада и радне средине, у периоду од 2010.-2014. године (закључно 

са 24.12.2014.). 
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2.1. Прикупљање података 

На основу података о повредама на раду здравствених радника из евиденције 

Клиничког центра у Нишу, у периоду 2010.-2014. године, који су пермантнео 

прикупљани у складу са прописаном процедуром, направљене су следеће статистичке 

табеле: 

Табела 2 –  Повреде на раду здравст. радника у 2010. год. 

2010. година 

Лекари 
1 х (113 - 13) 

2 х (112 - 50) 

Медицинске сестре 

2 х (111 - 42, 50) 

2 х (189 - 23, 42) 

6 х (113 - 21, 23, 42, 43, 50) 

1 х (105 - 42) 

22 х (112 - 50, 70, 42, 21, 05) 

  12 + 24 

 

Табела 3 –  Повреде на раду здравст. радника у 2011. год. 

2011. година 

Лекари 
1 х (113 - 42) 

9 х (112 - 50, 42, 60) 

Медицинске сестре 
5 х (113 - 21, 23, 42, 43) 

13 х (112 - 50, 60, 42, 43, 05, 01, 12) 

  6 + 22 

Табела 4 –  Повреде на раду здравст. радника у 2012. год. 

2012. година 

Лекари 
1 х (113 - 22) 

3 х (112 - 24, 42, 60) 

Медицинске сестре 

1 х (101 - 21) 

15 х (113 - 42, 12, 21, 23, 24, 04) 

9 х (112 - 23, 12, 42) 

  17 + 12 
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Табела 5 –  Повреде на раду здравст. радника у 2013. год. 

2013. година 

Лекари 

3 х (113 - 42, 50) 

1 х (101 - 22) 

1 х (112 - 50) 

Медицинске сестре 

4 х (111 - 23, 42, 60) 

5 х (113 - 22, 42, 60) 

2 х (114 - 23, 42) 

3 х (112 - 50) 

  14 + 4 

Табела 6 –  Повреде на раду здравст. радника у 2014. год. 

2014. година 

Лекари 1 х (113 - 42) 

Медицинске сестре 
6 х (113 - 23, 42) 

6 х (112 - 50, 60) 

  7 + 6 

где је првим бројем у суми (означен розе бојом) представљене повреде услед 

неадекватних услова рада и радне средине, а другим бројем (црном бојом) повреде 

услед којих нема фактора радне средине.  

 Из табела се може закључити да је 2010. а нарочито 2011. године, број 

повреда на раду здравствених радника Клиничког центра у Нишу, услед неадекватних 

услова рада и радне средине, био готово занемарљив у односу на број повреда услед 

којих нема фактора радне средине. Међутим, 2012. и посебно 2013. је ситуација била 

обрнута. 2014. године је број скоро изједначен.  

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Систематски прикупљани подаци пажљиво су обрађивани ипоказлаи су 

одговарајуће трендове. Ако за сваку од наведених година израчунамо индекс 

учесталости (фреквенције) повреда на раду где има фактора радне средине, добијамо 

следећи резултат: 

Табела 7 –  IF у периоду 2010.-2014. 

година IF 

2010. 20,063 

2011. 10,032 

2012. 28,423 

2013. 23,407 

2014. 11,704 
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Према статистичкој скали овај индекс треба да се креће у интервалу од 5-10, 

какав је приближан резултат бележе 2011. и 2014. година. Узимајући у обзир и податак 

да је број повреда на годишњем нивоу релативно мали у односу на број здравствених 

радника Клиничког центра у Нишу, и да није узет тачан број укупно остварених радних 

часова (већ статистички просек), изузев 2012. године, када је број повреда био 

прилично висок, остале 4 године дају приближно  301,16IF , што не представља 

толико забрињавајући резултат. 

 Слика 1. представља статистички дијаграм промена броја повреда услед, 

односно, без фактора радне средине, у последњих 5 година, а Слика 2. статистички 

дијаграм процентуалног броја повреда на раду услед неадекватних услова рада и радне 

средине по броју запослених. 

Слика 1 - Број повреда на раду КЦ у Нишу од 2010.-2014. 

Слика 2 - Процентуални број повреда услед неадекватних услова рада по броју 
запослених 

Слика 3. даје комплетну представу о повредама на раду здравствених радника 

Клиничког центра у Нишу где су збирно посматране све повреде на раду у односу на 

број здравствених радника. Обрађени подаци јасно указују на смањење броја повреда 

на раду по броју запослених у посматраном периоду и то за  

 
Слика 3 - Процентуални број повреда на  раду по броју запослених 
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4. ЗАКЉУЧАК 

Слика 1. приказује пораст броја повреда на раду здравствених радника  

Клиничког центра у Нишу услед неадекватних услова рада у односу на повреде где 

нема фактора радне средине. Међутим, Слика 2. говори да је ипак број тих повреда у 

односу на број радника доста мањи од 1%.  

У збиру гледано, у периоду последњих 5 година, број повреда је мањи од 2% и 

из године у годину опада, тако да је у 2014. години чак приближно 0,5% (Слика 3.). То 

говори о перманентном раду Службе за безбедност и здравље на раду Клиничког 

центра у Нишу, на спровођењу и унапређивању безбедности, како лица која учествују у 

радним процесима, тако и лица која се затекну у радној средини (Слика 4.). Овим 

резултатима је свакако допринело и доношење Правилника о безбедности и здрављу на 

раду Клиничког центра Ниш [7], као и Програма оспособљавања запослених Клиничког 

центра Ниш за безбедан и здрав рад [8]. 

 

          
 

 

Слика 4 – Превенције Службе за безбедност и здравље на раду КЦ Ниш  
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У евиденцији о повредама на раду Клиничког центра у Нишу, постоје 

забележени и случајеви повреда нездравствених радника: правни сектор, техничка 

служба, служба за безбедност на раду, радиолошки техничари, лаборанти, економски 

сектор, служба кухиње хигијеничари и др. Овом приликом број повреда таквих радника 

није разматран, јер статистике показују да је процентуално далеко мањи од броја 

повреда на раду здравствених радника  [7- 8]. 

Такође, ступањем на снагу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени 

гласник РС" број 101/2005) и његовом применом кроз доношење Акта о процени 

ризика, снимања услова радне околине и примене заштитних средстава долази се до 

закључка да се број повреда у односу на 2010. годину смањио за 33%, што је показатељ 

бољег радног учинка. 
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РЕЗИМЕ 

Истраживања и искуства у области заштите од пожара показала су да је неадекватна електрична 

инсталација у породичним кућама врло чест узрок настанка пожара. На територији Републике Србије 

постоји велик број стамбених објеката (кућа), нарочито у мањим насељеним местима, који су на 

електродистрибутивну мрежу прикључени монофазно, са монофазним бројилом. На данашњем нивоу 

цивилизације, и таква домаћинства поседују релативно велик број кућних електричних апарата. 

Оптерећење електричне инсталације је по снази често у нивоу трофазних прикључака, што доводи до 

прегревања електричне инсталације, нарочито контактних елемената. У таквим случајевима сигурносни 

електрични елементи (осигурачи) треба да прегоревају и тиме заштићују инсталацију. У пракси, 

некомпетентна и нестручна лица предимензионишу осигураче те се стварају услови за ремећење 

њихових функција и стварање прекомерне топлоте у целокупној инсталацији датог струјног круга. Тако 

створена топлота преноси се на околне лако запаљиве материјале што може да доведе до појаве пожара. 

Кључне речи: струјно оптерећење, топлота, пожар 

RISK OF FIRE IN RESIDENTIAL BUILDINGS WITH A SINGLE 

PHASE MAINS 

SUMMARY 

Research and experience in the field of fire protection have shown that inadequate electrical 

installations in family houses are a very common cause of fire. In the Republic of Serbia still there are many 

dwellings (houses), especially in smaller urban areas, which are connected to the electricity grid in a single-

phase manner, with a single-phase meter. In today‘s level of civilization, even such households have a relatively 

large number of electrical appliances. The loading of electrical wiring is often close to the level of three-phase 

mains connections, which leads to overheating of electrical installations, especially the contact elements. In such 

cases electric safety elements (fuses) should burn out thereby protecting the installation. In practice, incompetent 

and unqualified persons oversize the fuses, thus creating conditions for disrupting their function and allowing the 

creation of excessive heat in the complete installation of a given circuit. The generated heat is transferred to the 

surrounding flammable materials, which could lead to fire. 

Key words: electric current loading, heat, fire 

УВОД 

Идентификација и анализа узрока настанка пожара, његовог ширења и 

последица је врло стручан истраживачки рад који захтева систематизован прилаз са 

тачно утврђеним процедурама. Овај посао захтева тимски рад више струка да би се 

утврдиле релевантне чињенице. Рад је произашао из „Налаза и мишљења вештака― али 

не у целости јер се не бави пожарним оптерећењем уграђених материјала, већ 

искључиво електро-термичким узрочницима настанка пожара. У идентификацији 

узрока настанка пожара користи се метода систематичне елиминације последица да би 

се прецизно утврдило место настанка пожара, а затим директни материјални узрочник. 

                                                             
1
 Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад 

2
 2Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад 

mailto:zvijermilorad@gmail.com
mailto:bukta@vtsns.edu.rs
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Најчешћи узрочници неисправне функције електричне инсталације који довести 

до појаве пожара могу се класификовати на следећи начин: 

 неадекватни eлектроинсталациони материјал (без важеће атестне 

документације), 

 нестручно изведена електрична инсталација (правна или физичка лица без 
одговарајуће лиценце), 

 оштећења на електричним инсталацијама проузрокована другим врстама 
радова на објектима, 

 старење уграђених материјала и  

 неадекватна експлоатацијa електричних уређаја. 

Сви наведени узрочници проузрокују отказе-кварове или неправилно 

функционисање електричне инсталације у реалном времену који могу за последицу 

имати пожар. Поједини узрочници отказа или неправилног функционисања електричне 

инсталације могу се дијагностификовати на различите начине. На првом месту су 

сигурносни уређаји којим се аутоматски искључује струјно коло и правилно изведен 

заштитни вод. Једна врло значајна појава у експлоатацији електричне енергије је 

неадекватна експлоатација електричних уређаја у реалном времену (различито време за 

различите појаве) које могу бити узрочници настанка пожара. 

ФУНЦИОНИСАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Струјно оптерећење 

Електрична струја при проласку кроз проводник, електричне машине, уређаје и 

осталу електричну опрему наилази на електрични отпор чиме се ствара топлота. Са 

повећањем јачине струје повећава се топлота одата у проводницима појединих струјних 

кола. У електротехници је позната појава да се електрична отпорност проводника 

повећава са повишењем температуре - позитиван температурни коефицијент. У неким 

потрошачима (нпр. кварцне грејалице, грејачи за рерне, сијалице са ужареним влакном) 

ова појава има стабилизациони ефекат - врели потрошачи троше мање струје. Насупрот 

томе, у инсталационим проводницима кроз које протиче струја, одата топлота је све 

већа како се инсталациони проводници греју. У инсталацији, у тачкама са повишеним 

отпором настаје додатни раст топлоте. Прекорачењем дозвољеног топлотног 

оптерећења електричне инсталације, топлота се шири на околину те долази до 

топлотног пожарног оптерећења уграђених материјала (достиже се температура 

паљења изолације, конструктивних елемената објекта и осталих запаљивих материјала). 

У сагласности са Омовим законом (R=U/I) и Џул-Ленцовим законом (Q=I
2
*R*t) 

извор настанка пожара у електричним инсталацијама може уследити услед следећих 

појава:  

 струјним преоптерећењем електричних проводника или неких других 
електричних компоненти (долази до прекомерног загревања), 

 кратким спојем ( 0R  и I ), 

 лошим контактима услед чега настају велики прелазни отпори, 

 варничењем (електрични лук), 

 употребом електротермичких уређаја и 

 наглим порастом напона. 
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Врло често, претходно наведене неисправности при функционисању електричне 

инсталације дешавају се истовремено, што доводи до повећаног ризика од настанка 

пожара.  

2.2 Струјно преоптерећење  

Струјно преоптерећење у електричним инсталацијама доводи до знатног пораста 

темературе у њима. Да би повишење температуре изазвало настанак пожара, 

електрична струја мора бити од три до седам пута већа од прописане. У добро 

пројектованим и изведеним електричним инсталацијама сигурносни електрични 

елементи (осигурачи) искључују довод прекомерне струје до потрошача и тада је веома 

мали ризик од настанка пожара. У лоше изведеним електричним инсталацијама и 

уграђеним неквалитетним електричним компонентима ризик од настанка пожара се 

знатно увећава. 

Искуства су показала да у Републици Србији кућне електричне изводе приучени 

„мајстори―, а не постоји обавезујући надзор лиценцираног правног лица над свим 

изведеним радовима. Овом проблему се може придодати и употреба неатестираних 

електричних компоненти који се налазе на нашем тржишту (аутоматски осигурачи, 

продужни каблови итд.).  

2.3 Кратак спој  

Кратак спој је назив за изненадни отказ у напајању потрошача електричном 

енергијом, који настаје услед наглог смањења отпора потрошача и тиме повећање 

струје у струјном колу. Кратак спој може настати у два случаја: 

 директан контакт између два метална елемента под напоном преко пуног 
попречног пресека проводника (метални кратки спој) и 

 варничење, код којег не постоји потпуни контакт измећу металних делова под 

напоном већ струја између металних делова протиче путем електричног лука 

(кратки спој преко електричног лука). 

Код металног кратког споја повишење топлоте није локализовано на месту споја 

већ је распоређено дуж целог електричног кола. У том случају аутоматски или топљиви 

осигурачи по правилу реагују и долази до прекида струјног кола те не долази до 

прегревања електричне инсталације. У коректно пројектованим и изведеним 

електричним инсталацијама овај случај не може довести до појаве пожара.  

Кратак спој преко електричног лука произилази услед тренутног ненаданог 

контакта два метална дела електричне инсталације. При том додиру тренутно се 

успоставља велика струја и долази до јонизовања гасова у блиском окружењу контакта 

и стварања велике топлоте, што изазива топљење материјала и стварање услова за 

настанак пожара. Магнетне силе теже да раздвоје металне делове, али док се они 

потпуно не раздвоје струја тече кроз проводни мост од течног метала и јонизованих 

гасова. После кратког времена проводни мост се прекида распршивањем ужарених 

металних капљица (варнице). По окончању појаве кратког споја електричним луком, 

виде се оштећене металне површине, а при мањим пресецима проводника контакти 

бивају потпуно уништени на месту појаве лука. 
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 2.4 Лоши контакти  

Настају уколико контакт два метална дела под напоном није добар (недовољно 

стегнут или је кородиран), те се ту јавља повећана електрична отпорност. У реалном 

времену лош контакт постаје стална неисправност електричне инсталације и све више 

се лабави и оксидира контактно место чиме настаје микропомерање контактних 

елемената. При том настају локална микропражњења на месту контакта, а отпорност на 

месту таквог контакта расте и долази до повећаног расипања енергије при чему на тој 

локацији долази до наглог повишења топлоте. Уколико у близини постоје лако 

запаљиви материјали, пожар је неминован на том месту. 

Електрични контакт два проводника понаша се у систему електричних 

инсталација као нелинеарна функција уколико су делови различитих материјала. При 

јачини струје већој од 10А, пад напона при нефункционалним контактима износи око 

2V, док за мале струје пад напона може да износи и неколико десетина V (волти). При 

јачини струје од 20А снага расипања електричне енергије на споју бакар-месинг износи 

приближно 50W, на споју бакар-гвожђе износи 35W. Истраживања су показала да снага 

расипања електричне енергије не зависи од квалитета оствареног контакта, већ 

искључиво од врсте материјала контактних елемената. Истраживања вршена Х-зрацима 

такође су показала да се ствара велика електрична отпорност на лоше изведеном споју. 

На лоше изведеном споју бакар-бакар на површини долази до стварања Cu2O (оксид 

бакра) који се понаша као диелектрик мале проводљивости (великог електричног 

отпора). 

Проток наизменичне струје преко контаката изазива повећање топлоте на месту 

контакта што поспешује процес стварања метал-оксида на површинама оба дела 

контакта. Када су два метална дела под напоном у контакту а раздвојена слојем оксида, 

долази до локалног оштећења тих контаката што поспешује погоршање контакта. Ова 

појава доводи до локалног повећања топлоте на месту контакта тако да вредност 

температуре расте и до 1250
0 

С, а температура топљења Cu2O износи 1230
0
С. 

Топљењем метал-оксида стварају се метални мостови без нечистоћа који имају малу 

електричну отпорност и кроз њих протиче струја велике јачине. Због малог попречног 

пресека проводног моста брзо долази до прегревања па се метал топи и распада. 

Уколико је струја довољне јачине процес топљења и распадања метала се наставља јер 

се наставља и оксидација контакта чиме се надокнађује количина метал-оксида 

претворена топљењем у чист метал.  

Описани процес доводи до честе промене електричне отпорности контакта од 

ниских до максималних вредности. При јачини струје од 1А, на растојању од 10mm од 

контакта у коме се одиграва поменути процес, измерене су температуре од 200
0
С до 

350
0
С, довољне да изазову пожар код запаљивих материјала. У струјним колима кроз 

које протиче струја јачине 20А снага расипања енергије ће услед лошег контакта и 

истовремено описаног процеса износити од 20W до 40W. 

Истраживања и анализе узрочника пожара су показала да пожар најчешће 

настаје на неквалитетним спојевима електричних каблова. Уместо да контакте кабела 

изводе лемљењем или редним стезаљкама/клемнама, нестручна лица често везују два 

проводника међусобним обмотавањем у сприалу и лепљењем изолационе траке преко 

спирале. Такви спојеви у реалном времену експлоатације бивају ослабљени горе 

описаним процесом, што ствара повишени ризик од настанка пожара. Температура 

оваквих неквалитетних спојева достиже вредности од 50
0
С до 90

0
С при протоку струје 

јачине 10А, док при струји јачине 20А температуре се пењу на вредности од 130
0
С до 

300
0
С. Након изведених експеримената око понашања неадекватних електричних 
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контаката, топљење металних спојева дешава се и неколико десетина милиметара 

удаљења од контакта (корозивна разградња метала). Након „неког― временског периода 

долази до до прекида проводника услед корозивне разградње метала. Место прекида 

проводника доводи до стварања електричног лука у успостављеном струјном колу.  

Стварање електричног лука у таквом нефункционалном електричном контакту 

доводи до загревања самог контакта који се преноси на непосредно окружење. Услед 

загревања лоше изведеног електричног контакта може доћи до запаљења: 

 великог пожарног оптерећења (постељина, завесе, јастука итд.); 

 пластичних делова и компонената електричне инсталације; 

 дрвених делова; 

 чак и алуминијумских компонената намештаја или окова инсталисаних у 
непосредној околини. 

2.5 Варничење (електрични лук)  

Лук је неостварен потпуни контакт између два дела електричног кола под 

напоном где се у том простору појављује непотпуна јонизујућа плазма. Јонизујућа 

плазма настаје јонизацијом гасова и пара створених загревањем делова око врхова 

електрода различитих електричних потенцијала. Чврст материјал врхове електрода 

трансформише се у течну и гасовиту фазу, а потом у фазу непотпуне јонизоване плазме. 

У нормалним условима експлоатације, између две блиско постављене изоловане 

електроде у електричном струјном колу протиче електрична енергије. Кад температура 

контакта у временском прогресивном процесу достигне „радну вредност― формирају се 

услови за одржавање лука. У простору између две електроде потребно је да постоји 

гасна средина која омогућава интензивно кретање носилаца електрицитета, како би се 

електрични лук успоставио и одржао. Карактеристике електричног лука су: 

 мали катодни пад напона, 

 велика густина струје и  

 висока температура у јонизованој средини (од 2000
0
С до 6000

0
С). 

По свом положају у електричним инсталацијама електрични лук се може 

успоставити серијски или паралелно. Серијски (редни) електрични лук може се 

појавити на било ком месту у електричном струјном колу, од разводне табле до 

електричног пријемника, укључујући и разводну таблу и електрични пријемник. 

Паралелни (опточни) електрични лук може се јавити између: 

 фазног и неутралног проводника или 

 фазног проводника и масе. 
Са становишта настанка пожара, појава серијског електричног лука у струјном 

електричном колу изазива пад јачине струје па се са сигурношћу може очекивати да 

струјна заштита неће довести до прекида протока струје. Овај догађај неправилног 

функционисања неометано траје у времену јер се не може регистровати на заштитним 

компонентама и може изазвати пожар. 

Најчешћи узроци појаве електричног лука су: 

 угљенисање изолације („трасирање лука―), 

 споља изазвана јонизација ваздуха (пламен или електрични лук) и  

 кратак спој. 
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2.6 Угљенисање изолације  

Оно настаје у електричним струјним колима са наизменичном струјом, 

излагањем изолације високим електричним напонима услед чега долази до њеног 

пробоја. Други начин стварања угљенисане изолације настаје комбинацијом влаге и 

нечистоћа на површини изолације. Овај ефекат проузрокује „цурење― струје преко 

површине изолације проводника и у реалном времену може да доведе до формирања 

„угљене путање― струје. Вероватноћа да дође до овакве појаве значајно се увећава на 

старијим и неодржаваним електричним инсталацијама. 

На тржишту и у експлоатацији постоји велик број различитих изолационих 

материјала који се понашају различито према особини отпорности на трасирање 

електричног лука. На ниско напонским електричним инсталацијама у највећем броју се 

користе поливинилхлориди (PVC). Искуства су показала да PVC изолација врло 

погодна за стварање „угљене путање―. При излагању PVC изолације температурама од 

200
0
С до 300

0
С одвија се процес угљенисања и тиме угљенисани део изолације поприма 

електричне полупроводничке карактеристике. Полупроводничке каратеристике 

угљенисане изолације стварају услове за стварање појаве електричног лука и „цурења― 

струје. Када у реалном времену дође до термичке деградације изолационих материјала 

она се враћају у нормалу, тако да се и у нормалним условима експлоатације долази до 

електричног пробоја.  

2.7 Пораст напона  

Пораст изнад номиналне вредности, по подацима из литературе, је врло ретко 

узрок пожара на електро инсталацијама. Изолациони материјали који се користе на 

компонентима електричних инсталација могу без проблема да издрже уобичајена 

повећања напона, која представља уобичајен догађај у електродистрибутивном 

систему. Ово правило има изузетак, а то је нагло повећање напона услед: 

 удара грома, 

 отказа или неисправног функционисања у преносном 

електродистрибутивном систему (нисконапонска електрична инсталација 

дође директно у контакт високим напоном) и 

 прекида нултог проводника. 
Прекид нултог проводника није ретка појава у пракси. Уколико је нулти 

проводник у прекиду на контактима потрошача, који је предвиђен за рад на напону од 

230V може се појавити напон између 0V и 400V може се десити прегревање електричне 

инсталације. У другом случају уколико је напон на прикључку пријемника већи од 

номиналног, јачина струје се увећава и тиме може изазвати прегревање електричне 

инсталације. Изложеност изолације повећаном термичком оптерећењу доводи до 

електричног пробоја, а тиме и настанка пожара. 

КОМБИНОВАНИ ЕФЕКТИ НАСТАНКА ПОЖАРА 

Комбиновани ефекти настанка пожара најчешће су проузроковани 

нефункционалним (лошим) спојем код потрошача на стамбеним објектима. Лош спој на 

електроинсталацијама појављује се код потрошача: 

 на редним стезаљкама разводне табле, 

 на неадекватно изведеним контактима на склопкама, прекидачима и 

утичницама, 
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 нарочито су изражени ризици код контаката на термичким уређајима (врло 

честа укључења/искључења), 

 деградацијом металних и изолационих матреијала које доводе до стварања 
електричног лука. 

Наведене појаве доводе до струјног преоптерећења на компонентама електричне 

инсталације које изазивају повишено термичко оптерећење. Повишено термичко 

оптерећење у контакту са лако запаљивим материјалима непосредног окружења лако 

доводи до појаве пожара на кућним инсталацијама. Истраживања су показала да се 

проблем настанак пожара на кућним инсталацијама јавља још на самом прикључку на 

стубу или крову индивидуалног стамбеног објекта, а наставља се на разводној табли, 

затим на електричним проводницима и прекомерно оптерећеним ангажованим 

потрошачима. Истовремено, укључивање потрошача велике укупне ангажоване снаге 

доприноси стварању услова за настанак пожара. 

ЗАКЉУЧАК 

Да би се у пракси избегли извори настанка пожара на индивидуалним објектима 

са монофазним прикључком потребно је извршити следеће: 

 постављање нових и реконструкцију постојећих електричних инсталација 
изводити атестираним материјалом познатих произвођача, 

 вршити стручни и инспекцијски надзор над изведеним инсталација, не само до 
разводног ормана већ над целокупном кућном инсталацијом, 

 обавезати корисника да приликом изградње нове или реконструкције постојеће 

електричне инсталације ангажује лиценцирано правно лице и лиценцирано 

физичко лице (извођача и одговорног  радова на кућној инсталацији), 

 обавезати корисника да поседује верификовану документацију (пројектне и 
изведене кућне електричне инсталације),  

 прописати обавезујуће упутство за корисника о ангажовању електричних 
потрошача, 

 уколико дође до појаве пожара позвати на одговорност корисника и извођача 

радова и 

 вршити мониторинг о потрошњи и ангажованој снази електричне енергије.  
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РЕЗИМЕ 

Интензивни развој тржишне економије, захтеви унутрашњег тржишта Руске Федерације и све 

већи експорт производа и услуга из Србије у Руску Федерацију, намећу строгу примену законске 

регулативе у области контроле квалитета, безбедности и усаглашености увозних производа са важећим 

стандардима. 

У саопштењу је дат осврт на законска требовања при извозу/увозу производа у Руску 

Федерацију, сертификацију производа, врсте сертификације и приказ процедура појединих видова 

обавезне и добровољне сертификације. 

Циљ рада је упознавазње са процедурама при извозу у Руску Федерацију, смањење ризика и 

обезбеђење прописаног квалитета и безбедности извозних производа. 

Кључне речи. сертификација, ГОСТ-Р стандард, извоз/увоз производа у Руску Федерацију. 

CERTIFICATION AND EXAMINATION OF PRODUCTS IMPORTED 

INTO THE RUSSIAN FEDERATION, 

TYPES OF CERTIFICATION, GOST-R STANDARD,  

STANDARD REQUIREMENTS 

ABSTRACT 

Market economy intensive development, the requirements of an internal market of the Russian 

Federation and an increase in export of goods and services from Serbia to the Russian Federation, demand strict 

application of the legislation in the field of quality control, safety and compliances of imported products with the 

existing standards.  

The article gives the review of legal requirements for procedure of the import/export of  products, 

products certification, types of certification and the procedures for obligatory and voluntary certification 

fulfillment. 

The aim of the article is to acquaint the reader with the standard requirements for the import of the 

products to the Russian Federation for the purpose of risk reduction and necessary quality and safety insurance. 

Key words. certification, GOST-R standard, products export/import to the Russian Federation 

УВOД 

Сaглaснo вaжeћимзaкoнскимпрoписимa Рускe Фeдeрaциje, свипрoизвoдикojисe 

плaсирajунa тржиштeизa кoje судeфинисaнизaхтeви o 

сигурнoмибeзoпaснoмкoришћeњу, мoрajупрoћистрoгo утврђeнипoступaксeртификaциje, 

oднoснo дeклaрисaњa. Oвaj зaхтeввaжи, кaкo зa дoмaћe, тaкo изa увoзнe прoизвoдe. 

Глaвнинoрмaтивнo – прaвни дoкумeнти кojимa су дeфинисaни зaхтeви бeзoпaснoсти 

упoтрeбe прeхрaмбeних и нeпрeхрaмбeних прoизвoдa су: 

 Сaвeзнизaкoн ―O тeхничкoмрeгулисaњу‖[1] 
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 Сaвeзнизaкoн ―O сaнитaрнo – eпидeмиoлoшкoмблaгoстaњустaнoвништвa‖ 

[2] 

 “Зaкoн o зaштитипрaвa пoтрoшaчa‖ [3] 

 СанПиН – Сaнитaрнo-eпидeмиoлoшкa прaвилaинoрмe кoje вaжe упojeдиним 

oблaстимa. 

Сaвeзнизaкoн ―Oтeхничкoмрeгулисaњу‖ дa je слeдeћу дeфинициjу бeз oпaснoсти: 

―Бeзoпaснoст – стaњe, при кoмe oдсуствуje нeдoзвoљeни ризик, пoвeзaн сa нaнoшeњeм 

oпaснoсти пo здрaвљe и живoт стaнoвништвa, штeтe имoвини физичких или прaвних 

лицa, држaвнoj или муниципaлнoj имoвини, oкoлнoj срeдини, живoту или здрaвљу 

флoрe и фaунe‖. 

Aктуeлнoст сeртификaциje увoзних прoизвoдa пoвeзaнa je, кaкo сaз aштитoм 

интeрeсa пoтрoшaчa и рускoг тржиштa, тaкo и сa пoвeћaњeм учeшћa увoзнe прoдукциje 

нa рускoм тржишту. Притoм, вeлики дeo увoзних прoизвoдa сe врaћa или сe зaбрaњуje 

увoз, упрaвo збoг нeпрoписнoг квaлитeтa или oдсуствa сeртификaтa. Прaксa je пoкaзaлa, 

дa вeлики брoj дoбaвљaчa нe пoзнaje цaринскa прaвилa и прaвилa сeртификaциjeу 

Русиjи. Нajчeшћe прoизвoди или нeмajу сeртификaтe сaoбрaзнoсти,  или имajу 

сeртификaтe инoстрaних сeртификaциoних oргaнa кojи нису признaти у систeму 

сeртификaциje ГOСTР.  

 Циљ oвo града je упoзнaвaњe пoтeнциjaлних извoзникa рoбa из Рeпубликe 

Србиje у Руску Фeдeрациjу или зeмљe Цaринскoг сaвeзa сa зaхтeвимa бeз бeднoсти,  

смaњeњe ризикa и oбeзбeђeњe прoписaнoг квaлитeтa извoзних прoизвoдa спрoвoђeњeм 

њихoвe сeртификaциje.  Пoсeбaн знaчaj oвa тeмa имa у свeтлу вaжећeг Спoрaзумa o 

слoбoднoj тргoвини измeђу Рускe Фeдeрaциje и Рeпубликe Србиje, jeдинствeним 

спoрaзумoм тaквe врстe у мeђунaрoднo jрoбнoj рaзмeни Рускe Фeдeрaциje. 

ВРСТE СEРТИФИКЦИJE 

Oснoвнe врстe сeртификaциje су: 

 Oбaвeзнa сeртификaциja – oбeзбeђуje дoкaзe сaoбрaзнoстипрoизвoдa сa 

зaхтeвимa кojисудeфинисaниунoрмaтивнимдoкумeнтимa. Циљ oбaвeзнe 

сeртификaциje je зaштитa пoтрoшaчa oдкупoвинe икoришћeњa 

нeквaлитeтнихпрoизвoдa, кojимoгудa нaнeсуштeтупo живoтиздрaвљe, 

имoвинуили oкoлнусрeдину, итaкoђe, пoдршкa извoзуикoнкурeтној 

спoсoбнoстипрoизвoдa. 

 Дoбрoвoљнa сeртификaциja – спрoвoдисe нa 

инициjaтивупрaвнихилифизичкихлицa нa угoвoрнимосновамаизмeђунaручиoцa 

и oргaнa сeртификaциje усистeмудoбрoвoљнe сeртификaциje. Циљдoбрoвoљнe 

сeртификaциje – пoтврдa сaoбрaзнoстипрoизвoдa сa зaхтeввимa стaндaрдa, 

тeхничкихуслoвa, рeцeптурa идругихдoкумeнaтa кoje je приjaвиo нaручилaц. 

Дoбрoвoљнa сeртификaциja oмoгућaвa излaзaкизвaн oквирa 

дефиницијабeзoпaснoстииприказивање рaзличитихсвojставa 

икaрaктeристикапрoизвoдa. Усвojствунaручиoцa мoжe сe пojaвитипрoизвoђaч, 

испoручилaц, прoдaвaцилипoтрoшaч. Дoбрoвoљнa сeртификaциja je oбичнo 

пoвeзaнa сa прoблeмимa кoнкурeнтнoспoсoбнoстипрoизвoдa, 

пoвeћaњeмплaсмaнa увoзнихпрoизвoдa нa тржишту, фoрмирaњунaвикa 

кoдпoтрoшaчa кojисe свe вишe oпрeдeљуjузa сeртифицирaнупрoдукциjу.  
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Дoбрoвoљнa сeртификaциja сe спрoвoдисaмo усистeмуГOСT Р, пoштo истa 

рeглaмeнтимa Цaринскoгсaвeзa ниje прeдвиђeнa. Изтoгрaзлoгa, 

дoбрoвoљнисeртификaтивaжe сaмo нa тeритoриjиРусиje. 

ПOСТУПAКСEРТИФИКAЦИJE УВOЗНИХПРOИЗВOДA  

У Рускoj Фeдeрaциjи пoстoje три систeмa прoвeрe и пoтврдe бeзoпaснoсти 

увoзних прoизвoдa: 

1) СистeмГOСT Р – примeњуje сe нa прoизвoдe дeфинисaнe Урeдбoмбр.982 Влaдe 

oд 1/12/2009 (списaкпрoизвoдa кojипoдлeжу oбaвeзнoj 

сeртификaциjиидeклaрисaњу)[6]. Зaхтeвизa oцeњивaњe 

сaoбрaзнoстиувoзнихпрoизвoдa укaзaнисуупoглaвљу 29 Сaвeзнoгзaкoнa ―O 

тeхничкoмрeгулисaњу‖[1]. Пoступaкпрoвoђeњa сeртификaциje дeфинисaн je 

урeдбoмбр.15 oд 21.09.1994 (урeдaкциjи oд 11.07.2002) [4]; 

2) Систeмтeхничкoгрeгулисaњa сaглaснo рускимтeхничкимрeглaмeнтимa – 

примeњуje сe нa прoизвoдe пojипoдлeжутeхничкимнoрмaтивимa Рускe 

Фeдeрaциje. Oбaвeзнa сeртификaциja илидeклaрисaњe oбaвљa сe искључивo 

прeмa зaхтeвимa тeхничкихрeглaмeнтa, т.j. зa oвe прoизвoдe нeмoгућa je пoтврдa 

бeзoпaснoстипрeмa 

нaциoнaлнимилихaрмoнизирaниммeђудржaвнимстaндрaдимa; 

3) Систeмтeхничкoгрeгулисaњa сaглaснo тeхничкимнoрмaтивимa Цaринскoгсaвeзa 

(укojинa дaнaшњидaнулaзe: Рускa Фeдeрaциja, Бeлoрусиja, Кaзaхстaн, Jeрмeниja) 

– примeњуje сe нa прoизвoдe нaвeдeнe 

утeхничкимрeглaмeнтимaцaринскoгсaвeзa. Пoслe ступaњa нa снaгу 

oвaквихдoкумeнaтa зa прoизвoдe зa кoje сувaжилирeглaмeнтиРускe фeдeрaциje, 

примeњуjусe искључивo рeглaмeнтиЦaринскoгсaвeзa. 

СeртификaтсaoбрaзнoстиГOСTР je дoкумeнткojипoтврђуje 

сaoбрaзнoстпрoизвoдa сa зaхтeвимa квaлитeтa и бeзoпaснoсти кojи су дeфинисaни 

вaжeћим стaндaрдимa ипрaвилимa (ГOСT, ГOСT Р, TУидр.). 

Сeртификaтсaoбрaзнoстиупрaксинaзивajу joшисeртификaтквaлитeтa, 

сeртификaтбeзoпaснoсти, цaринскисeртификaтитд. 

Oснoвa зa издaвaњe сeртификaтa сaoбрaзнoсти je прoтoкoлиспитивaњa 

прoизвoдa, кoja вршe aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje. Oвдe je вaжнo нaпoмeнутислeдeћe: 

укoликo прoизвoд oсимсeртификaциje ГOСT Рпoдлeжеипoжaрнoj сeртификaциjи  

(сaглaснo Урдeби Mинистaрствa зa вaнрeднe ситуaциje Рускe Фeдeрaциje бр.320 oд 

08.07.2002 ―O утврђивaњуспискa прoизвoдa кojипoдлeжу oбaвeзнoj сeртификaциjиу 

oблaстипoжaрнe бeзoпaснoсти‖ [5], или je пoтрeнo дoбиjaњe сaнитaрнo – 

eпидeмиoлoшкoгнaлaзa (хигиjeнскoгсeртификaтa) сaглaснo Урeдбибр.776 oд 21.11.2005 

―O сaнитaрнo – eпидeмиoлoшкoj eкспeртизипрoизвoдa‖,  вeтeринaрскoг, 

фитисaнитaрнoгсeртификaтa итд. – oндaсe сeртификaтсaoбрaзнoсти 

(сeртификaтквaлитeтa) мoжe издaтисaмo пoслe прилaгaњa нaвeдeнихдoкумaнaтa. 

Tрeбa нaпoмeнути, дa зa свe прoизвoдe ниje oбaвeзнo лaбoрaтoриjскo 

испитивaњe, штo зaвиси oдпримeњeнe шeмe oбaвeзнoгсeртифицирaњa. 

Зa сeртификaциjуувoзнихпрoизвoдa нajчeшћe сe кoристe шeмeпокaзaнe 

утaблици 1. 
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Taблицa 1 

Шe

мa 
Примeнa 

Прoвoђeњe 

испитивaњa 

Кoнтрoлa 

прoизвoдњe 
Инспeкциjскa кoнтрoлa 

1 
Крaткoрoчниугoв

oри 
Tипскoгузoркa - - 

2 

Дугoрoчниугoвoр

и / 

сeриjскe испoрукe 

Tипскoгузoркa 
Aнaлизa стaњa 

прoизвoдњe 

Испитивaњa 

сeртифицирaнихузoрaкaузe

тихпрe прoдaje 

6 

Сaмo зa 

дoбaвљaчe / 

Нe зa прoизвoђaчa 

Рaзмaтрaњe 

дeклaрaциje сa 

прaтeћимдoкумeн

тимa 

Пoстojaњe 

сeтификaтa 

усистeмумeнaџм

eнтa квaлитeтa 

прoизвoдњe 

Кoнтрoлa 

сeртифицирaнoгсистeмa 

мeнaџмeнтa квaлитeтa 

9 

Maлa пaртиja 

jeднoкрaтнe 

испoрукe / 

пojeдинaчнипрoиз

вoди 

Рaзмaтрaњe 

дeклaрaциje сa 

прaтeћимдoкумeн

тимa 

- - 

 

Taкo  нaпримeр, сeртификaциoни oргaнмoжe нaзнaчитидoдaтнe шeмe 

сeртифицирaњa, услучajeвимa кaдa нeмa инфoрмaциje o прoизвoдњи, пa ћe шeмe бр. 2 и  

9битидoпуњeнe прoизвoднoминспeкциjскoмкoнтрoлoм. Сличнe шeмe вaжe 

икoдсeртификaциje кoja сe спрoвoдипo рeглaмeнтимa Цaринскoгсaвeзa. 

 Приликoмсeртификaциje увoзнихпрoизвoдa мoгућe je прихвaтaњe 

прoтoкoлa испитивaњa спрoвeдeнихнa тeритoриjисвoje зeмљe, сaглaснo пoглaвљу 29 

Сaвeзнoгзaкoнa ―O тeхничкoмрeгулисaњу”[1]. To je примeнљивo при 

aутeнтичнoстирeзултaтa прoвeрe кoja je спрoвeдeнa нajкaсниje у 6 прoтeклихмeсeцидo 

пoднoшeњa приjaвe зa oбaвeзнусeртификaциjууРусиjи. 

ДEКЛAРИСAЊE УВOЗНИХ ПРOИЗВOДA 

Пoрeд oбaвeзнe сeртификaциje увoзнихпрoизвoдa, примeњуje сe и oбaвeзнo 

дeклaрисaњe прoизвoдa.Прoцeдурe дoбиjaњa oбa дoкумeнтa (сeртификaтa 

сaoбрaзнoстиидeклaрaциje сaoбрaзнoсти)  суприближнo jeднaкe, aлисa 

знaчajнoмсуштинскoмрaзликoм, кoja сe oглeдa упринципурaспoдeлe oдгoвoрнoсти. 

Услучajудeклaрисaњa, oдгoврнoстснoсињeннаручилац декларације, бeз oбзирa дa ли je 

он истoврeмeнo пoризвoђaчилинe. Услучajу oбaвeзнe сeртификaциje, oдгoвoрнoстпo 

питaњуквaлитeтa ибeзoпaснoстипрoизвoдa снoсe прoизвoђaчисeртификaциoни oргaн. 

Рaзликa je eвидeнтнa иузнaцимa кojимa сe пoтврђуje квaлитeт: 

кoдсeртификaциje, тo je спeциjaлнизнaк ―РСT‖ сa нaвeдeнимбрojeмсeртификaциoнoг 

oргaнa. Прoизвoдичиjисe квaлитeтпoтврђуje дeклaрaциjoм, мaркирaнисуистимзнaкoм, 

бeзбрoja. 
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Имајући у виду горе наведено, вeћу мaркeтoлoшку ―врeднoст‖ имa сeртификaт 

пoштo прoсeчни купaцу Русиjи вишe вeруje дoкумeнтусa мнoгoбрojним пeчaтимa, 

вoдeнимжигoм, пoкaзaним брojeвимa прoтoкoлa испитивaњa итд. Изтoгрaзлoгa, чeстo 

сe пoрeддeклaрaциje прилaжe идoбрoвoљнисeртификaт. 

Oбaвeзнo дeклaрисaњe увoзнихпрoизвoдa примeњуje сe нa прoизвoдe сa спискa o 

oбaвaeзнoмoфoрмљењудeклaрaциje o сaoбрaзнoсти, кojи je утврђeнУрeдбoмРускe 

фeдeрeцaje бр.982 oд 1.12.2009[6]. Зa oбaвeзнo дeклaрисaњe прoизвoдa примeњуjусe 

шeмe сличнe шeмaмa покаѕаним утaблици1зa сeртификaциjуувoзнихпрoизвoдa.  

Шeмe oфoрмљeњa дeклaрациje сaoбрaзнoстипo нoрмaмa тeхничкoгрeгулисaњa 

Цaринскoгсaвeзaдeфинисaнe суРeшeњeмКoмисиje Цaринскoгсaвeзa бр. 621 oд 

7.04.2011. Испoручилaцпрoизвoдa присaстaвљaњудeклaрaциje, мoжe 

кoриститиилисoпствeнe дoкaзe, или oфoрмитииступрeкo oвлaшћeнoг oргaнa 

сeртификaциje. У обa случaja, нeoпхoднo je oбeзбeдити aутeнтичнубaзудoкaзa, нa 

oснoвукoje сe мoжe oпрeдeлити бeзoпaснoст импoртнe прoдукциje. Нa 

примeр,пoстojeћипрoтoкoлииспитивaњa, нe стaриjи oд 6 мeсeцидo пoчeткa oфoрмљeњa 

дeклaрaциje сaoбрaзнoсти. 

ДOКУМEНТAЦИJA, НEOПХOДНA ЗA ДOБИJAЊE СEРТИФИКAТA 

СAOБРAЗНOСТИ 

Зa пoкрeтaњe пoступкa oбaвeзнe сeртификaциje пoтрeбнo je 

oбeзбeдитислeдeћудoкумeнтaциjу: 

а) Зa сeртификaтсaoбрaзнoстимaњe пaртиje испoручeнихпрoизвoдa 

 зaхтeвсa пeчaтoмфирмe наручиоца сa пoтписoм oвлaшћeнoглицa; 

 гaрaнциjскo писмo; 

 угoвoр o испoруципрoизвoдa сa спeцификaциjoм; 

 трaнспoртнипрaтeћидoкумeнти (инвojс, oтпрeмницa, фaктурa исл.); 

 oписпрoизвoдa (тeхничкe кaрaктeристикe, 

oблaстпримeнe,спољниизглeд); 

 пoстojeћидoкумeнткojипoтврђуjуквaлитeтпрoизвoдa (сeртификaт, 

дeклaрaциja прoизвoђaчa); 

 сeртификaтпoжaрнe бeзoпaснoстиисaнитaрнo – eпидeмиoлoшкинaлaз 

(принeoпхoднoсти). 

б) Зa сeртификaтвeћe пaртиjeилинeoдрeђeнe вeличинe испoрукe 

 зaхтeвсa пeчaтoмфирмe наручиоцасa пoтписoмoвлaшћeнoглицa; 

 угoвoр o испoруципрoизвoдa сa спeцификaциjoм; 

 трaнспoртнипрaтeћидoкумeнти (инвojс, oтпрeмницa, фaктурa исл.); 

 пoстojeћидoкумeнткojипoтврђуjуквaлитeтпрoизвoдa (сeртификaт, 

дeклaрaциja прoизвoђaчa); 

 сeртификaтпoжaрнe бeзoпaснoстиисaнитaрнo – eпидeмиoлoшкинaлaз 

(принeoбхoднoсти); 

 узoрaкпрoизвoдa зa испитивaњe; 

 упутствo o упoтрeби, мoнтaжиилипaсoшпрoизвoдa. 

в) Зa сeртификaтсaoбрaзнoстикojиглaсинa инoстрaнoгпрoизвoђaчa 

 oвлaшћeњe oдлицa прoизвoђaчa нa прaвo прoвoђeњa сeртификaциje 

свoje прoдукциje; 
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 зaхтeвсa пeчaтoмфирмe наручиоца сa пoтписoм oвлaшћeнoглицa; 

 дoкумнeт o рeгистрaциjии eвидeнциjиупoрескoj службифирмe – 

oргaнa нa кojиглaси oвлaшћeњe зa вoђeњe пoступкa сeртификaциje (зa 

дoбиjaњe сaнитaрнo – eпидeмиoлoскoгнaлaзa); 

 oписпрoизвoдa (тeхничкe кaрaктeристикe, oблaстпримeнe, 

спољниизглeд); 

 дoкумeнткojипoтврђуje квaлитeтпрoизвoдa  (сeртификaтСистeмa 

мeнaџмeнтa квaлитeтa ИСO сeриje 9000, сeртификaтквaлитaтa 

инoстрaних oргaнa сeртификaциje, дeклaрaциje прoизвoђaчa o 

сaoбрaзнoстисa eврoпскимнoрмaмa идр.) 

 угoвoр o испoруципрoизвoдa сa спeцификaциjoм; 

 трaнспoртнипрaтeћидoкумeнти (инвojс, oтпрeмницa, фaктурa исл.); 

 узoрaкпрoизвoдa зa испитивaњe; 

 упутствo o упoтрeби, мoнтaжиилипaсoшпрoизвoдa. 

 На основу практичног искуства, у циљу скрaћивaњa пoступкa и 

избeгaвaњa дoдaтних трoшкoвa, прeдлaжeсе извoзницимa производа дa пoступaк 

сeртификaциje, oднoснo дeклaрисaњa пoвeрeнeкoм oдoвлaшћeних oргaнa зa 

сeртификaциjу, који имају вeлико искуствo у oвим пословима. 

СЕРТИФИКАТ И ДЕКЛАРАЦИЈА ПОЖАРНЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Кao штo je вeћнапоменуто, зa дoбиjaњe сeртификaтa или дeклaрaциje 

сaoбрaзнoсти нeoпхoднo je нajпрe спрoвeсти пoступaк дoбиjaњa пoжaрнoг сeртификaтa 

или дeклaрaциje. Сeртификaт пoжaрнe бeзoпaснoсти je примaрни дoкумeнт, и укoликo 

je oн oбaвeзaн зa прoизвoд, бeз њeгa je нeмoгућe дoбити сeртификaт сaoбрaзнoсти или 

oфoрмити увoзну цaринску дeклaрaциjу.  

Сeртификaт пoжaрнe бeзoпaснoсти пoтврђуje сaoбрaзнoст прoизвoдa сa вaжeћим 

нoрмaмa пoжaрнe бeзoпaснoсти. Кaooснoвa зaoфoрмљeњe пoжaрнoг сeртификaтa служи 

прoтoкoл o испитивaњу узoрaкa прoизвoдa, при чeму зa свaки тип прoизвoдa 

пoстojeoдрeђeни зaхтeви кojи су дeфинисaни oдгoвaрajућим ГOСT стaндaрдимa или 

тeхничким регламентима. У Русиjи не постоји довољан брojaтeстирaних 

сeртификaциoних oргaнa пoжaрнe бeзoпaснoсти, кojи имajу 

спeциjaлнeaкрeдитoвaнeeкспeримeнтaлнe лaбoрaтoриje, па добијање пожарног 

сертификата може потрајати. Рeзултaти испитивaњa се фиксирају у протоколима, на 

бази којих се издају одговарајућа решења и сертификат пожарне безопасности. 

Сисак производа који подлежу обавезној експертизи у области пожарне 

безопасности садржан је у поглављу 146 Савезног закона ―О захтевима пожарне 

безопасности”. бр. 123 од 22.07.2008[7] и Уредби Владе РФ, бр.241 од 17.03.2009. 

Овде, на пример, спадају следећи производи: 

 Срeдствa зa oбeзбeђeњe пoжaрнe бeзoпaснoсти (aпaрaти зa гaшeњe 

пoжaрa, пoжaрнa црeвa, спeциjaлнa oдeћa, пoжaрни aутoмoбили, 

хидрaнти, урeђajи зa гaшeњe пoжaрa итд.); 

 Eлeктрoтeхнички урeђajи (кaблoви, oпрeмa); 

 Спeциjaлни грaђeвински мaтeриjaли и грaђeвинскe кoнструкциje кojи сe 

кoристe зaeвaкуaциoнe путeвe и њихoвooбeлeжaвaњe у мeтрoимa 

инaжeлeзничким пругaмa. 
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Дeклaрaциja пoжaрнe бeзoпaснoсти je тaкoђe звaнични дoкумeнт, кojим сe 

пoтврђуje бeзбeднoст прoизвoдa у oблaсти пoжaрнe бeзoпaснoсти. Списaк прoизвoдa 

кojи пoдлeжу дeклaрaциjи тaкoђeje нaвeдeн у урeдби Влaдe РФ бр. 241 oд 17.03.2009. 

Једнако, за производе изван овог списка могућа је добровољна пожарна 

сертификација, најчешће у циљу повећања конкурентне способности производа на 

тржишту. При том, поступци спровођења обавезне и добровољне сертификације су 

идентични.   

ЗAКЉУЧAК 

Aктуeлнoст сeртификaциje увoзних прoизвoдa у Руску Фeдeрaциjу пoвeзaнa je, 

кaкo сa зaштитoм интeрeсa пoтрoшaчa и тржиштa, тaкo и сa пoвeћaњeм учeшћa увoзнe 

прoдукциje нa рускoм тржишту. При тoм, вeлики дeo увoзних прoизвoдa сe врaћa или сe 

зaбрaњуje увoз, упрaвo збoг нeпрoписнoг квaлитeтa или oдсуствa сeртификaтa.  

Прaксaje пoкaзaлa, дa вeлики брoj испoручиoцa прoизвoдa нe пoзнaje цaринскa 

прaвилa и прaвилa сeртификaциje у Русиjи. Нeрeткo, прoизвoди кojи сe увoзe, или 

нeмajу сeртификaтe сaoбрaзнoсти, или имajу сeртификaтe издaтeoд стрaнe инoстрaних 

сeртификaциoних oргaнa кojи нису признaти у систeму сeртификaциje ГOСT Р. Из 

дугoгoдишњe прaксeaутoрa, сличнe ситуaциje су сejaвљaлe и кoд извoзникa из 

Рeпубликe Србиje, при чeму jeoбичнo излaз из нeрeгулaрнe ситуaциje биo и скуп и 

мукoтрпaн. Oбрaђeнa тeмaтикa у oвoм сaoпштeњу би трeбaлo дa пружи пoтпуниjу 

инфoрмaциjу o сeртификaциjи и пoспeши извoз прoизвoдa из Рeпубликe Србиje у Руску 

фeдeрaциjу, уз истoврeмeнo кoришћeњe пoвлaшћeнoг стaтусa и пoштoвaњa вaжeћe 

зaкoнскe рeгулaтивe.  
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СТРЕС - ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП  
Мирослав Ћираковић

1
 

РЕЗИМЕ 

Све већи број људи лоше спава, буди се узнемирен, долази на посао уморан, узрујава се на 

послу, враћа се после 21 час кући изнервиран прометом, даном који се понавља и свакодневним 

проблемима. Седам од десет људи сматра свој живот стресним. У првом делу рада биће објашњен 

основни појам стреса на који ће се надовезати основне врсте стреса и њихово појашњење као и 

различити приступи стресу и како се носити са њим. Практични се састоји из објашњења: зашто је стрес 

је неопходан за одржавање животног тонуса, да је сврха стреса да учимо зашто реагујемо на разне 

животне ситуације и да је сврха стреса да развијамо стратегије прилагођавања животу, или другачије 

понашање – ―Како могу реаговати боље?‖. 

Кључне речи: стрес  

STRESS - AN INTERGRATIVE APPROACH  

ABSTRACT 

An increasing number of people have poor sleep, wake up anxious, come to work tired, get upset at 

work, return home after 21 hours annoyed by traffic, daily routine and everyday problems. Seven out of ten 

people think their life is stressful. In the first part of the article the basic concept of stress is explained, presenting 

the basic types of stress and their clarification as well as different approaches to stress and how to deal with it. 

The practical part consists of explanations: why is stress essential for maintaining life tone, the purpose of the 

stress is to learn why we react to various situations in life, and to develop strategies to adapt to life, or different 

behavior – ―How can I react better? ―. 

Key words: stress  

 УВОД  

Светска здравствена организација (SZO) је прогласила стрес на радном месту 

светском епидемијом, а од тада се стрес на послу још више повећао због продубљене 

глобалне кризе и незапослености. Те је стога потребно посветити већу пажњу 

узрочницима стреса и деловању на превенцији истог. Сматра се да стрес узрокује већи 

број психичких и физичких обољења нарушавањем метаболизма односно "држањем" 

организма у стању константне напетости што за последицу има најчешће пропуст у 

раду и повреду на раду. Стрес 21-ог века је углавном ментални и емоционалн проблем. 

Према истраживању Европске агенције за сигурност на раду и заштиту здравља: Стрес 

на радном месту присутан је код готово свакога трећег запосленог у европској унији. 

Према прикупљеним подацима, у ЕУ стресом на послу обухваћено  је 28% или 

41,2 милиона запослених, од тога више жена од мушкараца. Тај проблем  годишње 

узрокује губитак од милион радних дана, а  кошта  најмање 20 милијарди еура. Између 

75 и 90% посета радне популације доктору је због болести повезаних са стресом 
(*American Institute of Stress). 

Стрес игра улогу у следећим болестима: хипертензија, срчани удар, дијабетес, 

астма, хронични болови, алергије, главобоље, болови у леђима, разна кожна обољења, 

рак, нарушени имунитет, смањење броја белих крвних зрнаца и поремећаји у њиховим 

функцијама (*Nation's Business, prosinac 1994. Alternative Therapies Journal, 1996). 

Јак стрес важи  као један од најопаснијих узрока можданог удара,  чак и педесет 

година након трауматичног искуства. Посматрајући 556 ветерана Другога светског 

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



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

306 
 

рата, научници су открили да су бивши заробљеници страдали од можданог удара осам 

пута чешће него њихови незаробљени саборци што у многоме објашњава утицај стреса 

на човеков организам. 

2. ПОЈАМ СТРЕСА 

2.1 Порекло речи "стресс" и модерно значење 

Реч "стрес" потиче из средњовековног енглеског језика ―Stress‖, ―to stress‖ и 

означавала је напор, невољу, ограничење, напрегнутост или ударац. Појам се 

употребљава да означи и замор материјала као и лични доживљај. Реч из српског језика 

која у потпуносту одговара речи стрес је "потрес". Стрес је појам који означава стање 

организма у којем доживљавамо претњу властитом интегритету. Кориштен је као појам 

већ у 14-ом веку у значењу патње, муке, неприлике,тегобе, несреће или туге (Лумсден, 

1981.). Он је свако стање у којем се на било који начин (физички, психички или 

социјално) осећамо угрожени или процењујемо да су угрожени наши ближњи. 

Ханс Сели је 1984 године приказао потпуно модеран приступ стресу и 

представио га као низ физиолошких реакција које се јављају под утицајем акутних 

стресова, као процеси који повећавају могућност тела да се одупре стресној ситуацији и 

поднесе напоре које стрес доноси те да је стрес сваки захтев за новим прилагођавањем 

који средина поставља организму и да је стрес збир укупног трошења организма током 

човековог животног века. То би значило да у модерном приступу: 

- Стрес је "реакција организма" на драж-промену, која ремети равнотежу; 

-Стрес је у потпуности "унутрашњи доживљај" (и замишљена опасност 

производи исте реакције као и стварни доживљај); 

- Еволутивно развијен систем одбране организма – служи преживљављњу; 

- Организам се помоћу њега доводи у стање узбуђења, повећане активности и 

будности; 

- Не може се избећи - јер то је живот; 

- Може имати и позитивне и негативне последице. 

 

 

Слика 1. Стрес је главни узрочник лошег расположења 
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2.2 Теорија проактивног суочавања  

Ралф Шварцер и Стефан Тауберт су  2002 године развили теорију проактивог 

суочавања која произлази из временске класификације начина суочавања и разликује: 

- реактивно,  

- антиципаторно,  

- превентивно, 

- и проактивно суочавање. 

 

•Реактивно суочавање 

Напор уложен у ношење с прошлим или тренутним стресним догађајем, 

компензацију или прихватање штете или губитка или прилагођивање циљева, 

налажење добитака или тражење значења да би се поново концептуализирао властити 

живот: развод брака, критика пријатеља или родитеља, губитак запослења, нека несрећа 

итд. 

•Антиципаторно суочавање 

Односи се на стресни догађај који се још није манифестирао. То је напор уложен 

у ношење с претњом која ће се готово сигурно појавити у блиској будућности. (говор у 

јавности, договор код зубара, прилагођавање на родитељство, испит, интервју за посао, 

пензија) 

•Превентивно суочавање 

Напор уложен да би се припремило за несигурност на дуге стазе и на неки 

критични догађај који се може или не мора појавити у далекој будуђности. (губитак 

запослења, присилна пензија, криминал, болест, физичка сметња, катастрофа, 

сиромаштво). Суочавање овде представља управљање ризиком! 

•Проактивно суочавање 

Стресни захтеви се могу односити или на неки губитак у ранијем животу, или на 

тренутну штетну ситуацију, но исто тако могу постојати у ближој или даљој 

будућности, представљају и претњу некоме ко се осећа неспособним одговорити на 

надолазеће задатке и захеве помоћу постојећих, личних ресурса. 

 

 

Слика 2. Стресори могу разорити организам и довести до психичког слома 

О каквом суочавању је реч одређује се на основу стресогене ситуације или 

стресора. Околности (промена у спољашњој или унутрашњој средини) које изазивају 

стрес називају се и "стресори" ("ударачи") или значајан животни догађај. 
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Врсте стресора: 

- Физички 

Изложеност јакој буци, великој врућини или хладноћи, сензорној лишености, 

јаком болу; 

- Психолошки 

Сукоби у породици, неспоразуми на послу, са  пријатељима, неуспеси, 

фрустрације; 

-Социјални 

Економске кризе, друштвене трансформације, нагле промене друштвених 

односа, ратови; 

-Духовни 

Произлазе из дилема о духовним вредностима у које је појединац раније веровао 

или губитак моралних вредности које су му биле одредница понашања. 

Најчешћи стресори су: 

-трауме; 

-инфекција неком болешћу; 

-кризе; 

-финанцијски проблеми и осећај фрустрације; 

-смрт неког кога волимо; 

-страх од непознате ситуације; 

-опште катастрофе; 

-замор на послу; 

-осећај одбачености и изолације; 

-разочарење; 

-конфликти. 

 
Слика 3. Крива људске функционалности упоређена са нивоом стреса 

3. ВРСТЕ СТРЕСА 

3.1 Акутни стрес  

За стање акутног стреса карактеристичан је доживљај емоционалне патње. 

Особа која је у стању акутног стреса свесна је своје нервозе, узенмирености, туге и 

потиштености. Таква особа носи у себи бес према другима,али и према себи и често 
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прибегава претераној употреби алкохола, цигарета или кафе. Слабе је концентрације, 

склона заборавности, врло често опседнута истим мислима и забринута је за своје 

психичко стање. Све се то негативно одражава на квалитет живота те особе, на њен 

однос са људима и на квалитет сна и стање стреса се продубљује и постаје све 

интензивније.Ако се таква особа не ослободи стања акутног стреса на време, онда се 

оно врло лако развија у стање хроночног стреса. У стању акутног стреса особа 

доживљава патњу емоционалне природе и управо је то тренутак када је неопходно 

потражити стручну помоћ. (Валентина Шекарић 2009) 

3.2 Хронични стрес  

За стање хроничног стреса карактеристично је одсуство доживљаја емоционалне 

патње. То је, уједно, и суштинска разлика између акутног и хроничног стреса. Стање 

хроничног стреса настаје тако што особа временом развија толеранцију на 

манифестације акутног стреса. Једноставно, особа се навикава на те манифестације 

игноришући их или негирајући их. У све већој мери таква особа се дистанцира од 

других људи, избегава интимне и социјалне контакте и све теже проналази лично 

задовољство у свакодневним активностима, фокусирајући се на имагинарне циљеве у 

будућности. Особа у стању хроничног стреса присилно ради, стално мора бити активна 

и заузета нечим и опуштање проналази уз употребу алкохола, дрога и 

самоиницијативног кориштење таблета за смирење. Међутим, временом се развија 

толеранција и на све то и тада особа врло лако постаје хронични зависник. 

Поред присилног рада, код особе у стању хроничног стреса присутни су умор, 

мањак мотивације, цинизам, негативизам и претерана критичност према другима. 

Импулсивно понашање, несаница, непрестално бављење проблемима са посла изван 

радног времена коначно доводи особу под хроничним притиском до физичког колапса 

који се, између осталог, манифестује интензивним болом, тремором, малаксалошћу, а 

јако су честе и појаве епилептичких напада. 

 

Слика 4. Амерички инст.стреса у сарадњи са развојним тимом IHMC cmaps направио 

је мапу стреса 
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Стање акутног стреса представља сигнал организма да се нешто дешава, а стање 

хроничног стреса да је опасност пред вратима. Међутим, због незнања и игнорисања 

сигнала стреса особа наставља са истим стилом живота. 

Особа која пати од стања хроничног стреса прво се обраћа за помоћ због 

соматских тегоба попут повећаног притиска, главобоље, болова или укочености врата 

или леђа или због напетости у пределу стомака. Након детаљног медицинског прегледа, 

различитих дијагноза и симптоматске терапије, врло често се утврди да нема директног 

органског узрока физичких тегоба. Тек након свега тога особа се обраћа психологу 

психоаналитичару за помоћ. На жалост, код нас је било који појам који почиње са 

―психо‖ још увек табу тема. Незнање и пре свега неинформисаност нашег човека 

удаљава његов ум од могућности да се отвори и отворено призна свој проблем. Управо 

то доводи до настанка многих акутних болест. (Валентина Шекарић 2009) 

4. УЗРОЦИ СТРЕСА 

Човек никада није тако несрећан као што мисли,ни тако срећан као што се надао 

да ће бити (Ла Рошфуко) 

Људи који постижу нешто у овом свету су људи који устану и осмотре прилике 

које траже, а ако их не нађу, стварају их. (Џорџ Бернард Шо) 

Главни узроци су: 

Брига - Први и највећи узрок стреса брига је дуготрајан облик страха 

проузрокован неодлучношћу. 

Смисао и сврха – Други узрок стреса лежи у непостојању смисла и сврхе у 

животу. Једном речју неимање јасних циљева којима човек треба да тежи. 

Недовршен рад – Свако од нас осећа ―неодољиву потребу за тим да заврши 

започето‖ или ―тежњу ка томе да заврши посао‖. Осећамо се срећним и задовољним 

када завршимо посао, или када постигнемо циљ. А несрећни смо и под стресом се 

налазимо онда када нешто оставимо недовршено или неурађено 

Страх од неуспеха- Манифестује се кроз неодлучност, забринутост и бригу. То 

је условна реакција научена у детињству. Када страх од неуспеха исувише узме маха, 

он може постати главна препрека на путу ка успеху и срећи. Али када узмичете од 

особе или ситуације које се бојите, страх бива све већи и већи све дотле док не почне у 

потпуности да доминира вашим животом. 

Страх од одбацивања - Јавља се  када вам је превише стало до тога да добијете 

потврду од других људи. Страх од одбацивања се обично научи веома рано у 

детињству као последица обрасца понашања у оквиру којег родитељи детету 

―условљавају љубав.‖ 

Порицање –Лежи у самом језгру стреса, несреће и психосоматских болести. 

Порицање је поступак особе која одбија да се суочи са непријатном стварношћу. 

Долази онда када се не жели признати да постоји неко подручје живота у којем трпите 

неуспехе.Тада  се избегава  да  се све то види и  особа се претвара као да је све у 

реду.Али, оно што се у психи нагомилава – испољава тело и на физичком плану. 

Порицање дела стварности покреће несаницу, главобоље, проблеме са варењем, 

депресију, изливе беса и често грозничаве активности. 

Порицање је један од најпримитивнијих и најопаснијих механизама одбране, јер 

подразумева ―искључивање из стварности―. Особа пориче или не може да призна сама 

себи што се стварно догодило. Овај облик одбране је често у интеракцији са другим, 

Нпр: одбијање људи да прихвате смрт вољене особе, неприхватање неуспеха и слично. 

За ове људе кажемо да не желе да погледају „ истини у очи―. 
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Тај механизам може да има трагичне последице, нпр. када се појединац суочи са 

неком тешком болешћу, он уместо да узима лекове који му могу спасити живот, пориче 

да је болестан. 

Бес – Можда најдеструктивнија од свих емоција. Пулс, температура расту као 

напетост мишића  у случају беса. Јавља се повишење Адреналина. Изливи беса могу да 

узрокују срчани напад, мождане ударе, распрсну крвне судове, изазову чир, мигрене, 

астму и кожна обољења свих врста. 

 

 

Слика 5. Бес доводи до највећег поремећаја баланса организма 

5. ПРЕВЛАДАВАЊЕ  СТРЕСА 

Постоји више начина превладавања стреса неки од најприменљивијих су: 

-Превладавање усмерено на проблем (енг. P-task oriented coping) садржи 

дефинисање проблема, тражење алтернативних решења, вагање алтернатива, одабир 

решења и ступање у акцију; 

-Превладавање усмерено на емоције (енг. A-emotion oriented coping) има за циљ 

да редукује стрес, али дуготрајним коришћењем може изазвати повећање стреса и 

негативне исходе као што су анксиозност и депресија; 

-Превладавање усмерено на избегавање (енг. E-avoidant), обухвата дистракцију и 

социјална диверзија (енг. I-avoidant-social coping); 

-Тражење социјалне подршке усмерено на обраћање друштву; 

-Дистракција подразумева усмеравање на нови задатак који није повезан са 

стресном ситуацијом. Користи се у кратким периодима за проблеме који се не могу 

контролисати. 

-Диверзија се огледа у појачаном дружењу са људима. Приликом суочавања са 

претњом особа се окреће другима, или због помоћи, или због сигурности, да не би 

мислила на проблем. 

Ова класификација је од 1990. позната као ПАЕИ 

Неке од успешне адаптивних стратегија су: 

-Одржавње позитивне слике о себи 

-Очување емоционалне стабилности  

-Стабилни социјални односи 

-Појам о себи-самопоимање, слика о себи (селф-имаге), самство,  

-Ја-психолошки конструкт који би се могао дефинисати као „феноменолошка 

организација искуства индивидуе и идеја о њој самој у свим аспектима његовог 

живота.― (Coombos, 1981, цитирано у Lackoviš-Grgin, 1994,) 
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6.ПОСЛЕДИЦА СТРЕСА 

- Хронични умор; 

- Пад имунитета; 

- Главобоље; 

- Неплодности(престанак лучења сексуалних хормона(естроген и тестостерон)); 

- Осећај туге; 

- Депресије; 

- Суицидалних мисли. 

Стрес може дословно сломити срце. Синдром сломљеног срца, обољење је 

приликом којег се доњи део срца развлачи у облик сличан врчу (тако-тсубо), какав се у 

Јапану користи за ловљење хоботница. То стање настаје када жалост или неки други 

екстремни узрок стреса срце преплави хормонима. Зато је губитак вољене особе 

изузетно тежак за савладавање. 

 

Слика 7: Последице стреса по АИС-у 
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7. ПРАВЦИ ДАЉИХ ИСТРАЖИВАЊА О СТРЕСУ У ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАЊА 

Постоји разумно велики део објављеног истраживања и доступних доказа што 

указује на то да је настава 'високо' или чак 'изузетно високо' стресан посао за више 

једне трећине професионалаца. Генерализација као што је ова је међутим прожета 

проблемима. Ови проблеми, на пример, у распону од конфузије око дефиниције стреса 

до тога како измерити стрес у настави. Они укључују методолошке проблеме који су 

саставни део у неким од истраживања. У истраживањима се наводи да настава која се 

одвија са високо образованим људима је далеко мање стресна од наставе са 

необразованим или мање образованим кадром. Један од потеза ка смањењу стреса било 

је смањење усменог испитивања и преласка на писмено полагање и условљавање 

студената да морају испунити одређене обавезе што је у многоме смањило интеракцију 

са истима и смањило стресоре. још увек се ради на универзалном моделу наставе који 

ће искључити још већи број стресора и учинити занимање мање стресним. У тим 

истраживањима се такође наводи да су најстреснија занимања: 

 

Професионални војници; 

Директори компанија за односе са јавношћу; 

Пилоти;  

Ватрогасци;  

Полицајци; 

Новинари; 

Таксисти; 

Хирурзи, медицинске сестре, здрав.радници у дому за старе; 

Астронаути и 

Наставници. 

8. ЗАКЉУЧЦИ 

Ако не можемо мењати околину, можемо променити своје тумачење догађаја и 

доживљавати ствари тако да нас не угрожавају. То је суштина позитивног мишљења 

како да се ствари позитивно доживљавају. Иста ствар се може доживети као трагедија 

или као ситница. Није важно да ми некога променимо нити је то могуће, важно је да 

знамо заштитити и одбранити властито биће и своје интересе. 
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РЕЗИМЕ 

Претходним истаживањима дошло се до закључка да је степен сазнања о ауторским правима на 

ниском нивоу у Србији, као и да се ауторска права крше што из незнања, што из неверовања у 

ефикасност правосудног система. Те чињенице указују на потребу за едукацијом друштва у том погледу 

и потребом за истраживањем легалних начина употребе и заштите ауторског дела. Управо из тих разлога 

у овом раду биће размотрен развитак једних од најсвеобухватнијих и најприступачнијих лиценци које би 

наведени проблем могле свести на минимум, а при том би поштовале закон о заштити ауторских права. 

Биће размотрене Криејтив комонс (Creative Commons) лиценце, степен сазнања о њима међу студентима 

и њихов став о њима после одржаних предавања и примене, у циљу ширења свести о потреби за 

легалним коришћењем интернет садржаја, као и неопходност легалног преузимања научних и 

уметничких садржаја у циљу развитка интелектуалног кадра и интелектуалне својине. 

Кључне речи: ауторска права, повреда ауторских права, Kриејтив Комонс 

―CREATIVE COMMONS‖ LICENSE AND STUDENT ATTITUDES ON 

APPLICATION IN LEGAL USE OF INTERNET CONTENT 

ABSTRACT 

In previous researches, it was concluded that the level of knowledge of copyright law is low in Serbia, 

and it is violated either from ignorance or disbelief in the efficiency of the judicial system. These facts point to 

the need to educate society in this regard and to the need to explore legal ways to use and protect copyrighted 

works. For these reasons, this paper deals with the development of one of the most comprehensive and most 

affordable licensing that could reduce this problem to a minimum, respecting the copyright law. It reviewes the 

Creative Commons license, the level of knowledge about them among the students and their attitude about them 

after the lectures and application, in order to spread awareness of the need for the legal use of internet content, as 

well as the need for legal downloading of scientific and artistic content to develop intellectual staff and 

intellectual property. 

Key words: copyright, copyright infringement, Creative Commons 

УВОД 

Интернет је саставни део живота и извор најразноврснијих информација и 

најбрже ив средство комуникације данашњице. Као медиј доступан свима постаје врло 

ризично средство када је у питању пласирање информација, што је потврђено 

чињеницом да  Србија има 4,8 милиона активних интернет корисника[1].  

Брз развој глобалне технологије, који нам пружају знатне погодности, такође су 

допринеле да дела заштићена ауторским и сродним правима постају врло изложена 

повреди и злоупотреби. 

 Да ли је дело у материјалном или виртуелном облику, оно подлеже истој 

законској регулативи. То што лако можемо доћи до информација и што лако можемо да 

их складиштимо у наш рачунар не значи да је тај поступак легалан. 

Због свих добробити које нам доноси такав технолошки помак, морамо се 

бранити од покушаја да се он користи за незаконите, неподесне или негативне циљеве. 

                                                             
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду Нови Сад, Србија 
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Интернет поставља велики изазов ауторском праву и делима која су њиме заштићена 

[2]. 

СТУДЕНТИ И ИНТЕРНЕТ 

Анкетом је утврђено да 90% студената користи искључиво интернет као основни 

извор информација у образовању, а свега 10% користи књиге (осим уџбеника) и 

интернет. Из овог логично следи да су ризици од злоупотребе ауторског дела управо 

највећи на интернету,а претходним истраживањима установљено да су средњошколци 

и студенти најчешћи кршиоци закона о ауторским правима[3].  

Како и код сваке технологије па и код Интернета појавио се проблем низа 

друштвено неприхватљивог и потенцијално опасног понашања[4]. 

Закон о ауторским правима у дигиталним медијима је управо из тих разлога 

константно подложан допунама како би се прилагодио модерном добу. Но проблем је 

рапидан развој технологије коју не може да испрати ни једна допуна закона и њено 

спровођење. Марковић (са Београдског Правног факултета, стручњак за области 

ауторских права и заштите интелектуалне својине) је оценио у оквиру серије јавних 

дебата у КЦ Град у Београду у децембру 2012. у дискусији на тему Ауторска права у 

дигиталном добу  да се "ауторско право налази у кризи, па чак и на странпутици што се 

огледа у чињеници да је регулатива којом је уређена ова област у свету никад строжија, 

а да је моћ држава да је примени никад слабија [5]. 

Такође образовне инстутуције немају програме едукације у области ауторских 

права, тако да је у потпуности разумљиво што је проблем нелегалног коришћења туђих 

ауторских дела на високом нивоу. То потврђује и истраживање о великој раширености 

пиратерије у редовима добро обавештених и високообразованих особа и у области  

софтверске пиратерије у високом образовању. 

-Више од 50 одсто студената сматра да је бесплатна размена или преузимање 

датотека софтвера исправна, а 15 одсто професора дели њихово мишљење. 

-Само четвртину времена (или много мање) професори утроше на упознавање 

студената о копирању и преузимању софтвера и осталог ауторског садржаја са 

интернета 

- Више професора сматра да не треба кажњавати студенте ухваћене са 

нелегалним софтвером него оних који сматрају да изгредници треба да буду удаљени 

или условно ослобођени (53 одсто сматра да треба да изгубе приступ рачунарима). 

- Један од 5 професора сматра да би продавци софтвера требало студенте да 

оставе на миру. 

-Половина сматра да је цена софтвера превисока, а скоро трећина мисли да 

софтверске компаније треба да буду задовољне што студенти користе њихов софтвер, 

било да је украден или не (предпоставља се да ће га они купити када се запосле)[6]. 

За оне који би да зауставе незаконито копирање дигиталних медија, етичка 

клима је непријатна. 

Мотиви и ефекти објављивања и коришћења ауторског или сродног садржаја 

подлежу све очигледнијим сумњама и расправама, док технолошки и интересно 

појачана медијска сфера бива стално изложена неконтролисаним сујетама и агресивном 

наметању стереотипа. У технолошки преображеној стварности, мењају се жеље и 

навике, живот постаје активнији, свет интерактивнији, па устаљена правна решења не 

успевају увек да изразе и заштите аутентичне интересе стваралачке заједнице. Текуће 

онлајн време је продубило традиционалне дилеме и изазове, али је и створило нове 

концепције и нове одговоре[8]. 
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НЕКА ОД РЕШЕЊА ЗА ЛЕГАЛНО КОРИШЋЕЊЕ САДРЖАЈА СА 

ИНТЕРНЕТА 

Проналажење решења за сузбијање високотехнолошког криминала је акција која 

се разматра константно, но јединственог примењивог решења још увек нема. А са друге 

стране потребне су идеје, без обзира одакле потичу, за иновацију и развијање 

интелектуалне својине. Потребе за рапидном променом и регулисањем употребе 

садржаја на интернету су се јавила још пре 2000. године са једним од иновативних 

предлога увођења ―отворених извора података‖ у циљу што квалитетније и легалне 

размене дигиталног садржаја, где би се сакупљали софтвери (нп. Линуx, Апацхе, Перл), 

информације (Wикипедиа), писаних дела (складишта научних истаживања), 

мултимедијални и сликовни садржаји. Исто тако зоне за бесплатно копирање, где би се 

налазили садржаји који аутори бесплатно деле. Исто тако уговорна ауторска права који 

лиценцама омогућавају употребу ауторског дела коју је сам аутор наложио у циљу 

поштовања и развитка интелектуалне својине и легалног коришћења дела[6]. Једна од 

претњи права на приватност и слободан приступ информацијама, у опште, а поготово 

на Интернету, је АСТА - Трговински споразум против фалсификовања (Споразум о 

заштити ауторских права на Интернету). Званични циљ овог споразума је пооштравање 

борбе за поштовање интелектуалне својине, као и сузбијање Интернет пиратерије и 

фалсификата било које врсте[7]. 

КРИЕЈТИВ КОМОНС ЛИЦЕНЦЕ(CREATIVE COMMONS, CC) 

Први правни одговор, у облику слободних софтверских лиценци, реформисао је 

софтверску индустрију, унапредио софтверску конкуренцију и омогућио универзалну 

несметану примену континуираних софтверских иновација у свакодневном животу, док 

је други разграничио ограничења устаљених механизама размене различитих 

креативних садржаја имајући у виду могућности и захтеве савременог доба. Стварањем 

Creative Commons  (CC) правне стандардизације, посредством међународне правне 

експертизе, у праксу је уведен једноставан, онлине, бесплатан и брз начин протока 

садржаја, заснован на обавезном признању ауторства и алтернативним економским 

варијететима ауторског права.CCиновација подразумева дигиталне правне стандарде, 

којима се врши лиценцирање садржаја избором и евентуалном комбинацијом 

изабраних услова сваког будућег коришћења садржаја: (не)комерцијално, (са или) без 

прерада и делити под истим условима, индивидуално и директно, с онлине CC 

платформе, након чега се одмах завршава лиценцирање означавањем садржаја 

изабраном Лиценцом. Сам избор и комбинација лиценцних услова зависе искључиво од 

слободне воље аутора садржаја или другог даваоца лиценце (носиоца ауторског права), 

а саме лиценце представљају важеће правне инструменте којима се, у складу с домаћим 

и међународним прописима, остварује и штити ауторско или сродно право широм 

света[8]. 

Означавање садржаја CC лиценцом није пука, већ сврсисходна формалност, јер 

се овом интеграцијом лиценцирани садржај с Лиценцом интегрише у Мрежу свих 

мрежа, тако да се истовремено с онлине налажењем и појавом садржаја, јасно 

појављује спецификација Лиценце у којој су јасно садржана права сваког 

потенцијалног корисника, као и његове обавезе у вези с признањем ауторства, 

навођењем издавача и другим, унапред изабраним, алтернативним условима 

коришћења дела. 
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У односу на традиционалну, дуготрајну, компликовану, једноличну и ригидну 

процедуру, ова дигиталноправна методологија лиценцирања пружа могућност 

нијансирања облика употребе садржаја, без бирократских ограничења, а како би била 

схватљивија, применљивија и независнија од сувишних правних интервенција и 

сумњивих, слободних интерпретација, снабдевена је онлине информацијама, детаљним 

упутствимаи конкретним лиценцним објашњењима (Основни опис/Commons Deed). 

Управо због своје разноликости и адаптибилности, CC лиценце се примењују и у 

медијској критици,теорији, архивистици, информативноји видео продукцији, као и у 

ПР и интернационалној wики и цивилној новинарској пракси, с тим што њихова растућа 

популарност не извире из привида савршености, тог исконструисаног универзалног 

одсуства проблема, већ из реалних потреба реалног времена и реалних животних 

потенцијала које нуди cyberspace[8]. Већина окупљених око пројекта "Creative 

Commons" лиценци јесу људи који су већ дуже време оријентисани на рад у 

дигиталним мрежама јер дигитализоване умрежене архиве играју пресудну улогу у 

сваком од сценарија развоја било ког друштва[9]. 

Укупан садржај лиценциран на интернету прелази  882 миллиона(Слика 1.). 

 

 

Слика 1. Број CC лиценцираног садржаја на интернету 

Даваоци лиценци користе слободније лиценце него пре четири године. 

Заступљеност и погодности које лиценце пружају потврђује и чињеница да националне 

владе и државне фондације користе овај начин лиценцирања, као и да је све више 

лиценци које су мање рестриктивне, 76% садржаја дозвољава измене, а 58% дозвољава 

комерцијалну употребу( Слика 2., Табела 1.)[10]. 

 

Слика 2. Слобода СС лиценци 
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Табела 1.Заступљеност врста СС лиценци 
 CC0: 4% Јавни домен 

 CC BY: 19% Ауторство (Attribution)  

 CC BY-SA: 33% Aуторство – Делити под истим условима 

(Attribution - Share Alike) 

 CC BY-ND: 2% Aуторство – Без прерада (Attribution - No 

Derivative Works) 

 CC BY-NC: 4% Aуторство - Некомерцијално (Attribution - 

Noncommercial) 

 CC BY-NC-SA: 16% Aуторство - Некомерцијално–Делити под 

истим условима (Attribution - Noncommercial - 

Share Alike) 

 CC BY-NC-ND: 22% Aуторство - Некомерцијално – Без прерада 

(Attribution - Noncommercial - No Derivative 

Works) 

 

CC лиценце су заступљене у целом свету(Слика 3.).Од 34.61% заступљености 

лиценци у Европи, Србија чини 0.65%[11].Можемо закључити да је заступљеност 

лиценци већа подручјима где се енглески језик више користи. Преко 9 милона wеб 

сајтова користи СС лиценцу(Слика 3.).14 земаља има у потпуности слободне 

едукативне садржаје.Користећи ―слободан садржај― студентиу свету су уштедели преко 

100 милиона долара[10]. 

 

 

Слика3. Заступљеност лиценци у свету            Слика 4. Веб сајтови са највише 

лиценцираног садржаја  

Табела 2. Платформе и број лиценцираног саджаја 

ПлатформаБрој радоваИзвор 

Flickr 307 милиона https://www.flickr.com/creativecommons/ 
Wikipedia (na 

svim jezicima) 
111 милиона http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias 

Scribd 50 милиона Извор на Scribd 

MusicBrainz 39 милиона https://musicbrainz.org/statistics 

Freebase 39милиона https://developers.google.com/freebase/faq#how_big_is_freebase 

deviantART 15 милиона https://creativecommons.org/weblog/entry/35540 

Geonames 10 милиона http://www.geonames.org/about.html 
YouTube 10 милиона Извор на YouTube 

Google data files( 

CC alati) 
295 милиона Извор наGoogle 

 

https://www.flickr.com/creativecommons/
http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
https://musicbrainz.org/statistics
https://developers.google.com/freebase/faq#how_big_is_freebase
https://creativecommons.org/weblog/entry/35540
http://www.geonames.org/about.html
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ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА 

Претходна истраживања су потврдила велики степен кршења ауторских права 

што из незнања, што из неверовања у последице приликом кршења закона[3].Знање о 

слободним лиценцама и лиценцама које нуди СС је на изузетно ниском нивоу поготово 

код средњошколаца и студената, као и заблуда међу људима који у професионалном 

окружењу користе интернет садржаје, да је све што је лиценцирано под СС лиценцом у 

потпуности бесплатно и да се може користити на било који начин ( графикон 1.)[9]. 

 

 

Графикон1.Познавање СС лиценци и њихово коришћење-поредбени резултати[8] 

ИСТРАЖИВАЊЕ И РЕЗУЛТАТИ 

На основу прикупљених података јавља се потреба да се испита став групе 

испитаника(студенти) која скоро ни не зна за лиценце на интернету, који су корисници 

интернет садржаја свакодневно у учењу и креирању визуелног дела (120 испитаника, 

18-25 година), а у свом будућем професионалном окружењу биће неодвојиви од 

интернет комуникације у ширем смислу. Исраживање је подељено у 4 фазе. 

1. Фаза-  познавањеСС  лиценци  

-5% испитаника зна за СС лиценце (студенти завршне године и апсолвенти) 

-1% је поштовало услове коришћења слике под СС лиценцом (студенти завршне 

године и апсолвенти).  

2. Фаза- комплетно представљање циљева Кријтив Комонс и СС лиценци, као и 

предавање о ауторским правима, њиховом кршењу и последицама које су потврђене у 

пракси 

3. Фаза- ставови испитаника о употреби СС лиценци  

4. Резултати 

Циљ је био да се утврди потреба за едукацијом у вези СС лиценци, као и 

препреке које би се могле јавити приликом употребе истих. 

Студентима је дато да после предавања о ауторским правима и СС лиценцама, 

самостално користе веб сајтhttp://creativecommons.org.rs[13]како би пронашли све 

потребне податке и дело које им је потребно, као и да покушају да лиценцирају своје. 

Фаза 3. Анкета 

1. Да ли имате потребу за легалним коришћењем садржаја са интернета? 

-да  30% 

-не   20% 

http://creativecommons.org.rs/


Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

321 
 

-не знам 50% 

2.Да ли се плашите евентуалних последица нелегалног коришћења интернет садржаја? 

-да  10%  

-не  40% 

-не знам 50% 

3.Да ли бисте лиценцирали своја ауторска дела? 

-да  30%  

-не   40% 

-не знам 30% 

4.Када бисте лиценцирали дело коју бисте лиценцу употребили? 

 
CC BY: 5% Autorstvo (Attribution)  

CC BY-SA: 5% Ауторство - делити под истим 

условима(Attribution - Share Alike) 

CC BY-ND: 25% Ауторство – Без прерада(Attribution - No 

Derivative Works) 

CC BY-NC: 15% Ауторство - Некомерцијално(Attribution - 

Noncommercial) 

CC BY-NC-SA: 20% Ауторство - Некомерцијално – Делити под 

истим условима (Attribution - Noncommercial - 

Share Alike) 

CC BY-NC-ND: 30% Ауторство - Некомерцијално -Без 

прерада(Attribution - Noncommercial - No 

Derivative Works) 

 

5.Који су отежавајући фактори при одабиру лиценци? 

-не разумем шта у потпуности лиценца налаже 5% 

-време које је потребно да издвојим за читање услова и начина коришћења 63% 

-нема их 2% 

-не знам зашто бих лиценцирао своје дело 40% 

6. Који су отежавајући фактори при проналажењу лиценцираних дела? 

-превелик број понуђених дела 7% 

-читање услова коришћења 50% 

-неверовање у квалитет садржаја 3% 

-нема разлога да тражим лиценцирана дела 40% 

Студенти су још као додатни проблем навели непознавање енглеског језика који 

је превелика баријера за улажење у проблематику са лиценцама, додатним 

информацијама и активностима на КриејтивКомонс веб сајту. 

Резултати и накнадна дискусија са испитаницима показује непрепознавање 

сврхе лиценцирања, као и слабу жељу за мењањем етике кад је интернет садржај у 

питању. У нацији плагијата и пиратерије тешко је издвојити се као јединка која ће не 

само да увиди предности слободног садржаја, него поштовати закон на интернету. 

„Зашто би ми трошили своје време када можемо са два клика мишем да скинемо са 

интернета шта желимо?―, било је питање већине. „ Ми смо само студенти и зашто би 

нас неко оптужио за нелегалне радње?―, „ Како ће баш мене да нађу у мору 

крадљиваца?―, „Када је већ садржај доступан, зашто не могу да га користим како ја 

хоћу?―, „Зашто је уопште стављен садржај на интернет ако не сме да се користи?―...и 

још низ сличних питања. Кроз неформалан разговор закључено је да скоро нико никад 

не чита услове коришћења садржаја па чак ни на популарним друштвеним мрежама. 
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ЗАКЉУЧАК 

Рапидан развој технологије и протока информација захтева и рапидну промену 

(или допуну) закона о ауторским правима који би пратили брз развој информатичких 

комуникационих система, као и брже спровођење закона, који би регулисао легалну 

употребу ауторских дела. То првенствено укључује стартну позицију у образовању и 

васпитању које би својим иновацијама постале основни клише за животну етику  21. 

века. 

Првенствено иницијатива треба да почне од подршке државе како би се 

несметано унео у систем образовања. Образовне институције би на свом примеру 

легалног коришћења ауторског дела требале да дају пример студентима, најпре од 

увођења легалних софтвера (у овој области је кршење ауторских права на високом 

нивоу), па потом давања бенефита студентима у виду бесплатних софтвера и саџаја. 

Време и новац који се улажу у огласе упозорења и уклањање садржаја са интернета 

могли би да се преусмере на у позитивном правцу ради обезбеђивања васпитног 

материјала или као подршка професорима да образују студенте у вези са ауторским 

правима. 
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УТИЦАЈ ИЗДУВНИХ ГАСОВА АУТОБУСА НА РАДНУ И 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Петра Тановић

1
, Китановић Јована

1
, Божовић Татјана

1
 

РЕЗИМЕ  

Један од извора загађења животне средине је саобраћај због примене горива чији издувни гасови 

садрже лако испарљива органска једињења. Појава ефекта стаклене баште повезана је између осталог и 

са применом горива која садрже угљоводонике. Сагоревањем дизел горива настаје комплексна смеша 

органских и неорганских једињења која одлазе у атмосферу у облику издувних гасова. Смеша која 

напушта издувни систем дизел мотора представља мешавину гасова, пара, течних аеросола и честица. 

Емисија испарљивих органских једињења у највећој мери зависи од типа и конструкције мотора, његове 

опреме и од коришћеног горива. Аутобуси за превоз путника представљају велике изворе загађивача 

животне средине у градским условима. У раду је приказано како и којој мери разни типови аутобуса 

утичу на животну средину на основу мерења присутних испарљивих супстани и чађи у издувним 

гасовима.  

Кључне речи: ваздух, нафтни деривати, издувни гасови, испарљиве органске материје 

INFLUENCE OF EXHAUST GASES FROM BUSES TO WORKING AND 

LIVING ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

One of the sources of environmental pollution is traffic due to the application of fuel whose exhaust 

gases contain volatile organic compounds. The emergence of greenhouse effect is linked to, among other things, 

the usa of fuels containing hydrocarbons. The combustion of diesel fuel produces a complex mixture of organic 

and inorganic compounds that go into the atmosphere in the form of exhaust gases. The mixture leaving the 

exhaust system of a diesel engine is a mixture of gases, vapors, liquid aerosols and particles. Emissions of 

volatile organic compounds largely depend on the type and construction of the engine, its equipment and the 

used fuel. Buses for passenger transport are major sources of environmental pollutants in urban conditions. The 

paper describes how and to what extent the various types of buses affect the environment on the basis of 

measurements of present volatile substances or soot in the exhaust gases. 

Key words: air, petroleum products, exhaust gases, volatile organic substances 

УВОД 

Када је пре око шездесет година створен успешан погонски агрегат са 

унутрашњим сагоревањем рачунало се као логичним да се за његов рад користи гасно 

гориво због повољних карактеристика. Ипак веома брзо је констатовано да су течна 

горива знатно погоднија за манипулисање, поготову за напајање мотора горивом тако 

да се употреба гасовитих горива сводила углавном на употребу код стационарних 

мотора смештених у близини налазишта гаса или посебних складишних простора. 

Сад већ преко сто година и распрострањена експлоатација течних горива дизела 

и бензина у саобраћају довела је и до извесних непожељних последица. Прва је 

смањење резерве течног горива и њихов све вероватнији дефицит на тржишту, а друга 

је све веће загађење животне средине која потиче од издувних гасова. Дизел 

представља сложену смешу угљоводоника, температурног интервала кључања 160-

370°C, која се користи као погонско гориво код дизел мотора у којима се директним 

убризгавањем горива у високо компримован ваздух (у комори за загревање) смеша 

самостално пали и сагорева. [1] Сагоревањем дизел горива настаје велики број 

једињења која негативно утичу на здравље људи и животну средину. Савременим 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад 
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захтевима код нових мотора и постављеним најновијим стандардима о саставу бензина 

и дизел горива покушава се зауставити загађивање животне средине.[2]   У многим 

истраживањима о утицају на емисију код дизел горива указано је  на потешкоће у 

погледу одређивања особина на које треба утицати да би се смањила емисија, јер 

различити мотори истог или сличног дизајна различито реагују на одређену промену у 

саставу горива.[3]  Из ових разлога почев већ од осамдесетих година прошлог века 

интензивно се ради на проналажњу алтернативних горива која би заменила класична. 

У последње време влада повећани интерес за природним гасом као горивом за 

моторе са унутрашњим сагоревањем због расположивости природног гаса. У свету 

постоји низ еколошких, економичних, транспортних, безбедносних критеријума 

помоћу којих се може извршити процена погодности алтернативних горива за употребу 

у саобраћајним предузећима. 

ЕМИСИЈА ИЗДУВНИХ ГАСОВА 

Са порастом броја аутомобила и других превозниг средстава, емисија издувних 

гасова постаје претња квалитету ваздуха, посебно у насељеним местима. Под појмом 

„емисија издувних гасова мотора― подразумева се емисија компоненти од којих су неке 

обухваћене законским регулативама: 

1. угљенмоноксид (CO), 

2.  неметански угљоводоници (NMHC),  

3. азотни оксиди (NOX),  

4. чврсте честице (PM),  

5. метан (CH4), 

6. сумпор диоксид (СО2),  

7. угљендиоксид (CO2) и неке које нису обухваћене прописима као што су 

бензен, толуен, ксилен, формалдехиди, испарљива органска једињења (VOC) 

и слично.  

Саговањем дизел горива настаје комплексна смеша од око 9.000 органских и 

неорганских једињења која одлазе у атмосферу у облику издувних гасова. Смеша која 

напушта издувни систем дизел мотора представља мешавину гасова, пара, течних 

аеросола и честица. 

Појава ефекта стаклене баште повезана је између осталог и са применом горива 

која садрже угљоводонике. Од свих издувних материја које се јављају као продукти 

коришћења горива за рад мотора,  а утичу на глобално загревањe Земље, угљендиоксид 

је најзаступљенији са 50% . Један од критеријума за вредновање горива је коефицијент 

емисије CO2, који се дефинише количином емитоване количине CO2 по јединици 

утрошене енергије. Поред угљендиоксида у стакленичке гасове (који су последица рада 

мотора) се убрајају и испарљива органска једињења (VOC). Могу бити метанског и 

неметанског типа. Садржај метанских испарљивих једињења је код конвенционалних 

горива мали. Емисија испарљивих органских једињења у највећој мери зависи од типа и 

конструкције мотора, његове опреме и наравно од коришћеног горива. Применом 

природног гаса, емисија неметанских VOC је осетно нижа и зависи од садржаја 

угљоводоника (C2-C5) у саставу природног гаса али је зато осетно виша емисија метана. 

Садржај метана у издувним гасовима достиже чак и 95 % посматрано у оквиру 

несагорелих угљоводоника. Иако је метан сам по себи стакленички гас са потенцијалом 

глобалног загревања, он има далеко мањи утицај на глобално загревање од 

угљендиоксида због тога што је количина метана у атмосфери много мања од количине 

угљендиоксида. [4] Од издувних гасова негативан утицај имају и угљен моноксид, 

азотни оксиди и сумпорни оксиди. 
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Угљен моноксид, који настаје непотпуним сагоревањем дизел горива образује се 

у оним деловима цилиндра у којим богата горива смеша омогућује потпуно сагоревање. 

Уколико је температура довољно висока, CO може даље да реагује са киеоником, из 

присутног ваздуха, до CO2. У односу на бензинске моторе, дизел мотори емитују мању 

количину CO. Негативно дејство угљен моноксида на људе и животиње огледа се кроз 

настајање стабилног комплекса са хемоглобином у црвеним крвним зрнцима, чиме се 

спречава пренос кисеоника крвотоком кроз цео организам. С обзиром да је CO око 240 

пута реактивнији према хемоглобину у односу на кисеоник, чак и врло мале 

концентрације могу довести до високог садржаја карбоксихемоглобина у крви. 

Концентрације од 0.5 запр.% угљен моноксида у ваздуху у периоду од 20-30 минута 

доводи до смрти. [5] 

Азони оксиди (NOX) који се емитују у атмосферу имају значајну улогу у 

стварању фотохемијског смога и киселих киша, смањивању озонског слоја и утичу на 

размену топлоте Земље са околним простором (ефекат стаклене баште). У продуктима 

сагоревања горивих смеша присутни су различити оксиди азота: азот субоксид (N2O), 

азот моноксид (NO), азот диоксид (NO2), азот триоксид (NO3) и азот пентоксид (NO5), 

који се заједнички обележавају са NOX. Од наведених оксида у природи се у значајним 

количинама налази N2O, NO и NO2. Количина образованих оксида азота у продуктима 

сагоревања зависи од низа фактора, а пре свега од температуре пламена, вишка ваздуха, 

садржаја азота у гориву, времена задржавања гасова у зони високих температура и од 

начина мешања горива са ваздухом.  

Ово је и један од разлога због којих код дизел мотора настају значајне количине 

азот диоксида (NO2). Из овог разлога, концентрације NO2  достижу 10-30 % свих 

азотних оксида у дизел моторима при малим оптерећењима. [6] 

Супорни оксиди- SO2 настаје од сумпора присутног у гориву. Концентрације у 

издувним гасовима зависе од количине присутног сумпора. [7] SO2 је безбојан гас, 

карактеристично надражујућег мириса. Оксидацијом SO2 настаје SO3, који је прекурсор 

сумпорне киселине од које даље настају сулфатне чврсте честице. SO2 има 

најзначајнији утицај у појави киселих киша. Емисија SO2  као један од SOх полутаната 

из возила са дизел мотором је много утицајнија на задрвље и околину, него  

еквивалентна количина емитована из индустријских парних котлова, због емисије у 

нижим слојевима и због близине путева стамбеним насељима. 

Развој нових мотора допринео је већој редукцији NOX и чврстих честица, 

поготово откако су уведени стандарди.[2]  Састав дизел горива је у почетку имао малу 

улогу, али нова реформулисана дизел горива данас доприносе смањењу емисије. 

Особине горива које утичу на емисију издувних гасова и честица су: [8] 

        • садржај сумпора, 

        • садржај аромата  

        • густина,  

        • цетански број,  

        • карактеристике дестилације  

2.1. Употреба алтернативних горива и смањење количине издувних гасова 

Kонвенционални дизел аутобуси представљају решење које се у читавој Србији 

користи за превоз путника у преко 99 % случајева. Представљају велике изворе 

загађивача животне средине у градским условима, пре свега честичног загађења и 

азотних оксида. Данас после познатих енергетских криза у свету и због веома штетне 

емисије издувних гасова аутобуса са дизел погонским агрегатом, све више се ради на 

изналажењу нових технолошких решења која се заснивају на примени новог вида 
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погона (алтернативна горива), усавршавању процеса сагоревања, односно смањењу 

емисије полутаната. [4] 

Поједина алтернативна решења аутобуса која се у свету већ користе за 

транспорт путника и која имају потенцијал да у наредном периоду постану решења и у 

нашим условима а то су:  

• аутобус са погоном на биодизел,  

• аутобус са погоном на природни гас,  

• аутобус са погоном на течни нафтни гас,  

• аутобус са погоном на етанол,  

• аутобус са погоном на метанол,  

• аутобус са електро погоном,  

Аутобус са погоном на биодизел -  Употреба уља и уљарица захтева мање 

модификација, него употреба алкохола код дизел мотора. Дизел мотори раде добро, јер 

ово гориво има сличне особине као стандардно дизел гориво. Биљна уља су 

модификована хемијско технолошким поступком трансестерификације (реакција са 

метанолом или етанолом на температури  60°С уз алкохолно-хидроксидни катализатор) 

из уља уљане репице, соје и других уљарица. Биодизел се може добити и рецикловањем 

из отпадних прехрамбених уља, од пољопривредног, индустријског, комуналног и 

разног другог отпада као и воденог биља (микро алги). Употреба биодизела доприноси 

смањењу свих штетних емисија, осим NOX. [9] 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Методологије испитивања издувних гасова моторних возила стандардизоване су 

данас на интерном, националном или међународном нивоу, али се могу дефинисати и 

за одређене случајеве посебно, зависно од непосредног циља испитивања, примењене 

инсталације и мерне опреме и других фактора. Свака од методологија садрже следеће 

варијабилне елементе:  

1. припрему возила за испитивање,  

2. начин мерења потребних мерних величина и потребне карактеристике 

мерних уређаја,  

3. начин „уградње― мерних уређаја и постављања мерне опреме, 

4.  режим рада, односно услови под којим треба да се обаве испитивања,  

5.  поступак спровођења мерења и начин приказивања, односно основне обраде 

резултата мерења. 

3.1. Мерење продуката издувних гасова у на ―VOC pro‖ 

У току мерења време је прохладно без падавина. Интервал мерења на VOC pro је 

30 секунди. 

 

  а)                                             б) 

Слика 1: Мерење испарљивих органских материја издувних гасова а)непосредно на 

месту испуштања  б) удаљност 30 цм 
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У табели број 1. приказани су резултати мерења издувних гасова зглобног 

аутобуса у затвореном простору (радионици). Година производње аутобуса је 1991. год. 

са погоном на дизел гориво. Првих 5-6 мерних тачака мерено је на око 30 cm од 

издувног места на аутобусу, а затим непосредно на месту испуштања издувних гасова. 

У току мерења максимално измерена вредност VOC једињења је 51,10 ppm. 

Табела 1: Резултати мерења испарљивих органских материја код зглобних аутобуса на 

дизел гориво (у затвореном простору)  

Date/Time Min Ave Max 

12/26/2014 11:10:08 0 1.80 2.00 

12/26/2014 11:10:38 0 1.70 1.80 

12/26/2014 11:11:08 0 1.60 1.80 

12/26/2014 11:11:38 0 1.60 1.70 

12/26/2014 11:12:08 0 1.50 1.60 

12/26/2014 11:12:38 0 1.50 1.50 

12/26/2014 11:13:08 0 9.40 25.90 

12/26/2014 11:13:38 0 15.20 51.10 

12/26/2014 11:14:08 11 19.10 25.50 

12/26/2014 11:14:38 0 36.20 40.00 

12/26/2014 11:15:08 0 39.00 40.50 

12/26/2014 11:15:38 0 30.90 37.30 

 

 

Графикон 1: Концентрација испарљивих органских супстанци код зглобних аутобуса 

на дизел гориво (у затвореном простору)  
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У табели број 2. приказани су резултати мерења издувних гасова зглобног 

аутобуса на отвореном простору. Година производње је 1991. год. са погоном на дизел 

гориво. 

Мерење је вршено непосредно на месту испуштања издувних гасова, а затим, 

последње четири мерне тачке, на удаљености од 1 m. У току мерења максимално 

измерена вредност VOC једињења је 35,60 ppm. 

Табела 2: Резултати мерења испарљивих органских материја код зглобних аутобуса на 

дизел гориво (у отвореном простору)  

Date/Time Min Ave Max 

12/26/2014 11:17:52 22 26.90 29.70 

12/26/2014 11:18:22 0 17.40 35.30 

12/26/2014 11:18:52 0 19.70 35.60 

12/26/2014 11:19:22 0 14.80 20.70 

12/26/2014 11:19:52 0 18.50 21.50 

12/26/2014 11:20:22 0 14.60 21.80 

12/26/2014 11:20:52 0 11.80 20.70 

12/26/2014 11:21:22 0 11.20 20.70 

12/26/2014 11:21:52 0 16.30 23.70 

12/26/2014 11:22:22 0 13.80 23.40 

12/26/2014 11:22:52 0 9.30 13.70 

12/26/2014 11:23:22 0 7.30 7.60 

12/26/2014 11:23:52 0 6.80 7.10 

 

Графикон 2: Концентрација испарљивих органских супстанци код зглобних аутобуса 

на дизел гориво (у отвореном простору)  
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У табели број 3. приказани су резултати мерења издувних гасова соло аутобуса 

на отвореном простору. Година производње je 1997. год. са погоном на дизел гориво.  

Мерење је вршено непосредно на месту испуштања издувних гасова, а 

последњих шест мерних тачака мерено је на удаљености од 1 m . У току мерења 

максимално измерена вредност VOC једињења је 47,00 ppm 

Табела 3: Резултати мерења издувних гасова соло аутобуса на отвореном простору 

(1997.) 

Date/Time Min Ave Max 

12/26/2014 11:48:40 0 5.30 6.20 

12/26/2014 11:49:10 0 10.40 21.70 

12/26/2014 11:49:40 0 19.60 23.20 

12/26/2014 11:50:10 0 26.20 27.70 

12/26/2014 11:50:40 0 28.30 47.00 

12/26/2014 11:51:10 0 27.30 28.50 

12/26/2014 11:51:40 0 26.30 29.20 

12/26/2014 11:52:10 0 27.00 29.20 

12/26/2014 11:52:40 0 26.60 28.40 

12/26/2014 11:53:10 0 24.00 26.20 

12/26/2014 11:53:40 0 22.40 22.90 

12/26/2014 11:54:10 0 19.10 22.60 

12/26/2014 11:54:40 0 7.90 13.50 

12/26/2014 11:55:10 0 7.00 7.50 

 

Графикон 3: Концентрација испарљивих органских супстанци соло аутобуса на 

отвореном простору 
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У табели број 4. приказани су резултати мерења издувних гасова соло аутобуса 

на отвореном простору. Година производње je 2002. god. sa pogonom na dizel gorivo.  

Мерење је вршено непосредно на месту испуштања издувних гасова. У току 

мерења максимално измерена вредност VOC једињења је 5,00 ppm 

Табела 4: Резултати мерења издувних гасова соло аутобуса на отвореном простору 

(2002.) 

Date/Time Min Ave Max 

12/26/2014 11:42:44 0 2.10 2.70 

12/26/2014 11:43:14 0 2.50 3.30 

12/26/2014 11:43:44 0 4.10 4.60 

12/26/2014 11:44:14 4 4.40 4.60 

12/26/2014 11:44:44 0 3.50 4.00 

12/26/2014 11:45:14 0 3.10 3.40 

12/26/2014 11:45:44 0 3.40 3.50 

12/26/2014 11:46:14 0 3.50 3.70 

12/26/2014 11:46:44 0 3.90 4.20 

12/26/2014 11:47:14 0 4.50 5.00 

 

 

Графикон 4: Концентрација испарљивих органских супстанци соло аутобуса на 

отвореном простору (2002.) 

У табели број 5. приказани су резултати мерења издувних гасова соло аутобуса у 

затвореном простору. Година производње je 2002. god. sa pogonom na dizel gorivo.  

Мерење је вршено непосредно на месту испуштања издувних гасова. У току 

мерења максимално измерена вредност VOC једињења је 24,80 ppm 
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Табела 5: Резултати мерења издувних гасова соло аутобуса у затвореном простору 

(2002.) 

Date/Time Min Ave Max 

12/26/2014 11:57:26 0 6.70 6.80 

12/26/2014 11:57:56 0 6.70 6.90 

12/26/2014 11:58:26 0 14.60 20.60 

12/26/2014 11:58:56 0 20.80 24.80 

12/26/2014 11:59:26 0 12.40 22.40 

12/26/2014 11:59:56 0 7.10 12.90 

 

 

Графикон 5: Концентрација испарљивих органских супстанци соло аутобуса у 

затвореном простору 

При раду аутобуса, док је мотор оптерећен вредности измерених концентрација 

ВОЦ су мало повећане, а када се мотор растерети, концентрације се смањују. 

ЗАКЉУЧАК 

На основу резултата мерења може се закључити да аутобуси у чијим издувним 

гасовима је мерена концентрација ВОЦ (испарљивих органских супстанци) не загађују 

животну средину јер су добијене вредности знатно испод граничних вредности. Из 

резултата се види да концентрација ВОЦ (испарљивих органских супстанци) зависи од 

старости аутобуса, али да и старији аутобуси не испуштају велике концентрације ВОЦ  

које би могле угрозити животну средину и здравље људи. Разлог овако малих испарења 

је и што се аутобуси редовно одржавају чак на период много краћи него што је 

законски предвиђено. У оквиру саобраћајног предузећа раде се мерења и редовно прати 

садржај издувних гасова, тако да ако и дође до неког повећања концентрације 

одређених материја аутобуси се упућују на сервисирање.   
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПРИ ИНВЕСТИРАЊУ У ЈАВНОМ 

СЕКТОРУ 
Тима Сегединац

1
 

 segedinac@vtsns.edu.rs  

РЕЗИМЕ 

Приликом планирања активности потребно је смањити ризике реализације плана. То се може 

постићи неком од метода процене ризика. Ако постоји могућност, било би добро да то буде нека од 

квантитативних метода. Такве методе дају јасне и поуздане нивое ризика. У овом раду је кориштена 

Монте Карло квантитативна метода за процену ризика инвестирања средстава у основна средства Високе 

техничке школе у Новом Саду. Резултати прорачуна показују вероватноћу нивоа утрошка средстава у 

реализацију пројекта, што представља солидну основу за прихватање плана. 

Кључне речи:  инвестирање, ризик, Монте Карло методa 

RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT IN THE PUBLIC SECTOR 

ABSTRACT 

When planning activities it is necessary to reduce the risks of the plan realization. This can be 

accomplished by any method of risk assessment. If possible, it would be good to select some of the quantitative 

methods. Such methods provide clear and reliable risk levels. In this paper we used Monte Carlo method for the 

quantitative assessment of the risks of investing funds in fixed assets of the Higher Education Technical School 

in Novi Sad. The calculation results show the probability level of expenditure of funds in the project, which 

represents a solid basis for acceptance of the plan. 

Keywords: investment, risk, Monte Carlo method 

УВОД 

Приликом инвестирања у основна средства у високошколским институцијама, 

потребно је направити прецизан план набавки, како би се могао расписати тендер и 

извршити реализација пројекта. Такав поступак захтева прецизне прорачуне цена 

потребних материјалних средстава и радне снаге за извођење предвиђених радова. 

Приликом припреме плана се јавља више објективних проблема као што су: 1. 

Променљиве цене материјала због сталног раста цена изазваног инфлацилом ; 2. 

променљиве цене радне снаге због слабљења вредности динара; 3. Промене цена због 

различите понуде и потражње на тржишту и других фактора који утичу, директно или 

индиректно на промену цена.  Поред тога прецизан план улагања средстава је тешко 

остварив и због немогућности тачне процене утрошка материјала и рада приликом 

извођења серије разнородних активности за време реализације пројекта. 

Да би се ублажили проблеми, који су до сада набројани, постоји могућност 

процене ризика комплетне инвестиције која треба да прикаже у којој мери прети 

опасност од прекорачења плана, која угрожава реализацију пројекта. 

Методе за процену ризика могу да се поделе у две категорије: 

1. Квалитативне методе, код којих је процена ризика сведена на искуствено и 

интуитивно оцењивање степена ризика на основу разаматрања 

проблемске ситуације од стране експерата. 

2. Квантитативне методе, код којих се врши процена ризика прорачунавањем 

и експлицитним приказивањем степена ризика.  

                                                             
1
 професор Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. 
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Постоји могућност комбиновања набројаних метода , односно - квалитативно 

квантитативна метода процене ризика, у којој се у извесној мери ризици прорачунавају 

и слободно процењују (без прорачуна). 

У овом раду ће бити приказана могућност примене квантитативне Монте Карло 

методе  за процену ризика инвестирања у фази планирања. 

ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА 

Приликом планирања инвестиције у проширење основних средстава радне 

организације је потребно што прецизније планирати новчана средства, како се неби 

угрозила реализација пројекта због несташице предвиђеног новца. То је нарочито 

значајно сада за јавна предузећа, обзиром да се током расписивања тендера потребна 

средства морају уклопити у планирана. Без обзира на прецизност плана постоји 

опасност да се план и реализација неће поклопити , те да ће пројект бити угрожен. 

Таква ситуација може бити превазиђена проценом ризика реализације пројекта, и 

његово свођење на прихватљив ниво. 

МОНТЕ КАРЛО МЕТОДА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Ова метода је погодна за решавање статичких проблема. 

Моделирање у Монте Карло методи има три  корака, а то су: 

1. Избор врсте дистрибуције вероватноће , за посматрану (случајну) 

варијаблу; 

2. Понављамо експерименталне итерације ; 

3. Уочавамо излазне резултате и рачунамо стандардну девијацију и остале 

статистичке показатеље. 

Поребно је дефинисати  функцију густине вероватноће за сваку улазну 

величину. Свака улазна величина је дефинисана троуглом као на наредној слици, на 

којој можемо уочити : минималну, максималну и највероватнију процењену вредност. 

На апсциси су нанете цене , а на ординати вероватноће. Функција раста и опадања 

вероватноће од најнижих до највиших цена су предпостављено линеарне. 

 

 

Слика - 1   Густина дистрибуције у функцији вероватноће улазне величине (цене) 

Кад посматрамо распон од максималне до минималне цене потребно је  да за 

сваку улазну величину генеришемо низ случајних бројева, а на основу тога се рачуна 
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одговарајућа вероватноћа, што указује на ризик у посматраној тачки на дијаграму, 

кумулативна вероватноћа у функцији цене.  

За решавање проблема у овом раду се користи програмски пакет 

ProjectRiskAnalisis Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001 Katmar Software; PO Box 654, 

Westville 3630, South Africa 
 

 

 

  
 

Слика - 2 Основни програмски панели програмског пакета  ProjectRiskAnalisis за 

израчунавање нивоа ризика Монте Карло методом 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ РИЗИКА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОНОВНА СРЕДСТВА 

ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Пример израчунавања ризика приликом улагања у оснона средства 

Високошколске установе је поступак планирања изградње кабинета у ВТШ Нови Сад. 

Подаци су узети из радних материјала предлога плана инвестирања  Школе за  2015 

годину. Подаци су приказани у наредној табели: 
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Табела - 1  Табеларни приказ планираних средстава за изградњу кабинета у ВТШ Нови 

Сад у 1915 години 

 
 На основу приказане табеле се методом процене ризика Монте Карло за 

улагања средстава и инвестирање врши прорачун вероватноће оствариванја плана у 

оквирима предвиђених средстава. 

 На наредном дијаграму је приказана дистрибуција  планираних цена од 

минималне   

9 343 512 дин  до максималне  , која износи 10 225 405 дин. 

 

 

Слика - 3   Дистрибуција укупних трошкова инвестиције 
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На наредној слици је приказана статистичка обрада података, а приказани су 

основни статистички подаци и кумулативне вероватноће од 0 до 1, односно од 0%  до 

100%. 

 

  

 

 

Слика – 4  Статистички показатељи Монте Карло методе за решавање конкретног 

проблема. 

На наредном дијаграму је приказана вероватноћа утрошка средстава за 

реализацију плана (на пример вероватноћа је   50 %  да ће трошкови бити нижи од  9 

850 000 дин.) 

 

Слика - 5   Дијаграм кумулативне вероватноће у функцији цене комплетног пројекта 
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Приказани дијаграм даје јасну слику о вероватноћама трошкова реализације 

планираног пројекта, те преставља смерницу у доношењу одлуке о формирану 

концепције задатака за наредни период. 

ЗАКЉУЧЉК 

Приликом доношења одлука менаџмент радних организација би требао да 

користи неку од  метода процене ризика пре њиховог спровођења. За то су посебно  

погодне  квантитативне методе.  

Овакав приступ је данас неизбежан у јавним предузећима, где се могу трошити 

само планирана средства  и то у оквирима плана  

На сличан начин се могу прорачунати и нивои ризика у роковима реализације 

пројекта, тако да се ризик продужења рокова може свести на прихватљив ниво . 
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ЗАШТИТА ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА ОД ПОЖАРА 

ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ – КОНСТРУКЦИЈА ИСПУЊЕНА ВОДОМ 
Милан Уљаревић

 1
, Слободан Шупић 

2
, Сузана Вукославчевић

 3
 

РЕЗИМЕ 

 Челичне конструкције се све више користе при изградњи великих производних хала и скелета 

високих објеката, што је одраз изванредних карактеристика челика као конструкцијског материјала. Са 

становишта заштите од пожара, челик већ при релативно ниским температурама (500-700 °C) губи 

носивост и врло често долази до колапса целе конструкције, иако челик спада у групу незапаљивих 

материјала. У складу са оваквим понашањем челичних конструкција, улажу се огромни напори у циљу 

заштите конструкције у случају пожара. У раду су репрезентована понашања челичних конструкција у 

пожару, понашање челика као материјала, као и основне методе заштите. Детаљно је описана метода 

„конструкција испуњена водом―, која није много кориштена, нити довољно истраживана као метода 

заштите челичне конструкције од дејства пожара. Наведени су основни принципи и примери заштите 

применом дате методе. 

Кључне речи: челик, конструкција, пожар, заштита, вода 

FIRE PROTECTION OF STEEL STRUCTURES USING THE METHOD 

– WATER FILLED STRUCTURES 

ABSTRACT 

Steel structures are increasingly used in the construction of large production halls and skeletons of tall 

buildings. At the same time, steel is normally characterized by extraordinary features. From the standpoint of fire 

protection, steel is not favorable because it loses bearing capacity at relatively low temperatures (500-700 °C) 

which quite frequently leads to the collapse of the whole structure, although steel belongs to a group of non-

combustible materials. In line with such behavior of steel structures, there are enormous efforts to protect the 

structure in case of fire. This paper describes the behavior of steel structures in fire, behavior of steel as a 

material and basic methods for protection. The method of ―water filled structures‖, that is not commonly used 

and sufficiently investigated, is presented in detail. The paper presents the basic principles and examples of 

protection of structures by using this method. 

Key words: steel, construction, fire, protection, water 

УВОД 

Челик као материјал за израду грађевинских конструкција уз бетон представља 

најпримењенији материјал, посебно ако се захтевају изузетно велике висине 

конструкција, као и на тлу где није погодно правити јако тешку конструкцију. Као и све 

конструкције, и челичне захтевају одређени и предвиђени ниво трајности и 

употребљивости при деловању изузетних оптерећења као што су високе температуре 

при појави пожара. Челик нема високе перформансе и особине које би пружиле 

сигурност конструкцији при оваквим оптерећењима и дејствима, па се зато истражују и 

примењују различите мере заштите које би заштитиле конструкцију и одржале 

стабилност у довољном временском периоду. 
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ПОНАШАЊЕ ЧЕЛИКА У УСЛОВИМА ПОЖАРА 

Челик већ при релативно ниским температурама (500-700°C) губи носивост и 

врло често долази до рушења целе конструкције, иако спада у групу незапаљивих 

материјала по чијој се површини пламен не шири, пошто већ на релативно ниским 

температурама губи носивост. Повећањем температуре на око 500°C (која у ствари 

представља још увек ниску температуру код пожара) отпорносне карактеристике 

челика се смањују и до 50%, а при температури од око 1000°C, исте се потпуно губе. 

Овим су омогућене, и код малих напрезања у условима пожара, велике деформације.  

Експериментало је доказано, а и у неколико већих пожара и утврђено, да неки 

одређени статички системи имају врло неповољно понашање на високим 

температурама, те на већ око 300°C конструктивни елементи добијају неповратне 

деформације које захтевају промену тог елемента.  

Код температура од 300-400°C код неких врста челика долази до благих 

деформација које могу нарушити стабилност конструкције. За већину квалитетних 

челика ипак се сматра, да у зависности од врсте и димензија профила, критичне 

температуре тј. оне код којих долази до деформација челика који губи конструктивна 

својства и које доводе до урушавања објекта су оне које прелазе 500°C  односно 580°C. 

Модул еластичности, Е челика опада од 2.1x10
5
 N/mm

2
  на око 1.3x10

5
 N/mm

2
 на 

500 °C, a преко 500 °C вредност Е нагло опада и на 600 °C је 0. Оптерећен челични 

носач прегрејан на температури преко 450 °C се обично пластично деформише и ако је 

деформација значајна потребно је при санацији зграде те делове конструкције 

заменити. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗАШТИТЕ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА 

Два основна, најчешће кориштена, принципа заштите се деле у две групе: 

 Повећање отпорности конструкције при пројектовању и извођењу, 

 Повећање отпорности конструкције применом материјала за облагање. 

Прва група мера и принципа заштите има за циљ да повећа отпорност челичне 

конструкције према пожару, да се смање стварни напони у конструкцији и обезбеди 

што више слободно деформисање конструкције објекта. Овакав начин не пружа 

довољну сигурност објекта, па га треба по правилу избегавати.  

Друга група мера заштите од пожара се састоји од тога да се челични елементи 

конструкције облажу термоизолационим материјалима који ће обезбедити више 

времена док они не достигну температуре које значе губитак њихове носивости и 

стабилности. 

Поред добро познатих и наведених метода заштите конструкције од пожара 

наводи се мање позната и слабо истраживана метода - конструкција напуњена водом 

која се помиње и образлаже у литератури малог обима, а примењена је на неколицини 

објеката у Европи и Америци. 

МЕТОДА ЗАШТИТЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИСПУЊЕНЕ ВОДОМ 

Шездесетих година 20. века у Сједињеним Америчким Државама развијен је 

концепт заштите челичних конструкција од пожара  „водом испуњени стубови―. 

Међутим овај систем није ни до данас детаљно испитан и примењен. Све се већином 

заснива на теоријским претпоставкама и мањем броју експеримената и изведених 

конструкција са применом ове методе.  Основ концепта и принцип заштите 
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конструкције од пожара овом методом је да се вода налази у стубовима и апсорбује 

топлоту која се преко челика преноси.  Висока температурна проводљивост челика је 

највећа предност ове методе јер челик веома брзо проводи топлоту на воду која се 

налази у стубовима [1].  

 У данашње време када се много конструкција израђује од кутијастих и кружних 

затворених профила, остварујући везе између елемената (стубови-греде), завареним 

везама  омогућава се једноставан систем циркулације воде кроз целу конструкцију и 

скоро све елементе. Треба додати да се мора водити рачуна  о анти-корозионој заштити 

и могућношћу мржњења воде унутар цеви, што представља два  проблема овог система 

који се једноставно могу решити [2]. 

 

 
 

а) б) 

Слика 1 – Принцип повезивања елемената конструкције 

Најпростији и најјефтинији облик овакве заштите је такав да стубови нису цело 

време потпуно испуњени водом,те да имају вентиле за испуштање паре на својим 

врховима, чиме се смањује ниво воде при повећању температуре што је посебно 

изражено код стубова мањег попречног пресека где ниво воде у стубовима јако брзо 

опада при великим температурама, па у суштини представља проблем и недостатак.  

Најједноставније решење овог проблема би било да се обезбеди константна 

циркулација воде у елементима конструкције односно да се вода која је испарила 

константно мења са новом водом која ће се обезбедити из водоводне мреже или из 

резервоара који су инсталирани на највишим котама конструкција [1].  

ФИЗИЧКИ ПРИНЦИПИ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ  

Пламен ватре услед пожара загрејава сва тела која су повезана, односно која се 

налазе у челичним профилима конструкције и на основу физичког закона преноса 

топлоте са тела на тело вода преузима топлоту са челика и на тај начин челични 

елементи остају довољно хладни док има довољно хладне воде. Два тела у физичком 

контакту размењују енергију (топлоту), све док се интензивност кретања њихових 

молекула (температура) не изједначи. Пошто је температура мера унутрашње енергије 

(мера укупне енергије кретања молекула тела, али и потенцијалне енергије коју они 

поседују због интеракције са осталим молекулима), процес преласка топлоте је процес 

размене унутрашње енергије између два тела. 

 
Слика 2 – Пренос топлоте 
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ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ МЕТОДЕ 

Интересовање за предметном методом је веома мало, како на нашим 

просторима, тако и на простору Европе и Америке. У британским стандардима BS-476 

се кратко описује метода и принцип функционисања [1]. Највећи проблем досадашњих 

оскудних лабораторијских тестова је да делови конструкције односно стубови 

испуњени водом нису изложени реалним условима какви би били у пожару и који би 

пратили ситуацију. 

У лабораторијским тестовима по британским стандардима стубови су 

постављани под оптерећењем у термалне пећи, да би постигли критични период  и 

минимално време од 3 минута пре колапса елемента, где су се и мерили сви параметри, 

као и начин промене температуре у деловима елемента који се испитује. Проблем који 

се јавио код испитивања јесте тај да је елемент јако брзо достигао границу носивости и 

стабилности, али из разлога што ситуација није реално представљена, јер није 

омогућена константна циркулација воде кроз елемент, тако да је веома брзо врх 

елемента остао празан због испаравања воде што је довело до колапса. 

У новијим тестовима где су тестирани рамови испуњени водом (систем спојених 

стубова и греда) у којима је омогућена замена испарене количине воде, дошло се до 

импозантног резултата да је након теста температура у челичним елементима била за 

250°C мања од максималне односно температуре која доводи до губитка носивости 

елемената. 

ПРИНЦИП КОНСТРУИСАЊА СИСТЕМА 

Правилно конструисан и пројектован систем у данашње време мора да има 

добар систем регулације протока воде тако да се циркулација активира и омогући доток 

хладније воде чим се локално на неким елементима конструкције јави температура 

изнад дозвољене, односно изнад оне која је програмирана на уређајима који се 

постављају за мерење температуре. Поред тога, ако су резервоари са водом постављени 

на највишим котама објекта природни закони физике одрађују свој део посла, односно 

хладнија и тежа вода иде ка нижим котама, а топла ка вишим што завршава 

испаравањем и изласком те воде на постављеним регулационим вентилима који је 

шематски приказан на слици 3. 

 
 

Слика 3 – Шематски прикази организације система цеви у објектима 
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Тестирајући не тако популарну и заступљену методу заштите конструкције 

„конструкција испуњена водом― дошло се до резултата да овакав начин удвостручује 

време док елемент не достигне колапс, а у елементима у којима је омогућена 

константна циркулација воде чак и утростручује па и више, јер се отпорност 

конструкције у пожару мери у времену које конструкција и елемент могу издржати од 

тренутка настајања пожара [3] 

Сва истраживања и тестови који су симулирали реалну ситуацију пожара 

доказали су да овакав начин заштите конструкције вишеструко повећава време које 

конструкција издржи у пожару, па чак и да након трајања теста од 15-20 мин. 

температура у челичним елементима није прешла 550 °C. 

Постоје 2 система водом испуњених конструкција: 

 Систем са замењивом водом (омогућена циркулацију воде), 

 Систем са незамењивом водом (није могућа замена и циркулација воде). 

Свакако, јасно је да је учинковитији и ефикаснији систем са замењивом водом, 

јер је могуће константно имати хладну воду у свим елементима,  а у конструкцијама у 

којима то није омогућено, долази до брзог испаравања воде тако да елементи након 

кратког временског периода остају незаштићени. Сви ранији тестови који су изведени 

доказали су да овај систем може у веома дугом временском периоду (до око 90 мин.) 

држати температуру челика  на 150 – 320 °C што је далеко мање од критичне 

температуре од 550 °C.  

У конструкцијама где је могуће проценити ниво развијене топлоте приликом 

пожара, односно где је могуће установити да је могућ развој само мањег пожара, 

економичније је пројектовати и израдити систем са незамењивом водом и изоставити 

резервоаре за воду из којих се снадбева систем. 

Традиционални и устаљени метод заштите челичних конструкција од утицаја 

пожара и топлоте „пресвлачењем― односно прекривањем челичне конструкције 

термоизолационим и негоривим материјалима онемогућује видљивост контура челика, 

а и смањује користан простор што се може решити применом ове методе. Као једну од 

предности заштите овом методом свакако архитекте наводе чињеницу да на овај начин 

могу да се испоштују захтеви већине инвеститора - видљиве контуре челика и видљива 

целокупна челична конструкција. На овај начин се добијају веће корисне и слободне 

површина и запремина унутар објекта. 

Највеће предности ове методе:  

 Велика издржљивост конструкције приликом пожара,  

 Веће слободне и корисне површине простора,  

 Постизање жељеног естетског изгледа и омогућена видљивост контура 

челика,  

 Могућност кориштења система и за систем грејања што би могло уз 

додатна истраживања да донесе велике економске користи, посебно у 

комбинацији са системом грејања топлотних пећи, 

Када је реч о економским аспекту, ситуација је  нешто сложенија и тешко је 

преценити стање без детаљне анализе и предрачуна што зависи и варира од објекта до 

објекта и од конструкције до конструкције [3].  

 

 

 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

344 
 

ПРИМЕРИ ОБЈЕКАТА СА ИСТАКНУТИМ СИСТЕМОМ 

ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 

Нема много примера конструкција са оваквим системом заштите али неки 

објекти датирају од 70-их година 20. века као што су 64-спратна зграда УСС 

корпорације у Америци са системом „стубова испуњених водом―. Што се тиче Велике 

Британије, највећи овакав објекат се налази у Cannon улици изграђен у срцу Лондона. 

Остали примери објеката са овим типом заштите су: 

 American securities insurance Co. Atlanta 

 USS Corporation Pittsburg 

 Airport Business Centre, California 

 Michelson Plaza, California 

 The BFI Building Dusseldorf 

 UAP Offices Marseilles 

 Prestige Оffice London 

БИТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ  

При пројектовању и извођењу овог система заштите конструкције од пожара 

посебну пажњу треба обратити на неколико битних чињеница. 

За веома високе челичне конструкције (пословни објекти) веома је важно да 

стубови не буду у континуитету од темеља до крова испуњени водом него да буду 

„испрекидани― баријерама због високог хидростатичког притиска на зидовима 

челичних елемената у најнижим котама, како не би дошло до превеликих напона и 

оштећења. Исто тако, за објекте велике површине у основи битно је омогућити 

ефикасно и брзо снадбевање водом свих делова тако да је за препоруку избећи један 

велики резервоар, већ треба усвојити и применити више мањих на одговарајућем 

растојању, све у складу са хидротехничким и хидродинамичким анализама и 

прорачунима.  

Трећа ствар, не мање битна, је да профили од којих се израђује конструкција 

буду довољно велики да би вода лакше могла протицати односно да не би долазило до 

губитка енергије воде приликом протока и трења о зидове профила. 

Четврто је антикорозиона заштита, јер због константног присуства воде у 

профилима веома је битно обезбедити адекватну и дугорочну заштиту. 

Пето је могућност мржњења воде у профилима, а једно од решења је да се овај 

систем искористи и за грејање, па да се уз помоћ данас доступне технологије и технике 

контролише температура у елементима за шта би била потребна детаљна анализа и 

прорачун пре саме уградње и извођења. 

ЗАКЉУЧАК 

На основу изнетих чињеница може се закључити да наведена метода нуди 

велике предности у циљу заштите челичних конструкција од утицаја пожара. После 

сагледавања и излагања детаља на које се треба обратити посебна пажња препорука је 

да се дата метода користи у комбинацији са грејањем конструкција уз кориштење 

методе топлотних пећи које користе подземне воде чиме се постиже ефикасна заштита 

од пожара,  уштеда енергије и ефикаснији систем функционисања. 
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НАПОМЕНА: Истраживања у овом раду су реализована у оквиру пројекта 

Департмана за грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука у Новом Саду: 

"Теоријска, експериментална и примењена истраживања у области грађевинарства". 
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REZIME 

Evropska zajednica (sada Evropska unija) je 22. decembra 1986. godine u Briselu donela direktivu o 

unifikaciji poţarne preventive hotela. Direktiva je podrazumevala osiguravanje minimalne bezbednosti na 

teritoriji zajednice, iz poslovnih i turistiţkih razloga putovanja. Pored toga, preporuke CFPA-E za hotele i 

restorane, iz 2005 godine, takaŤe su dodate tekstu. 

Na bazi minimalnih zahteva, vešina ţlanica je donela svoje nacionalne propise. Tekst poţarnog 

preventivnog projektovanja hotela, koji se ovde prezentuje, predstavlja usvojen tekst ţlanica Evropske zajednice 

sa korekcijama, koje su uvele neke od ţlanica u svojim nacionalnom pravilnicima, a odgovaraju našim uslovima. 

Ključne reči: hotel, direktiva, zaštita od poţara 

HOTEL FIRE PROTECTION DESIGN 

ABSTRCT 

The European Union has adopted a directive about the unification of fire prevention of hotels on 22th of 

December 1986 in Brussels. The Directive required the provision of minimum security in the territory of the 

Union, for business and tourist travel reasons. In addition to this recommendation CFPA-E for hotels and 

restaurants, from 2005, was added to the text. 

On the basis of the minimum requirements, most members have brought their national regulations. The 

text for hotel fire prevention design, which is presented here, is an adopted text of the European Union members 

with the corrections, introduced by some of the members in their national regulations, which also meet our 

conditions. 

Key words: hotel, directive, fire prevention 

1. OPŠTI ZAHTEVI ZA HOTELE 

Pod pojmom hotel se podrazumeva zgrada predviŤena za boravak gostiju (hotel, 

motel, pansion) sa i bez restorana. U osnovi se realizuju tri tipa hotela prema kojima se i 

odreŤuje zaštita od poţara.  

1. hoteli sa više kreveta za boravak od 8 do 30 gostiju (manje od 20 za Srbiju), koji ne 

podleţu ovom Pravilniku i ne trebaju traţiti dozvolu od drţavnih organa za zaštitu od poţara. 

2. hoteli sa više od 30 kreveta (20-100 za Srbiju) podleţu ovome Pravilniku i treba da 

se usaglase sa Pravilnikom uz traţenje dozvole drţavnih organa prema kategoriji od K5. 

Stepen otpornosti prema poţaru iznosi V . 

3. hoteli, koji imaju restorane unutra i napolju, do 60 posetilaca (za Srbiju do 20), ne 

podleţu ovom pravilniku, a preko toga (kategoriju K5) broja podleţu sa stepenom otpornosti 

prema poţaru V. 

UvoŤenje poţarnog projektovanja u hotelima ima za cilj da: 

smanji rizik izbijanja poţara 

spreţi širenje plamena i dima 

obezbedi da svi budu bezbedno evakuisani 

omoguši da sluţbe za sluţaj opasnosti (interne sluţbe i vatrogasci) mogu da dejstvuju.  

Da bi navedeni zahtevi bili ispunjeni, moraju se preduzeti mere kojima se obezbeŤuje 

da: 

                                                             
1
 ДИТУР – Друштво инжењера и техничара за управљање ризицима 

2
 Visoka inţenjerska škola strukovnih studija – Tehnikum Taurunum, Beograd 

mailto:vidakovic.m@sbb.rs
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 su putevi evakuacije sigurni, jasno oznaţeni i da ostaju u predviŤenom 

vremenu prolazni je stabilnost noseše konstrukcije objekta hotela, u sluţaju 

poţara, garantovana najmanje za vreme koje je potrebno da se ljudstvo iz ob-

jekta bezbedno evakuiše 

 je postojanje ili upotreba lako zapaljivih materijala kod zidova, plafona, 
podova i unutrašnje dekoracije kontrolisana 

 tehniţka oprema i pribor za snabdevanje hotela strujom, gasom i grejanjem 
funkcioniše bezbedno 

 su pripremljeni sistemi za evakuaciju gostiju hotela, postavljeni i odrţavani u 
ispravnom stanju 

 je svaka soba, u kojoj borave gosti hotela ili osoblje, snabdevena evakuacionim 

planom zgrade hotela sa obeleţenim putevima i potrebnim uputstvima 

 postoji poţarna oprema za gašenje (aparati za gašenje) i da je odrţavana u 
ispravnom stanju 

 je osoblje hotela uveţbano i da je dobilo odgovarajuša uputstva. 
Hoteli, koji imaju restorane sa više od 400 gostiju i spavaše sobe sa više od 60 

kreveta, iznad nulte kote, moraju imati obezbeŤene prilaze za vatrogasnu intervenciju: 

 ispred hotela  

 iza hotela, ako iza hotela postoji jedini moguši put za evakuaciju  

 dolazak do hotela putem ili putem koji prolazi pored hotela mora da ima slobodnu 
visinu za prolaz 3,50 m i minimalnu širinu od 3,50 m. 

Hoteli za specijalne goste, kao što su deca, bolesnici i starije osobe, moraju ispuniti 

posebne uslove evakuacije. 

2. PREVENTIVA 

a) Noseća konstrukcija objekta 

Moraju se dokazati sledeše konstrkcione karakteristike hotela: 

 poţarna otpornost noseših elemenata, kao dokaz njihove konstrkcione 
stabilnosti u celini, za dovoljno dug predviŤen vremenski period u sluţaju po-

ţara 

 poţarne pregrade moraju da spreţe  širenje poţara i dima i da odrţe evakuacione 

puteve pristupaţnim i upotrebljivim, u zahtevanom vremenskom periodu. 

U zgradama, koje nemaju više od tri sprata iznad terena, izuzimajuši jednospratnice 

bez suterena, poţarna otpornost noseše konstrukcije mora da bude najmanje 30 min  sa A i B 

materijalom. 

U zgradama, koje imaju više od tri sprata iznad terena, poţarna otpornost mora da 

bude najmanje 60 min, sa koriššenjem samo A materijala. 

b) Pregladni zidovi 

Pregradin zidovi od poda do plafona, za objekte sa više spratova i prizemljem, koje 

odvajaju spavaše sobe od puteva za evakuaciju, moraju da imaju poţarnu otpornost najmanje 

60 min sa klasom materijala A i B, a ugraŤena vrata poţarnu otpornost od 30 min, sa klasom 

materijala A i B. Konstrukcije podova, plafona i pregrada od poda do plafona, koje 

obezbeŤuju evakuacione puteve od prostora hotelskih soba, koje su poseban poţarni rizik. 

Evakuacioni putevi moraju da budu poţarno otporni 60 min sa materijalima klase A i B. 

Poţarna vrata na prelazima poţarnih sektora moraju imati otpornost 60 min, od materijalima 

klase A i B. Vrata poseduju automatiku za zatvaranje. 
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c) Podovi i meĊuspratna konstrukcija 

 U zgradama koje imaju više od tri sprata iznad terena, poţarna otpornost mora 

biti najmanje 30 min A1/2 i B1 materijala. 

 U zgradama, koje imaju više od tri sprata iznad terena, poţarna otpornost mora da 
bude najmanje 60 min, sa koriššenjem materijala klase A1/2 i B1. 

d) Obloge i dekoracije 

Restorani imaju obloge, drţaţe obloga od B2 materijala dok se dilatacije rade od A1/2 

materijala.  

Ponašanje u uslovima poţara unutrašnjih obloga i dekoracija u hotelima (podne 

obloge, zidne i plafonske obloge i dekoracije) treba da bude takve da ne doprinose riziku 

širenja poţara i dima. Odabrani  materijali moraju ispunjavati zahteve zapaljivosti A1 i B1/2, 

dok su izolacioni materijali klase A1/2. 

e) Obloge i dekoracije u sobama koje supristupaĉne gostim, sem spavaćih soba 

Kada soba ispunjava odredbe iz prethodnog predloga, unutrašnje obloge i dekoracije 

moraju da ispunjavaju odredbe vaţeših nacionalnih propisa, u zavisnosti od toga u kom tipu 

sebe se postavljaju. 

Kada soba ne ispunjava zahteve, tada obloge i dekoracije moraju da zadovoljavaju 

pravila koja se primenjuju na puteve za evakuaciju (tabela 1.) 

Tabela 1`.: Uporedna analiza materijala koji se mogu primeniti u hotelima 
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Podne obloge 
klasa M3 

ili klasa 3 

klasa B2 

ili klasa 

A 

usporava 

vatru 

klasa 

M3 

mali 

radijus 

efekta 

zapaljivosti g 

klasa 1 

klasa 

B2 ili 

klasa A 

klasa 4   

Zidne obloge 
klasa M2 

ili klasa 2 

klasa A klasa 1 
klasa 

M2 
klasa 0 klasa 1 klasa A klasa 2 klasa 0 klasa 0 

Plafonske obloge 

i laţni plafoni 

klasa M3 

ili klasa 1 

klasa A klasa 1 
klasa 

M1 
klasa 0 klasa 1 klasa A klasa 1 klasa 0 klasa 0 

f) Evakuacioni putevi 

Putevi evakuacije moraju tako da budu uraŤeni i locirani da direktno vode na ulicu ili 

u neki otvoreni prostor, dovoljno prostran da omoguši ljudima da napuste zgradu brzo i 

bezbedno. Isti zahtevi se odnose na evakuaciju hendikepiranih osoba. 

Sa svakog mesta u restoranu mora postojati prilaz prolazu koji sluţi za evakuaciju, sa 

odstojanjem ne vešim od 5 m. Kod restorana sa preko 200 gostiju to odstojanje se mora 

poštovati (za Srbiju do 20). Izlaz iz restorana ne sme biti na vešem odstojanju od svakog 

mesta 25 m. 

Vrata, stepeništa, izlazi i prolazi, moraju da budu oznaţeni standardnim znacima 

bezbednosti vidljivim danju i nošu. 

Vrata koja se ne koriste stalno, a koja vode prema putevima za evakuaciju, ne smeju 

da budu zakljuţana i moraju u sluţaju poţara da budu na pogodan naţin oznaţena. 
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Vrata koja se nalaze na putevima za evakuaciju treba da se otvaraju u smeru 

evakuacije. Otvaranje vrata mora biti jednim potezom, lako, bezbedno i uvek u potpunosti. 

Kod poslednjih izlaznih vrata, na evakuacionom putu iz hotela, mora da je uvek omo-

gušeno lako otvaranje sa unutrašnje strane. Pored okretnih ili kliznih vrata na bliskom 

odstojanju mora da postoje jedna vrata koja se otvaraju u smeru evakuacije. 

Razne smetnje (naslagana roba, nameštaj, automati i dr.) koje mogu da spreţavaju 

kretanje i da doprinose riziku širenja plamena, ne smeju da se nalaze na putevima evakuacije. 

Ogledala, koja mogu da zavaraju goste hotela pri usmeravanju ka izlazima i 

stepenicama, ne smeju se postavljati na putevima evakuacije. 

Kriterijumi, koji se mogu primeniti pri odreŤivanju da li jedan hotel ima dovoljan broj 

stepeništa, su: 

- ukupan broj ljudi koji mogu da budu u hotelu 

- razdaljine koje pokrivaju stepeništa 

- spratnost. 

Ako se primenjuje kriterijum broja ljudi, hoteli koji imaju dve ili više spratova iznad 

terena, koji mogu da prime ukupno više od 50 osoba, moraju da imaju najmanje dva 

stepeništa. 

Duţina puta evakuacije hodnikom od sobe do stepeništa mora da bude 30 m. Duţina 

slepih delova hodnika ne sme da preŤe 10 m. Kada u hotelu postoje dva ili više stepeništa tada 

rastojanje od bilo kog mesta na putu evakuacije do njih ne sme da preŤe 35 m. 

Hotel koji se nalazi u zgradi sa više od tri sprata iznad terena mora da bude snabdeven 

sa najmanje dva stepeništa. 

Spratovi sa restoranima sa više od 200 mesta (za Srbiju od 20), moraju imati najmanje dva 

izlaza napolje, ili na stepenice. Odstojanje svakog mesta do izlaska ne sme biti veše od 30 m. 

Zidovi sprata, u hotelima sa jednim spratom, moraju biti 30 min A1/2 i B1, dok u hotelima sa više 

od 4 sprata moraju biti 90 min A i B. 

 

Slika 1. Poţar hotela Metropol u Beogradu 

Vrata izmeŤu restorana u podrumu i ostalih prostorija treba da budu poţarno otporna 

30 min A i B. Na savladavanje visinske razlike ne sme se postaviti po jedan stepenik veš 

minimalno tri i više, uz obavezno svetlenje. 
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Najmanje duţine od 10 m za slepe prolaze i 35 m za rastojanja od stepeništa moraju da 

budu ispunjene u svakom sluţaju. Spoljno stepenište moţe da se prihvati kao drugo 

stepenište, ako su zadovoljeni uslovi bezbednosti. U hotelu, svako do postoješih stepeništa 

mora da bude dovoljno široko da je omogušena zadovoljavajuša evakuacija ljudi na pogodan 

naţin. Za 150 osoba minimalna širina mora da bude 1 m. Putevi se raţunaju za maksimalni 

broj posetilaca. MeŤutim, kada je potrebno izgraditi naknadno dodatna stepeništa, da bi jedan 

hotel bio bezbedan, svako do ovih novih stepeništa mora da bude najmanje širine 0,80 m. 

Prolazi za evakuaciju u prostoru restorana moraju imati minimalnu širinu 80 cm. 

Minimalna širina vrata je 90 cm, dok su putevi za evakuaciju minimalne širine 1 m. Ako u 

hotelu postoji nekoliko restorana na spratovima, onda se maksimalna koliţina osoba za 

evakuaciju raţuna sabiranjem polovine osoba restorana sa spratova. Restorani sa 400 mesta ili 

hoteli sa 60 kreveta (za Srbiju do 20) moraju imati osvetljene signale evakuacije   

g) Stepenišni prostor 

U hotelima sa više od 30 kreveta (20-100 za Srbiju) ili restoranu sa 200 stolica (za 

Srbiju do 20), koji imaju više od dva sprata iznad terena, moraju imati najmanje dva 

stepeništa u stepenišnom zatvorenom prostoru. 

Gazište stepenica, koje povezuje restorane, mora imati širinu 28 cm i visinu 17 cm. 

Stepenice moraju imati sa obe strane rukohvate bez prekida. Zid stepenišnog prostora (okna) 

mora da ima poţarnu otpornost najmanje 30 min. 

Vrata stepenišnog prostora moraju da imaju poţarnu otpornost najmanje 30 min klase 

A i B. Sva vrata moraju sama da se zatvaraju automatski i da su na pogodan naţin oznaţena, 

da bi se drţala zatvorena. 

Vrata izmeŤu evakuacionog stepeništa i restorana za 200 gostiju su poţarne otpornosti 

30 min klase A i B1. Ako vrata imaju staklo, ono mora biti iste poţarne otpornosti. Hodnici, na 

putu za evakuaciju u drugoj fazi, moraju biti otporni 60 min klase A i B1. 

Ako ista vrata obezbeŤuju evakuaciju ljudi sa spratova i evakuaciju iz suterena, 

njihovo zatvaranje mora biti predviŤeno tako da je onemogušeno da suteren bude izolovan od 

preostalog dela stepenišnog prostora. Restorani ili diskoteke u podrumu, za više od 200 

gostiju, moraju imati minimalno dva puta za evakuaciju, koji direktno vode napolje. Takav 

drugi izlaz se moţe dozvoliti kroz restoran. 

Gornji deo svakog stepenišnog prostora mora da ima svetlosnu kupolu, ili zastakljen 

prozor, pribliţne površine 1 m
2
. Klapna za odimljavanje, ako nije direktno pristupaţna, mora 

da ima ugraŤen ureŤaj za lako otvaranje iz prizemlja . 

Zaštita sluţbenih stepenišnih prostora, koji su pristupaţni samo osoblju hotela, treba 

da bude zasnovana na istim principima kao i okna stepeništa za javnu upotrebu. Ovaj zahtev 

se primenjuje pojedinaţno na delove sledeših prostorija: evakuacioni putevi, specijalni 

hodnici, stepeništa i otvoreni prostori kao što su holovi. 

U zgradama višim od jednog sprata, u evakuacionim hodnicima obloge moraju biti 

minimalno B1 materijala, a na stepenicama od A1/2 materijala. 

h) Odimljavanje 

Restorani sa više od 400 mesta, kod kojih se ne mogu otvoriti prozori, ili su u 

podrumskom delu, moraju imati otvor za odvoŤenje dima veliţine 5% od površine poda 

restorana. Ako postoji evidentna opasnost od dima, ovo odimljavanje se moţe zahtevati i kod 

restorana sa 200 mesta. Odimljavanje se moţe postaviti u plafonu ili zidovima.  

Prekidaţ za ukljuţivanje otvaranja klapne se mora nalaziti na dostupnim mestima 

restorana, sa jasnim natpisom ―Odimljavanje‖ i naznaţenim poloţajem u kome je klapna. 

Kanali za odimljavanje sa A1/2 materijalom moraju vertikalno da vode napolje, ako ne postoji 

opasnost od prenošenja toplote i dima. Dozvoljeno je za odimljavanje koristiti ventilatore 

poţarne otpornosti 1 h i temperaturi 600 
0
C. 
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i) Elektriĉno osvetljenje 

Osnovni sistem osvetljenja u hotelu mora da bude elektriţni sistem. Elektriţne 

instalacije u hotelu moraju tako da budu projektovane i ugraŤene da je spreţena zapaljivosti i 

širenje poţara na druge predmete. Instalacija mora da bude uzemljena. 

Uslovi iz prethodnog stava takoŤe treba da budu ispunjeni u sluţaju kada se hotel 

snabdeva elektriţnom energijom iz nezavisnog izvora. 

Svi hoteli moraju da budu opremljeni i sa posebnim sistemom za osvetljenje, koji se 

ukljuţuje u sluţaju da osnovni sistem otkaţe. Ovaj poseban sistem mora da je u stanju da radi 

dovoljno dugo da se svi iz hotela evakuišu, ako osnovni sistem osvetljenja otkaţe. 

j) Grejanje 

Grejanje moţe da bude centralno ili individualno. 

Instalacije grejanja u hotelu moraju da budu tako projektovane i postavljene da ne 

budu uzroţnik paljenja i širenje poţara .  

k) Kotlarnica 

Kada je efektivan kapacitet grejaţa 70 kW ili više, tada grejaţ mora da bude postavljen 

u prostoriji odvojenoj od ostalih. Prostorija mora da bude projektovana i opremljena prema 

pravilima regulative za kotlarnice.  Zidovi kotlarnice moraju da imaju poţarnu otpornost naj-

manje 60 min A i B. Vrata kotlarnice moraju da imaju poţarnu otpornost najmanje 60 min A i 

B, sa automatskim zatvaranjem i sa natpisom o obaveznom drţanju u zatvorenom stanju . 

l) Snabdevanje teĉnim i gasnim gorivom 

Bez narušavanja odredbe da snabdevanje mora da bude tako projektovano da spreţi 

poţar i njegovo širenje, mora se omogušiti i ruţni prekid dovoda goriva. 

Kada su u pitanju individualni nepokretni grejaţi, ovakav ureŤaj za ruţno iskljuţivanje 

mora da bude postavljen blizu mesta primene. Za blok instaliranih grejaţa u kotlarnici, ovaj 

ureŤaj za iskljuţivanje mora da bude postavljen izvan kotlarnice, na pogodnom i jasno 

oznaţenom mestu. 

Kada cev za snabdevanje gasom sluţi za celu zgradu, u kojoj je hotel, tada je potreban 

bar jedan jasno oznaţen ureŤaj za ruţno iskljuţivanje, koji je postavljen na mestu ulaska cevi 

u zgradu. 

Ako se teţno gorivo drţi u zatvorenoj prostoriji, tada moraju da budu bar ispunjeni 

zahtevi da je omogušeno kontrolisanje curenja.  

Teţni petroleum se mora drţati napolju. 

m) Individualno grejanje prostorija hotela 

Kada su u hotelima individualni nepokretni grejaţi oni moraju, ne narušavajuši 

odredbe preporuke, da budu postavljeni tako da je spreţena svaka opasnost od poţara i 

postojanja rizika za goste u sobama hotela. 

Nepokretni individualni grejaţi moraju biti odrţavani i redovno servisirani, a uputstva 

za njihovu upotrebu moraju biti jasno postavljena. 

n) Provetravanje 

U hotelu koji je opremljen provetravanjem moraju se preduzeti mere zaštite od širenja 

poţara, toplih gasova i dima kroz ventilancione kanale ovakvog sistema . Restorani i ostale 

prostorije moraju imati dovoljnu koliţinu vazduha po metru kvadratnom i ţoveku. Ta koliţina 

je minimalna 20 m
3
 za prostoriju bez pušenja i 30 m

3 
gde se puši. Kanali i oprema za 

provetravanje moraju biti od materijala klase A. Kuhinja i roštilj moraju imati odsisavanje 

direktno napolje, tako da odsis ne smeta okolnim objektima. Ovi kanali su zasebni. 

Sistemi ventilacije treba da su snabdeveni jednim opštim ureŤajem za iskljuţivanje na 

mestu lako pristupaţnom i jasno obeleţenom. 
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o) Alarmni sistem i druga oprema za upozorenje 

Mora postojati mogušnost da se vatrogasne jedinice brzo upozore, bilo preko javnog 

telefona, ili preko direktne linije, odnosno bilo kojim odgovarajušim sistemom. Postupak 

obaveštavanja vatrogasnih jedinica, od strane osoblja hotela, mora da je lako dostupan. Ako 

se koristi javni hotelski telefonski sistem, mora da blizu telefona stoji, na vidnom mestu, broj 

telefona i po mogušnosti adresa vatrogasne jedinice, ili sluţbe koja je odgovorna za sluţaj 

opasnosti od poţara. 

Hoteli moraju da budu snabdeveni pouzdanim zvuţnim alarmnim sistemom ţiji zvuk 

mora da se razlikuje od onog iz telefonskog sistema.  

Bez obzira na tip sistema, njegov rad mora biti prilagoŤen konstrkcionim 

karakteristikama hotela i mora da bude takav da na vreme upozori u sluţaju opasnosti sve 

prisutne osobe u svim delovima hotela. 

p)Poĉetno gašenje poţara 

Svaki hotel mora biti opremljen ruţnom poţarnom opremom za borbu sa poţetnim 

poţarom. Oprema treba da se sastoji od ruţnih aparata za gašenje poţara. Ova oprema treba 

da je usaglašena sa odgovarajušim nacionalnim standardima, ili sa odgovarajušim evropskim 

standardima.  

Poţarna oprema mora biti lako pristupaţna i mora se odrţavati u ispravnom stanju  

r) Specijalne mere zaštite 

Pored opreme za poţetne poţare hoteli poseduju veliki izbor stabilnih sistema za 

gašenje uz obaveznu instalaciju javljaţa poţara.  

Danas se poklanja velika paţnja zaštiti gostiju od poţara, pa je nivo mera dojave 

poţara, sistema evakuacije i gašenja poţara stalno u usponu . 
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ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ – НОВА ПОСЛОВНА 

ФИЛОЗОФИЈА 
Љиљана Лучић

1
 

РЕЗИМЕ 

У раду се истражује концепт друштвено одговорног пословања предузећа (ДОП) – одрживог 

пословања предузећа схваћеног као обезбеђење добара и услуга ради задовољавања потреба потрошача и то без 

угрожавања животне средине и на друштвено одговоран начин. ДОП се анализира преко политике ЕУ али и 

глобалног консензус о достигнућима у овој области преко смерница стандарда ИСО 26000:2010. Како се у 

Србији примењује Стратегија развоја и промоција друштвеног одговорног пословања за период 2010-2015. 

година, у раду  се анализира њена примена и наводе примери добре праксе у погледу животне средине. На 

основу расположивих података о ДОП закључује се да у наредном периоду у Србији треба интензивирати 

едукацију да се друштвено одговорно пословање исплати и обезбедити бољу примену установљене регулативе 

и ефикасније извршавање преузетих међународних обавеза. 

Кључне речи: друштвено одговорно пословање, заштита животне средине, примери добре праксе ДОП 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - NEW BUSINESS 

PHILOSOPHY 

ABSTRACT 

This paper explores the concept of corporate social responsibility (CSR) – a sustainable operation of an 

enterprise understood as providing goods and services to meet the needs of consumers without compromising the 

environment and in a socially responsible manner. CSR is analyzed through the policies of the EU but also through the 

global consensus on the developments in this area over the guidelines of ISO 26000: 2010. As the strategy of 

development and promotion of socially responsible business has been applied in Serbia for the period 2010-2015, the 

paper analyzes its application and gives examples of good practice in relation to the environment. Based on the 

available data on CSR it is concluded that in the future Serbia should intensify the education that corporate social 

responsibility pays off and ensures a better enforcement of established regulations and efficient execution of 

international commitments. 

Key words: corporate social responsibility, environmental protection, good practice examples of CSR 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ   

Друштвено одговорно пословање предузећа (ДОП) је пословна филозофија која 

подразумева одговорност предузећа према свим стејкхолдерима и према друштвеном и 

природном окружењу у коме предузеће послује. То је савремена пословна филозофија са 

доста сложеном структуром. У овом Раду презентује се концепт ДПО и од седам тема ДПО 

које утврђује ИСО 26000 анализира пре свега тема и праксе животне средине. Рад поред 

уводних напомена садржи три поглавља и закључак. У Првом поглављу анализа је усмерена 

на идентификовању глобалних трендова који намећу одрживи развој и ДОП као услов без 

којих се даље не може. У другом поглављу презентује се пословна филозофија ДОП са 

акцентом на стандард ИСО 26000 који интегрише међународно знање о друштвеној 

одговорности и даје одговоре на питања шта једно предузеће да би пословало на друштвено 

одговоран начин треба да интегрише у своје стратегије и политике и које су најбоље праксе у 

имплементирању  друштвене одговорности. У Трећем поглављу анализира се како се у 

Србији, која је учествовала у изради и доношењу ИСО 26000 пимењује ДОП, тачније 

Стратегија развоја и промоција друштвеног одговорног пословања за период 2010-2015. 

година и наводе примери добре праксе у погледу животне средине. На основу расположивих 

података о ДОП  закључује се да у наредном периоду у Србији треба интензивирати 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковни студија Нови Сад 
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едукацију да се друштвено одговорно пословање исплати и обезбедити бољу примену 

установљене регулативе и међународних стандарда. Циљ овог рада je да промовише ДОП и 

ИСО 26000 и подстакне на њихово детаљније изучавање и интеграцију у политике и 

стратегије наших предузећа. 

ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ КОЈИ ПОДСТИЧУ ПРОМЕНУ МОДЕЛА РАЗВОЈА И 

ПОСЛОВНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 

До пре три деценије предмет расправа никада није било питање шта је циљ пословања 

предузећа. До тада се никада није доводило у питање право власника да максимира профит и 

оствари што већу тржишну цену акција. Истовремено финансијски показатељи пословања 

били су и основни показатељи којима се мерила успешност привређивања. Међутим, 

последње три деценије преиспитује се пословна филозофија чије основе је поставио давне 

1776. године Адам Смит у књизи Богатства народа. Модел привређивања и развоја 

заснован искључиво на задовољавању себичног интереса власника убрзано је исрпљивао 

ресурсе и загађивао животну средину. Природне непогоде, катастрофе и неповољни 

глобални трендови подстакли су расправе о његовој одрживости и на глобалном нивоу 

резултирали у опредељењу да га замени модел одрживог развоја. У 1987. години Комисија 

УН за животну средину и развој дефинисала је концепт одрживог развоја као развој који 

задовољава потребе садашњих генерација без да доведе у питање способност будућих 

генерација да задовоље своје потребе. Одрживи развој укључује два суштинска концепта: а) 

концепт потреба, посебно суштинских потреба сиромашног света коме треба дати 

превасходни приоритет; и б) идеју да се ограничи примена технологије и утицај друштва на 

способност окружења да задовољи садашње и будуће потребе.[1] Од тог времена једна од 

најзначајнијих тема на глобалном нивоу је налажење равнотеже између одрживог развоја 
људског друштва и крхког екосистема у коме се он одвија. Дефиниција је општа и могла се 

различито интерпретрати. У 2000. години у УН усвојена је Миленијумска декларација која 

представља камен темељац међународне сарадње за одрживи развој. У Миленијумској 

декларацији утврђени су временски орочени миленијумски циљеви који се односе на: 

1.искорењавање сиромаштва и глади; 2. основно образовање за сву децу света; 3.родну 

равноправност и побошљање положаја жена; 4.смањивање смртности деце; 5.унапређење 

здравља жена у репродуктивном периоду; 6.борбу против ХИВ/сиде, маларије и осталих 

болести; 7. осигурање еколошке одрживости; 8.развијање глобалних патнерских односа за 

потребе развоја. У 2012. на Конференцији о одрживом развоју која је одржана у Рио 

анализирана је реализација договорених циљева и између осталог један од разлога 

неповољних извештаја била је чињеница да је само еколошка политика циљала еколошке 

циљеве, док су друге политике у реализацији својих циљева занемаривале еколошку 

одрживост и чак допринеле да се стање животне средине погорша.   

И поред вушедеценијског инсистирања на одрживости неповољни трендови се не 

ублажавају нити заустављају те постају озбиљна претња за читаву Планету: природни 

ресурси се исцрпљују, животна средина загађује, клима мења, уништавају станишта и врсте, 

уништавају цели екосистеми. На ресурсе Земље снажан притисак врши повећање броја 

становника, производње и потрошње. Од 1950. до 2011. године број становника у свету 

повећао се са 2,5 млрд. на 7 млрд. људи. Уједињене нације (УН) процењују да би до 2100. 

године светска популација могла да се повећа на 10 млрд. људи. Од 2009. године светско 

становништво у већем броју живи у градовима него у сеоским насељима. УН процењују да 

ће до 2030 године 9 градова у свету имати преко 20 милиона становника. При томе треба 

имати у виду да градско становништво има другачији начин живота и да градови учествују 

са 80% у емисији угљеника.[2] У последње две деценије температура на Арктику повећавала 

се по стопи за два пута већој него у осталим деловима света. Процена је да се од 1978.  
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године сваких десет година ледена област смањује за 8%. Импликације  арктичког загревања 

на окружење су велике, од повећања нивоа морске површине до промена у глобалном 

биодиверзитету.  Са оваквим трендом раста Арктички ледени врх могао би да нестане 2060. 

године. Глобално загревање ће променити окружење у дугом року, док ће 

индустријализација, превелика пољопривредна производња и урбанизација (више од самог 

раста становништва) имати утицаја и на кратак и средњи рок. Посебно тешко биће у мање 

развијеним земљама и сиромашном становништву.[3]Врхунски научници предвиђају да ће 

климатске промене, без корективних акција, на некој преломној тачки у овом веку постати 

иреверзибилне, неће их бити могуће преокренути. До 2030. године цене хране могле би се 

удвостручити, а половина светске популација бити озбиљно погођена недостатком воде.[4]  

Неодрживи обим и образац производње и потрошње намећу потребу да се нађе 

решење за успостављање одрживог трошења ресурса по човеку. Из тог разлога одрживост 

постаје кључни приоритет овог века. Међутим, проблем је што  одрживост, како каже 

Хофман:―није само дефинисање и мерење коришћења природних ресурса, енергетских 

захтева и биодиверзитета. Одрживост представља изазов за нашу културу и наше 

институције. Прво, изазов за наше вредности: Како ћемо живети наше животе? 

Редефинисање није лако и створиће сукоб вредности. Друго, одрживост укључује 

редефинисање улоге предузећа у друштву, улогу државе, улогу организовања широких 

социјалних слојева (грассроотс мовементс), улогу потрошача.[5] Када су предузећа у 

питању модел одрживог развоја претпоставља промену у начину пословања и мерењу 

успешности привређивања у смислу да се перформансе изражавају и мере и нефинансијским 

показатељима. Нефинансијским показатељима предузећа би требала да обезбеде 

информације о друштвено одговорном управљању и пословању. Међутим, за разлику од 
одрживог развоја чију кључну идеју изражава наведена дефиниција и која је 

општеприхваћена, за концепт друштвено одговорног пословања предузећа све до 2010. 

године није успостављена стабилна структура. Разлог је била комплексност, али и различити 

идеолошки приступи из којих су произилазили различити предлози за предузимање 

конкретних активности. ДОП се не може постовети са пословањем на основу и у складу са 

законом,  онo се заснива на претпоставци да се пословање одвија  на законити начин. У 

Сједињеним америчким државама ДОП је сведено на милосрђе, док је у ЕУ обухват ДОП 

мењан. У актуелној  Стратегији ЕУ о ДОП за период 2011-2014[6] ДОП је дефинисано као 

одговорност предузећа за утицај на друштво, а  предузећа да би остварила друштвено 

одговорно пословање треба заједно са својим стејкхолдерима да интегришу у своје 

пословање и своју главну стратегију бригу за социјална питања, еколошка питања, етичка 

питања, људска права и питања потрошача.  

Сагледавајући да широм света не само предузећа него све организације и њихови 

стејкхолдери постају све више свесни потребе за друштвено одговорним пословањем, 

Међународна организација за стандарде лансирала је у 2010. години међународни стандард 

ИСО 26000 – Смернице о друштвеној одговорности. ИСО 26000 практично је резултат 

консензуса да одрживи развој није само питање од значаја за државе и народе, него и за 

предузећа и све друге врсте организација. ИСО 26000 је коначно структуирао ДОП тиме што 

је утврдио смернице о приципима, кључним темама и питањима друштвене одговорности и 

начину како да се друштвена одговорност интегрише у организације. Намера ИСО 26000 је 

да помогне организацијама да допринесу одрживом развоју. 

МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ДРУШТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ 

У 2010. години Међународна организација за стандардизацију промовисала је 

стандард ИСО 26000 -  Смернице о друштвеној одговорности. Р Србија је учествовала у 

изради и усвајању овог стандарда.[7] ИСО 26000  није стандард система управљања и није 
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предвиђен за сертификацију. Он има задатак да промовише значај друштвене одговорност и 

помогне свим врстама организација и институција да пруже свој допринос одрживом развоју. 

ИСО 26000 пружа јединствену терминологију за друштвену одговорност и практично 

упуство за његову операционализацију: развија теме на које се треба усмерити, смернице за 

трансформацију принципа у ефективно деловање и најбоље праксе. 

ИСО 26000 дефинише друштвену одговорност полазећи од става да се одрживи развој 

тиче интеграције циљева високог квалитета живота и напретка са друштвеном правдом и 

одржавањем капацитета Земље да подржи живот у свој његовој различитости. Према ИСО 

26000 друштвена одговорност  је одговорност организације за утицаје сопствених одлука и 

активности на друштво и животну средину преко транспарентног и етичког понашања што: 

1. доприноси одрживом развоју укључујући здравље и благостање друштва, 2. узима у обзир 

очекивања стејкхолдера, 3. у складу је са релевантним законодавством и конзистентно је са 

међународним нормама понашања 4. интегрисано је широм организације и примењује се на 

све одлуке.  

Друштвена одговорност заснива се на седам принципа: 1. одговорност за сопствени 

утицај на друштво и животну средину; 2.транспарентност у доношењу одлука и 

активностима које утичу на друштво и животну средину; 3.етичко понашање; 4. поштовање 

интереса заинтересованих страна, разматрање истих и одговарање на њих; 5. поштовање 

правне државе; 6.поштовање међународних норми понашања; 7.поштовање људских права. 

ИСО 26000 утврђује следеће кључне теме и питања друштвене одговорности 

организације: 1. управљање организацијом, 2. људска права, 3. радна пракса, 4. животна 

средина, 5. фер пословну праксу, 6. питања потрошача, 7. укључивање заједнице у развој. 

Свака од тема укључује опсег приоритетних питања и пракси друштвене одговорности. Мада 
су теме међуповезане и комплементарне организације могу да предузму активности на 

различите начине. Такође се истиче да је друштвена одговорност динамичка категорија и да 

стандард рефлектује еволуцију друштвених, економских и еколошких тема, али да је могуће 

да се у будућности појаве и неке друге.  

Када је у питању тема животне средине ИСО 26000 укључује следећа питања: 

заштиту од загађења, одрживу употреба ресурса, ублажавање климатских промена и 

прилагођавање, заштиту окружења, биодиверзитета и обнову природних станишта. 

Еколошка одговорност је предуслов за преживљавање и просперитет човечанства и зато је 

важан аспект друштвене одговорности. Стандард поставља наведена четири питања код теме 

животне средине зато што организације својим одлукама и активностима могу да врше 

утицај на животну средину који је у вези са употребом ресурса, локацијом, стварањем 

загађења и отпада и природним стаништем. Да би смањиле еколошки утицај организацијама 

се препоручује да усвоје интегрисани приступ који узима у обзир питања директних и 

индиректних економских, друштвених, здравствених и еколошких импликација. Када 

организације процењују еколошке перформансе, квантификују и извештавају о емисији 

гасова са ефектом стаклене баште, животном циклусу, еколошком обележавању препорука је 

да користе серију стандарда ИСО 14000 који су релевантни технички инструменти за ту 

намену.  

Организација би требала да следи следеће еколошке принципе: 1. принцип еколошке 

одговорности; 2. принцип предострожности и опрезног приступа; 3. принцип управљања 

еколошким ризиком; 4. принцип загађивач  плаћа. Принцип еколошке одговорности 

укључује обавезу да унутар постављаних граница организација унапреди и сопствене али и 

перформансе осталих у сфери њеног утицаја (Сфера утицаја орагнизације је опсег у коме 

организација својим одлукама може да делује на одлуке и активност појединаца или других 

организација). Принцип предострожности обавезује организацију да када разматра 

трошковну ефикасност треба да размотри дугорочне трошкове и користи, а не само 

краткорочне трошкове по организацију. Принцип управљања еколошким ризиком 
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подразумева да организација имплементира програм за процену, избегавање, смањење и 

ублажавање еколошких ризика и утицаја од сопствених активности. Принцип загађивач 

плаћа подразумева да организација интернализује трошак загађења, а ако га екстернализује 

треба да плати за направљену штету.  

Код еколошког управљања организација треба да процени животни циклус производа, 

еколошки утицај, степен чистоће производње и еко ефикасности те процени потребу за 

увођењем нових технологија или процеса, смањењем материјала и употребе енергије, 

употребом обновљивих енергија, рационалнијом употребом воде, елиминисањем или 

безбеднијим управљањем отровним и опасним материјалима и отпадом, унапређењем 

дизајна производа и услуга. Да би еколошко управљање могло успешно да се реализује 

потребно је учење и јачање свести да се подрже еколошки напори унутар организације и 

њене сфере утицаја. 

Генерално у имплементацији ИСО 26000 организација треба да прво препозна своју 

друштвену одговорност у оквиру сфере утицаја и идентификује и укључи заинтересоване 

стране. Стандард даје упутства везана за однос између организације, њених стејкхолдера и 

друштва, препознавање кључних тема  и питања друштвене одговорности и о сфери утицаја 

организације. Након тога организација треба да следи упутства о интеграцији друштвене 

одговорности у сопствене одлуке и активности које укључује праксе: како друштвену 

одговорност учинити саставним делом политике, стратегије, пословања, организационе 

културе, како изградити унутрашње компетенције за друштвену одговорност, комуницирати 

о друштвеној одговорности унутар организације и ван ње и преиспитивати предузете акције 

и успостављене праксе. 

На основу успешне интеграције и имплементације друштвене одговорности, 
организација може остварити следеће користи: 

- доношење одлука на бази веће информисаности и бољем разумевању очекивања 

друштва, што укључује боље управљање правним ризиком и ризиком да се не буде 

друштвено одговоран; 

- унапређење управљања свим ризицима којима је организација изложена; 

- унапређење угледа и јачања поверења јавности; 

- подршка за добијање лиценци за рад; 

- унапређење иновација; 

- унапређење конкурентности организације и партнерског статуса као и доступности 

финансијским средствима; 

- унапређење постојећих односа са заинтересованим странама  и изгледа за нове 

контакте; 

- јачање лојалности, морала и укључености запослених; 

- побољшање здравља и безбедности на раду; 

- јачање способности организације да запосли, мотивише и задржи запослене; 

- повећа продуктивност и  ефикасност, а смањи потрошњу енергије и воде, расипање и 

отпад; 

- побољша поузданост и правичност трансакција преко одговорне политичке 

укључености, фер конкуренције и одсуства корупције; 

- спречи или смањи потенцијалне конфликте са купцима око производа и услуга.  

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ И ДОП У СРБИЈИ  

Друштвено одговорно пословање у Р Србији дефинисано је Стратегијом развоја и 

промоције ДОП за период 2010-2015[8]. Стратегија о ДОП била је једна од стратегија којима 

је Србија прилагођавала и усаглашавала своја документа са стандардима и праксама ЕУ што 

је укључивало и признавање и промовисање ДОП и његовог доприноса социјалном складу и 
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одрживој конкурентности и развоју. Усвајањем ове Стратегије тадашња Влада Р Србије 

истицала је решеност да испуни  захтеве који су дефинисани на самитима у Лисабону и 

Копенхагену и који се односе на социјалну инклузију, миленијумске циљеве развоја и 

циљеве дефинисане у Стратегији за смањење сиромаштва и Националној стратегији 

одрживог развоја за период 2008-2017.  

У Стратегији се истиче да би свеобихватна визија ДОП имала за циљ промовисање 

одрживог пословног раста и развоја који подстичу социјалну инклузију и спречавају 

нарушавање животне средине. Улога Владе у таквој свеохихватној визији треба да буде 

усредсређена на стварање таквог окружења које омогућује и подстиче развој, инклузију и  

одрживост. Стратегијом су утврђени следећи средњорочни и дугорочни циљеви: 1. 

промоција концепта ДОП; 2. развој пракси ДОП и 3. стварање подстицаја и законских 

обавеза који ће осигурати развој окружења које погодују ширењу ДОП. Очекивања су била 

да током петогодишњег периода промоција ДОП подстакне потрошаче да приликом 

куповине све више узимају у обзир аспекте ДОП; компаније да све више гледају на ДОП као 

на могућност развоја конкурентних предности; да већина великих компанија призна значај и 

сврху нефинансијског извештавања. Очекивања су била да ће резултат остварења другог 

циља бити да значајан број компанија до 2015. године поседује знање о томе како применити 

ДОП, нарочито идеје о активностима које би могле да предузму и како да их структуишу; да 

ће цивилни сектор све више развијати партнерства са пословним сектором која ће сезати 

даље од прибављања средстава финансирања и подићи свест пословног сектора о важности 

питања на којима он ради. Стратегијом је предвиђено да Влада формира Савет за ДОП и 

регулативом подстакне на ДОП предузећа кроз промену законодавства нарочито у области 

безбедности и здравља на раду, права радника, односно права из рада и по основу рада, 
заштите животне средине и заштите потрошача. 

До 2015. године Влада није формирала Савет за ДОП, није усвојила Акциони програм 

за спровођење Стратегије за период од 2013 до 2015. године и није јавно публиковала ни 

један Извештај о реализацији ове Стратегије, тако да нема расположивих података за 

презентовање и анализу. Министарство за ДОП није формирано, али није познато ни које је 

одговорно за ДОП, тако да би евентуална анализа морала да обухвати рад неколико 

министарстава и значајан број различитих закона и стратегија, а што превазилази оквире 

овог рада. 

У Стратегији је истакнута улога Привредне коморе Србије која је заједно са Смарт 

колективом и Фондом за отворено друштво још од 2004. године била активна у промоцији 

ДОП. У 2009. години Привредна комора је формирала Савет за ДОП и установила 

Националну награду за ДОП коју додељује од 2007.године сваке друге године. У 2012. 

години у категорији малих и средњих привредних друштава националну награду за ДОП 

добили: су СЦС Плус Књажевац (за помоћ и подстицај младим талетима – област деловања: 

људи), Специјална болница Меркур (за подизање свести грађана о значају превенције 

дијабетеса формирањем Школе дијабетеса за најмлађе – област деловања: локална заједница) 

и Божић и синови (за пројекат подучавања локалне заједнице о правилном збрињавању 

електронског и електричног отпада – област деловања: животна средина и локална 

заједница). У категорији великих привредних друштава награду су добили: Хемофарм АД (за 

покретање пилот пројекта Женски бизнис у оквиру кога су 4 жене са најбољим идејама у 

предузетничком бизнису добиле бесплатан локал, као и за помоћ деци без родитељског 

старања – облaст деловања: локална заједница), Телеком Србија (за покретање грађанских 

иницијатива за побољшање живота у локалним заједницама путем Интернет конкурса 

„Уради нешто―- област деловања: локална заједница) и Хенкел Србија (за иницијативу 

„Хенкел осмех― односно пројекте запослених које они спроводе кроз волонетрски рад – 

област деловања: људи, локална заједница). У току је конкурс за доделу Награде за 2014.  

годину.[9] 
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Такође, у Стратегији за ДОП истакнута је улога Форума пословних лидера Србије 

који је формиран 2008.године на иницијативу 14 водећих компанија у Србији као прва 

искључиво бизнис коалиција установљена са мисијом да стимулише развој ДОП и успостави 

трајне и стабилне праксе у српском пословном сектору. Форум од 2014. године послује као 

Форум за одговорно пословање и има 22 компаније чланице. Сваке године Форум одржава 

коференције на тему ДОП и публикује допринос својих чланица ДОП. Између осталог у 

2012. години истакнут је рад на ДОП следећих чланица Форума[10]: 

1. рад радија Б92 да постане први „зелени―медиј у Србији. У Б92 увели су рециклажне 

процедуре, штеде и сакупљају папир, ПЕТ амбалажу и лименке, купују искључиво 

енергетски ефикасну електронску опрему са ниском емисијом електронског зрачења, упркос 

расту компаније смањују порошњу електричне енергије, једном недељну емитују еколошку 

емисију „Supernatural― у којој на забаван начин подижу еколошку свест слушалаца, 

подржавају сваку важну еколошку иницијативу локалног и глобалног типа, критикују оне 

који трују, загађују и прљају животну средину.  

2. Банка Интенза је прва банка у Србији која је у сарадњи са Европском банком за 

реконструкцију и развој обезбедила кредитну линију у висини од 10 мил. евра за пројекте 

енергетске ефикасности и  еколошки одрживих пројеката привредним субјектима на 

територији Србије. Такође, Банка сагласно интерним политикама, каква је Политика о 

заштити животне средине, настоји да подигне свест о постојећим трендовима у области 

екологије међу свим интересним групама. Применом система Зеленог начина пословања 

улаже у бројне активности као што су електронско управљање и фактурисање, 

консолидација штампе, рециклажа папира, управљање електронским отпадом, а које умањују 

негативан утицај пословног окружења на животну средину  и смањују потрошњу енергије,. 
3. Coca –Cola Hellenic показује посвећеност очувању животне средине у свакој од 28 

земаља  у којима послује па тако и у Србији. Примењује ИСО 14001 и eCO систем квалитета 

Coca- Cola компаније за управљање заштитом животне средине, а односе се на уштеду и 

очување природних ресурса, рециклирање секундарниих сировина и њихово складиштење и 

пречишћавање отпадних вода. Од 2002. године Kомпанија примењује Програм уштеде воде 

који је у 2010. години смањио утрошак воде по литри произведеног пића за додатних 11,5%. 

Компанија од 2005. године користи Систем за прераду отпадних вода и њиме се све отпадне 

воде из пунионице прерађују до нивоа квалитета воде који прописује ЕУ. Имајући у виду 

климатске промене и њихов утицај на животну средину, Kомпанија је један  од оснивача 

Глобалног споразума УН о заштити животне средине, највећег светског удружења компанија 

за заштиту климе и посвећена је заузимању водеће позиције. У складу са политиком 

климатских промена Kомпанија примењује технологије које подржавају алтернативне и 

обновљиве енергије, покренула је пројекат Green IT 2007 чија примена је у првој години 

довела до смањења CO2 са 854 на 712t, унапредила је систем расхладних уређаја који 

смањују годишњу емисију CO2. Компанија рециклира 90% употребљивих секундарних 

сировина у процесу производње (стаклo, папир, ПЕТ, ауто гуме). Од 2003. године Kомпанија 

користи природни гас. 

4. Државна лутрија Србије има намеру да као и већина лутрија у свету, када то буде 

могуће и код нас, уведе штампање срећки на рецикираном папиру као кључни допринос 

заштити животне средине. До тада она је одлучила да сакупља папир за рециклирање и 

закључила је уговор о преузимању тог папира са штићеницима Друштва за помоћ особама 

ометеним у развоју општине Стари Град у Београду. Истовремено ограничила је штампање 

папира на најзначајније документе и увела постепене замене обичних сијаица штедљивим. 

5. Компанија Ernst and Young покренула је иницијативу за подршку очувању животне 

средине преко волонтерског рада на подручјима где постоје свакодневни проблеми у виду 

слабе посећености, недовољне подршке од стране државних органа, недовољног броја 

запослених као што су кањон реке Градац, Ђавоља варош, Засавица, Ада Хује.  
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6. Holcim Србија je у циљу достизања производње цемента на начин којим се у већој 

мери штити животна средина и у вишем степену поштује локална заједница, заменила 

необновљиве природне ресурсе алтернативним горивима и сировинама. На такав начин 

компанија је уштедела природне необновљиве ресурсе, смањила укупну емисију CO2 и 

смањила проблеме сталног нагомилавања отпада на депонијама, а чије се годишње количине 

у Р Србији мере милионима тона. 

У новембру 2013. године Смарt колекtив је заједно са Ipsos Strategic Marketing 

извршио истраживање јавног мњења о ДОП компанија у Србији[11]. Истраживање показује 

да су грађани у Србији, као потрошачи, запослени и чланови локалне заједнице, свесни 

утицаја које компаније кроз ДОП остварују на квалитет њиховог живота. Чак 81% грађана 

сматра да би квалитет њиховог живота био побољшан уколико би већина компанија 

пословала друштвено одговорно. За 80%  анкетираних друштвено одговорна може бити само 

компанија која брине о безбедности и здрављу на раду својих запослених и која брине о 

животној средини; за 78% то је компанија која пружа истините и потпуне информације о 

производу; за 76% анкетираних то је компанија која пружа запосленима услове за развој и 

напредовање;  само 55% анкетираних сматра да је компанија друштвено одговорна ако даје 

новац у добротворне сврхе. Међу анкетиранима само 16% сматра да компаније у Србији 

послују на друштвено одговоран начин, 20% сматра да су одговорне према локалној 

заједници, 18% сматра да су одговорне према потрошачима, а само 8% сматра да су 

компаније одговорне према својим запосленима. Занимљиво је да грађани имају више 

поверења у велике међународне компаније - 32%, него у домаће компаније - 26%, а што је 

скоро идентичан став из 2008. године када је рађено исто истраживање. На питање који 

друштвени актери раде у најбољем интересу друштва, од укупно анкетираних 39% мисли да 
је то влада, 32% велике међународне компаније, 31% медији, 26% велике домаће компаније, 

26% организације цивилног друштва, 24% Скупштина, а за 21% то је локална самоуправа. 

ЗАКЉУЧАК 

У Србији је расправа на тему друштвене одговорности и друштвено одговорног 

пословања присутна од после 2000. године. Од тада Привредна комора Србије и Форум за 

одговорно пословање промовишу нову пословну филозофију, међутим њени лидери  су и 

даље тржишни лидери окупљени око Форума. С обзиром да у Србији није ретка пракса да се 

не извршавају законске обавезе, не исплаћују зараде и припадајући доприноси, не плаћа 

порез, не санкционише кршење закона, може да се догоди да се ДОП поистовети са 

поштовањем законским прописа или сведе на спорадична спонзорства и добротворне 

активности. Из тог разлога Влада Р Србије треба да донесе за наредни период нову 

Стратегију о ДОП и Акциони програм за њено спровођење, које ће ускладити са европским и 

међународим актима који су у међувремену донети, и у њима јасно дефинише своју улогу у 

остваривању свих тема друштвене одговорности и друштвено одговорног пословања 

предузећа у Србији. Ову ативност треба да прати интензивнија едукација о ДОП као 

пословној филозофији која се исплати. 
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РЕЗИМЕ 

Због великог броја пожара на сплавовима, сагледавање узрока, могућих сценарија развоја пожара и 

процена ризика су од кључне важности. Детаљно сагледавање овог проблема је битно за конструктивна решења 

при пројектовању и изградњи, безбедну евакуацију, а нарочито на сплавовима на којима се окупља велики број 

људи, могућност приступа и интервенције ватрогасаца, као и бољу контролу и инспекцијски надзор. Да би се 

ова област правно уредила, ДИТУР са CFPA-E припрема предлог прописа за сплавове. У овом раду је дат 

кратак приказ могућих решења контроле ризика од пожара сплавова. 

Кључне речи: пожар, пожар на сплавовима, управљање ризицима 

MANAGING FIRE RISKS ON FLOATING STRUCTURES 

ABSTRACT 

Due to the large number of fires on floating structures, understanding the causes, possible fire scenarios and 

risk assessment are crucial. A detailed understanding of this problem is essential for constructive solutions and design, 

safe evacuation, especially on floating structures that gather a large number of people, possibility of firefighters access 

and intervention, as well as a better control and inspection supervision. In order to legally regulate this area, DITUR 

with CFPA-E is preparing draft regulation for floating structures. This paper provides a brief overview of possible 

solutions to control the fire risk of floating structures. 

Key words: fire, floating structures fire, risk assessment 

УВОД 

На обалама међународних река Саве и Дунава којим је опасан Београд, као и на 

обалама речних острва (адa)налази се велики број плутајћих и пловних објеката: приватних 

сплавова – кућица за одмор, затим угоститељских објектата,као што су кафе-барови,, 

ресторани, ноћни клубови, хотели и хостели, као и сплавовa других намена [1]. Који 
сплавови су технички исправни, како су испитани и колико њих има употребну и пловидбену 

дозволу, тешко је утврдити.Надлежности, што се тиче сплавова, се преплићу и укрштају. Већ 

неко време се ради на прописима и законима на нивоу Републике и Града како би се увео ред 

на обале[1,3,4,5]. 

 

 

Слика 1: Сплавови на обалама Београда [2] 

 

 

                                                             
1
 Висока инжењерска школа струковних студија - Техникум Таурунум, Београд 
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ЗАХТЕВИ ЗА ЗАШТИТУ СПЛАВОВА ОД ПОЖАРА 

Заштита објеката од пожара је регулисана Законом о заштити од пожара, 

Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара, Правилнику о техничким 

нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара [6-8] и другим 

законским и подзаконским актима. Међутим, у поређењу са Европским директивама и 

међународним препорукама, постоје још увек нерегулисани делови ове области. Једана од 

њих је и област безбедности од пожара који се тичу јавних објеката, а која треба да буде 

покривена посебним Правилником о техничким захтевима за безбедност плутајућих објеката 

од пожара. 

УТИЦАЈ МАТЕРИЈАЛА ОД КОЈИХ ЈЕ ИЗГРАЂЕН СПЛАВ 

Прописи који се примењују односе се на општа и посебна правила заштите од пожара 

објеката. Сплавови су у већини случајева израђени од неадекватног лакозапаљивог 

материјала. Најчешће су то дрвене облоге са разним премазима за бољу водоотпорност, 

закачене на металну конструкцију. Сама метална конструкција често нема никакву заштиту 

што доводи до брзог урушавања надградње сплава. Ови премази, ако нису атестирани,  могу 

поспешити развој пожара.Већина сплавова који се запале потпуно и брзо изгоре, без обзира 

на брзо и адекватно деловање ватрогасних јединица. 

 

 

Слика 2: Пожар на сплаву[9] 

У складу са постојећом законском регулативом Европске уније [10-12], налаже се да 

конструкције објеката као и њени елементи, морају бити пројектовани и изграђени тако да у 

случају пожара, носеће конструкције задрже интегритет у одређеном временском периоду, 

као и да ширење пожара и дима унутар грађевине буде ограничено, како би се посетиоци 

објекта несметано евакуисали, а ватрогасна јединица интервенисала безбедно. Часовна 

пожарна отпорности објекта и конструктивних елемената директно зависи од времена 

потребног за евакуацију, а доказује се тестирањем у акредитованој лабораторији. Ово је 

нарочито важно када се ради о сплавовима који раде као клубови или хотели и окупљају 

велики број људи. Такође, потребно је онемогућити пренос пожара на друге објекте, што је 

условљено минималним дозвољеним одстојањем угоститељског објекта од других пловила 

које износи 15м[4]. У објекту се не смеју користити материјали који после уградње и обраде 
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спадају у класу запаљивих. То се односи на: зидове, плафоне, тапете, подове, степеништа, 

украсне делове, рукохвати и остале сличне делове [13].Jедан од најважнијих критеријума за 

оцењивање грађевинских материјала је њихово понашање у пожару. У ЕУ су према 

стандарду ЕН 13501-1 [14] на снази одредбе такозваних "еурокласа" за класификацију 

грађевинских материјала према њиховом  понашању у пожару, стварању дима и капљања. 

При том се разликују према грубој подели, негориви (еурокласе А1 и А2) и гориви 

грађевински материјали (еурокласе B, C, D, E, F). Додатне класификације су d0, d1, d2 за 

горуће капи/отпале делове, а класификације s1, s2, s3 за стварање дима. 

СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

Осигурачи и сатови за струју треба да буду постављени на обали како би струја могла 

да буде искључена пре интервенције ватрогасаца. Ормани за струју треба да буду обезбеђени 

од провале и неконтролисане употребе, а осигураче за поједине делове сплава треба 

пажљиво бирати како би се обезбедило сигурно искључивање потрошача који су 

преоптерећени. 

Јављаче пожара би требало поставити како би се јака сирена огласила правовремено. 

Укључивањем јавњача би се аутоматски искључивали механичко проветравање простора за 

посетиоце и проветравање кухиње. 

ГРЕЈАЊЕ 

Дозвољено је грејање системима без отвореног пламена. Могу се дозволити електро 

грејачи код којих је ужарена нит у затворенном кућишту као што су термоакомулационе 

пећи или каљеве пећи, које морају бити редовно одржаване у исправном стању. 

ОДИМЉАВАЊЕ 

Одимљавање је обавезно у јавним просторијама, уколико је њихова површина једнака 
или већа од 300 m

2
на нивоу палубе или изнад, а 100 m

2
 у потпалубљу. За мање површине не 

постоји обавеза, али се може донети одлука о одимљавању.Степеништа и затворени делова 

објеката који су намењени за плес или игру (са изузетком хоризонталних циркулација чија је 

дужина мања од 5 m и који се налазе на нивоу палубе или изнад ње) морају бити одимљавани 

или постављени даље од испарења[15]. Сплавови имају увек предвиђено механичко 

проветравање за кухиње и просторе где бораве посетиоци. 

КУХИЊЕ 

Кухиња представља највећу опасност за настанка и ширење пожара на сплаву, па је 

треба издвојити у посебан пожарни сектор.  Највећи ризик од пожара је паљење уља (масти) 

приликом кувања или пресипања. Паљење масних наслага на хаубама је чест случај, па се 

чишћење мора вршити најмање једном годишње, а за Србију због роштиља сваких 6 месеци. 

Чишћење хауба се не сме обављати са растварачима и сличним супстанцама. Хаубе се могу 

опремити аутоматским системом гашења. Грејна тела за кување на пловним објектима треба 

тако одабрати да представљају најмању опасност. У последње време се користе 

електромагнетне плоче за кување хране у металним судовима или микроталасне пећнице. 

Остали системи могу представљати опасност поготово ако постоји отворен пламен код бутан 

гаса или загрејане плоче (рингле). Постоји, могућност и 

паљењаробеипаковањаукухињи.Према кухињи треба ставити врата која се аутоматски 
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затварају и која могу бити пожарне отпосрности  минимално 15 минута, што зависи од 

предвиђеног времена евакуације. 

Опасности које се могу појавити у делу за посетиоце су чаршави, зидне облоге, свеће, 

лампе, пиротехничка средства и дозвољено пушење. 

ЕВАКУАЦИОНИ ПУТЕВИ И ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ ЗА ВАТРОГАСНА 

ВОЗИЛА  

Евакуација са сплавова се врши преко мостова којима су спојени са обалом, који су 

углавном несигурни, а исти пут користе и ватрогасци за улазак и потребе гашења. 

Француски прописи се детаљно баве минималним карактеристикама које приступни путеви и 

мостови треба да задовоље (материјал од кога је изграђен, носивост, нагиб итд.) [15]. 

 

Слика 3: Пожар на спшлаву “Пирана” 2014 године  [16,17] 

Приступни путеви ватрогасним возилима су на обалама отежани због препрека које се 

могу наћи у близини као што су аутомобили жардињере и слично. Мора постјати прилазни 

пут за ватрогасна возила довољне ширине, висине и носивости [7]. Пројектовање, изградњу 

приступне стазе и инфраструктурних прикључака до објекта као и начин везивања за обалу и 

за пловила према Плану треба урадити у зависности од типа обале и у складу са условима 

надлежне институције (Лучка капетанија Београд, ЈВП Београдводе) и висине водостаја. 

Неопходно је обезбедити и њихову сагласност на пројектну документацију и надзор над 

извођењем радова [4].  

Евакуациони путеви морају бити видно обележени и осветљени паничним расветом. 

Врата на изласку са сплава морају се отварати у правцу евакуације. Мост који спаја обалу са 

пловећим објектом мора да има рукохвате без прекида до обале. Косина моста не сме да 

пређе одређену вредност због клизања, а ово је нарочито важно током варирања нивоа 

површине воде. Мост мора бити осветљен паничним светлом са обале и мора да поседује 

пожарну отпорност од минимално 60 минута јер ће бити коришћен и од стране 

ватрогасаца.Треба предвидети и други евакациони пут са паничном бравом. Други пут може 

водити и према води с тим да се мора обезбедити низводно повољан начин изласка на 

обалу.Прозори на пловећем објекту морају дозвољавати отварање са унутршење 

стране.Запослени на сплаву треба да су обучени да контролишу и усмеравају евакуацију у 

случају пожара. 

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

За гашење пожара у делу за посетиоце је најпогодније употребити шпринклере. 

Систем може најбоље да угаси почетне пожаре а има и довољну количину воде. Поред 

шпринклера треба поставити довољан број апарата за гашење са прахом. 
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Ватрогасни брод, за прилаз са воде, може у многоме да помогне приликом гашења 

пожара. 

ЗАКЉУЧАК 

Велики број пожара угоститељских објекта смештених на сплавовима, међу којима су 

најпознатији пожари на сплавовима „Црни пантери― и „Катастрофа― 2008 године, Наутичког 

клуба „Земун―, „Савски пољубац― и „Стара стенка― 2010,  ―Грош‖ 2012, ―Корзо‖ и ―Пирана‖ 

2014 године, јасно указује на неопходностбрзог и озбиљног приступа уређењу ове области. 

Сагледавање узрока, мера за отклањање узрока њиховог настанка, каo и могућих сценарија 

развоја пожара и процена ризика, кључни су кораци који би требали да претходе изради 

посебног Правилника о техничким захтевима за безбедност плутајућих објеката од пожара. 

Израдом и доношењем овог Правилника поред правног уређења овe области,  превентивно 

би се утицало на смањење ризика и спречавање настанка ове врсте пожара. 
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РЕЗИМЕ 

Потреба за рекреацијом као једним од начина одржавања психо-физичког здравља и радне способности 

је битна потреба савременог човека. Због тога се данас у развијеном свету велика пажња посвећује квалитету 

вода за рекреацију. Упоредо са тим расте и ризик по здравље купача или рекреативаца који користе базене.                                                                                                                                                  

Пречишћавање воде смањује делом тај ризик, али се највећа мера сигурности корисника може 

остварити тек дезинфекцијом воде у базену, односно потпуном физико-хемиском обрадом базенске воде. 

Култура и самодисциплина купача су доприносни чиниоци њеној безбедности.                                                                                                                                                       

Вода у базенима по својим карактеристикама не сме бити штетна по здравље купача.  

Без обзира на мања одступања, која је потребно свести на минимум, квалитет воде се мора кретати у 

оквирима прописане вредности по важећем националном закону.  

У раду су дати ризици и мере за заштиту од опасности и штетности којима су изложени корисници 

базена, а у циљу веће безбедности купача тј. да се ризик при купању у базенима сведе на минимум. 

Кључне речи: безбедност купача, ризик по здравље купача, превентивне мере за заштиту купача. 

CONTROLLING THE RISK IN PHYSICAL - CHEMICAL TREATMENT  

OF SWIMMING POOL WATER 

ABSTRACT 

The need for recreation as a way of maintaining psychological and physical health and performance is essential 

for a modern man.Therefore, today a lot of attention is given to the quality of water for recreation. Along with that 

comes the risk to the health of bathers or amateurs who use the pools. 

           Water Treatment reduces that risk to some extent, but the highest security measures can only be achieved by 

disinfecting the water in the pool, in other words with complete physical-chemical treatment of pool water. The culture 

and self-discipline of the swimmers are contributory factors to its security. 

Water in public swimming pools must not be harmful to the health of bathers. Rеgardless of minor variations 

which should be kept to a minimum, the quality of water must be regulated according to the values prescribed by the 

applicable national law. 

This paper presents the risks and measures to protect bathers from risks and harmfulness they are exposed to 

using public pools, and for greater safety of swimmers, i.e. to rеduce the risks to a minimum.  

Keywords: safety of bathers, the risk to bathers' health, preventive measures to protect  swimmers. 

УВОД 

Вода у базенима  увек мора бити третирана на неки начин. Главни разлог третирања је 

да се осигура чистоћа воде како не би штетила здрављу купача.  

У циљу повећане безбедности, односно смањења опасности и штетности којима су 

изложени купачи на базенима, потребно је предходно препознати ризике на базенима као и  

начин њиховог кретања. Поред осталих, чиниоц који утиче на безбедност купача на 

базенима, са сигурношћу можемо рећи да је вода најважнији чинилац тј.  њена здраствена 

исправност, која се постиже обрадом воде  (физичко – хемијска), у најширем смислу 

обухвата следеће фазе: припрему воде, одржавање воде у базену, пречишћавање воде из 

базена (филтрирање), те грејање и дезинфекцију воде. За базене се претежно  користи вода из 

водовода и као таква се доводи у компензациони суд (где се мешају свежа и коришћена 

вода), одакле се шаље на обраду (физичко – хемијску) и даље у базене. Осим водоводне воде 

која се користи за базене, користе се и следеће воде: термалмне, термално-минералне, 

изворске, бунарске и речне. Поменуте воде за базене се такође  могу довести у 
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компензациони суд и даље на филтрирање без претходне предприпреме  уколико је 

потврђена физичко-хемијска и микробиолошка исправност воде у складу са важећим 

Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Уколико се анализом (мониторингом) 

утврди њена неисправност, неопходно је претходно извршити предприпрему исте како би је 

довели у исправно стање. 

У циљу повећања безбедности, односно смањења опасности за нарушавање здравља 

купача, вода из базена се непрекидно филтрира као што се врши и дезинфекција, тј. врши се 

физичко – хемијска обрада  воде. 

У раду ће бити приказан ризик за кориснике базена са квалитативног и 

квантитативног аспекта при физичко-хемиској обради воде. Стална контрола квалитета 

базенске воде је најважнија превентивна мера да се хемијски и биолошки ризици  

благовремено детектују и  избегну. Наше законодавство не издваја базене као посебна водна 

тела када је у питању контрола квалитета воде, већ примењује правилник за контролу 

квалитета пијаће воде и на базене.  
Непходно је напоменути, да су неке групе корисника базена  подложне ризику више од 

осталих, као на пример деца, затим особе са сниженим имунитетом.  
Купачи на базенима изложени су са више врста ризика а то су физичке опасности ( 

повређивања и дављења), хемијске  и  микробиолошке. 

ВАЖНИЈИ ЧИНИОЦИ КОЈИ  УТИЧУ НА КВАЛИТЕТ  БАЗЕНСКЕ ВОДЕ 

Филтрирацијом воде  уклањају се чврсте честице(грубо дисперзне и суспендоване)  у 

базену. Такво чишћење ипак није довољно. Бактерије, вируси, цисте и органска загађења 

непрекидно се уносе у базенску воду. Будући да су поменути мироорганизми врло опасни за 

купаче морају се уклонити из воде. 

У нашој земљи за дезинфекцију воде (хемиска обрада), се  претежно примењује 
хлорисање , док се у свету претежно користе поступци озонозације воде или  УВ зрачење са 

третирањем натријум-хипохлоритом. И поред велике ефикасности ових поступака могуће је 

да се у базенској води појаве патогене бактерије из различитих разлога.  Ово упућује на 

чињеницу да су корисници базена потенцијално изложени мањим или већим ризицима 

биолошке и хемијске природе. Повећањем температуре повећава и степен нечистоће у води. 

Разлог за то су убрзани процеси разградње органских материја услед веће метаболичке 

активности бактерија и њиховог убрзаног размножавања.  

Један од фактор којим се утиче на чистоћу базенске воде је старосна структура 

гостију базена. У плитким базенима које користе деца као и у оним које користе претежно 

старији људи константно је већи унос нечистоћа, посебно у облику једињења које садрже 

азот.  

Ако базени имају додатни функционални садржај као што су масажери, водопади, 

клупе за лежање потребо је појачати мере контроле нечистоћа. Из различитих меродавних 

истраживања познати су подаци за просечно онечишћење базена по посетиоцу:  

 Органска и неорганска онечишћења по госту између 0,5 gr до 1 gr у облику 

делова коже, слузи, зноја, екскремената, крема, сапуна итд 

 5 ml мокраће садржи 1 gr до 1,5 gr азотних једињења  

 Између 1000 милиона и 3 милијрде клица могу се наћи у базену, зависно од 
врсте нечистоће 

Изузетно је важно поштовање фреквенције оптерећења базена а у складу са DIN-ом 

19643-1 која представља број купача у базену по m
3
волумена воде базена  за сат времена, тј. 

потребна површина воде за једног купача у зависности од дубине базена.  
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Бактерије, вируси, цисте и органска загађења непрекидно се уносе у базенску воду и 

од стране купача,  нарушавају здраствену исправност воде ,  исти се уклањеају при обради 

базенске воде. 

► Дезинфекција воде 

Дезинфекција подразумева уништавање микроорганизма – вируса, бактерија, алги и 

гљивица. Два најважнија типа загађивача, по питању воде у базену су бактерије и алге. 

Милиони бакетрија су присутни на људском телу. Многе су потпуно нешкодљиве. Друге 

узрокују болести а вода у базену је идеалан посредник за преношење бактерије са једне особе 

на другу.                                                                                                                                                     

Додајући средство за дезинфекцију у воду, у базену започиње процес, који ће  уз 

правилан рад уништити ове бактерије што је брже могуће и тиме смањити ризик од 

инфекција. 

Дезинфекција воде је основни процес обраде воде за уклањање  микроорганизама 

(који изазивају болести изнад прописане количине) присутних у води. 

Дезинфекциони процеси се остварују: 

 директном применом топлоте (термичка дезинфекција), 

 зрачењем (ултраљубичасто, Х-зрачење), 

 применом ултразвука или применом хемијских агенаса (хемијска дезинфекција). 

Вода за пиће као и базене мора да буде бактериолошки и биолошки исправна. Да би 

уништили бактерије и вирусе те да би се спречиле заразе и раст алги, код нас се претежно 

врши  хемијска дезинфекција  базенске воде (гасни хлор потребно је додавати cca 6 – 8 gr 

Cl2/m3 филтриране воде да би вода у сваком тренутку садржавала прописану количину 

хлора- због испаравања и трошења хлора потребно га је константно додавати). Овај начин 

хлорисања погодан је за обезбеђивање накнадне дезинфекционе активности. Везани 

резидуални у реакцији са амонијаком у облику хлорамина је мање реактиван од слободног 

хлора и зато може дуже времена остати способан за дезинфекцију. 

Озон је снажно оксидативно и дезинфекционо средство и захтева обавезну 

хлоринацију воде након озонизације. Процес се одвија стварањем насцентног кисеоника при 

прелазу из озона у кисеоник. За време озонизације уништавају се мокроорганизми, 

одстрањују органске материје и метали везани за њих (Мn), те се последнично одстрањује и 

непријатни мириси и укус воде и постиже одговарајућа боја воде.  

За дезинфекцију воде користи се и УВ зрачење. Повећана концентрација 

суспендованих материја и гвожђа у води,  последично повећава  мутноћу воде која омета 

дејство УВ зрака. Има гермицидно дејство(уништава све вегетативне облике) при таласној 

дужини од 253,7 nm и дози од 20 до 90mWsec/sm
2
 (просечно 30-40mWsec/cm

2
)
EPA 

УВ дезинфекцијом код базенски вода ефикасан се сузбијају  бактерије, вируси и споре 

укључујући и оне патогене који су отпорни на хлор, изазивањем фотохемијским променама у 

ћелијама организама. УВ таласнима енергија се простире од 100 до 400 nm дужине, а за 

ефекат дезинфекције оптимална је између 245 и 285 nm 
У циљу повећања безбедности, односно смањења  ризика  по здравље купача, неопходно је 

исправно  вођење технолошког процеса при обради базенске воде. 

► Kонтролa квалитета базенске воде - здравствена исправност 

У одсуству законске основе за оцену квалитета базенске воде користе се прописане 

вредности Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, („Сл. лист СРЈ―, бр. 42/98 и 
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44/99). Утабели бр.1и бр.2 приказани су параметри за физичко-хемијску и микробиолошку  

здравствену исправност базенске воде. 

Табела бр. 1: Микробиолошки показатељи здравствене исправности базенске воде 

 Микробиолошки показатељи Прописане вредности 

Укупан број колиформних микроорганизама 0 

Kолиформни микроорганизми фекалног порекла 0 

Патогени микроорганизми (Salmonella spp., 

Shigella spp.) 
НЕГАТИВАН 

Укупан број аеробних мезофилних 

микроорганизама 
10 

Стрептококе фекалног порекла НЕГАТИВАН 

Протеус врсте НЕГАТИВАН 

Сулфиторедукујуће клостридије НЕГАТИВАН 

Псеудомонас аеругиноса НЕГАТИВАН 

Протеус врсте НЕГАТИВАН 

Kвасци и плесни НЕГАТИВАН 

Табела бр.2: Физичко-хемијски показатељи здравствене исправности базенске воде 

Физичко-хемијски показатељи Јединица мере Прописане вредности 

Боја mg Pt/l 5 

Мирис - БЕЗ 

Мутноћа NTU 1,0 

pH вредност - 6,8-8,5 

Утрошак калијум-перманганата mg/l 8,0 

Остатак испарни mg/l - 

Електропроводљивост μS/cm 1000 

Амонијак mg/l 0,1 

Резидуални хлор mg/l 0,5 

Хлориди mg/l 200,0 

Нитрити mg/l 0,03 

Нитрати mg/l 50,0 

Укупно гвожђе mg/l 0,30 

Манган mg/l 0,05 

ШТЕТНОСТИ  ПРИ  ФЛИТРАЦИЈИ  БАЗЕНСКЕ  ВОДЕ 

Филтрација је пропуштање течности кроз полупропустљиву преграду која се назива 

филтрациони медијум са циљем да се из течности одстране грубо дисперзне (0,1mn) и 

суспендоване чврсте честице( органског и неорганског порекла). Течност пречишћени на 
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овај начин се називају филтрати, док се чврсте честице задржане на филтрационом медијуму 

називају филтрациона погача или талог. 

За исправно третирање базенске воде нужно је да комплетна количина воде у базену 

проциркулише филтрацијски систем (филтер) прописани број пута. За исправну филтрацију 

базенске воде, неопходно је да су наплавни филтери израђен по DIN 19624/ 19643 а пешчани 

по DIN 19605/19643 
Филтери с пешчаним пуњењем направљени су с опцијом тзв. повратног прања 

(BACKWASH), која мењајући смјер циркулације воде, избацује посебним одводом 

филтрирану нечистоћу.  Филтрација воде  је сложен поступак који обједињује: 

 механичко деловање,  у одстрањивању честица већих од пора филтарског 

материјала,  

 адхезијско деловање, које се огледа у приањању честица на површини 

филтарског материјала,  

 адсорпцијско деловање,  припијање  честица које с водом продиру у порозну 

средину,  

 таложно деловање, које се састоји у гравитацијском издвајању честица у 

филтерском материјалу,  

 биолошко дјеловање, које се огледа у стварању биолошке опне или превлаке 

(филма, мембране) од микроорганизама.  

Филтрацијом  воде врши се уклањање колоидних честица и микроорганизама 

(првенствено бактерија) који су након процеса таложења заостали у води, нарочито најситнији 

колоиди који се нису успели слепити у флокуле, већ су прошли током воде даље. Код 

филтрације ће и те честице заостати у додиру с филтарским материјалом. Филтрацијом воде 

кварцним песком(садржи силицијев диоксид СиО2) успешно неутрализирају  преостале 

могуће силе колоида заосталих у води након процеса таложења. Код пешчаних филтера за 

испуну филтера поред кварцног песка користи и прописана количина  хидро-антрацит 

(просејан природни антрацитни угаљ) у складу са EU 12 909, DIN200 и DIN 19643.     

Новија класификација филтрационих процеса гласи: макрофилтарција (издвајање 

честица већих од 1 микрона), филтер сита (честице се задржавајуна површини, ствара 

филтрациона погача, могу се уклонити повратним прањем),дубински филтери 

(непромењеном геометријом), дубински филтери( са промењеном  унутрашњом 

геометријом - песак и антрацит), микрофилтрација (издвајају се честице апроксимативно 

од 0,1 до 1 микрона) и ултарфилтрација – (поступак макромолекуларне сепарације честица 

чија је величина у раствору 0,002 - 0,1 микрона), а нанофилтрација је специјалан мембрански 

процес гдс се задржавају се честице величине око 0,001микрона (1 nm). 

Како би се избегли наведене проблеме код базенских вода, важно је постићи и 

одржавати правилан однос између pH, лужнатости и тврдоће воде   Може се закључити, да је 

pH најважнији показатељ квалитете воде у базену. 

Уколико се базенски филтер  редовито не чисти и одржава, постоји ризик стварањем 

каменца на кварцном пијеску и опасност од њихова међусобног сљепљивања чиме се 

смањује његова порозност, што неповратно доводи до смањења филтрацијског капацитета, а 

тиме и непотпуне филтрације што утиче на исправност воде. Надаље, у пумпи се повећава 

притисак, чиме филтер и цијевна инсталација бивају оптерећени притиском већим од 

допуштеног( што се види на манометру), што угрожава рад опреме и инсталације. За 

филтрацију базенских вода претежно се користе се две технологије или две врсте 

филтерских уређаја. Класични пешчани филтери и новији наплавни филтер .  

  Наплавни филтери користе као филтрирно средство киселгур или домаћи назив 

перфит PF220. Производи се из фосила исталожених камених скелета алги тзв. диатомеа па 

се често зове диатомејска земља. По хемијском саставу то је SiO2-кварц који је у води 

потпуно НЕУТРАЛАН(еколошки исправан). Уз коришћење у филтрацији базенске воде много 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Biologija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Koloidni_sustav
http://sh.wikipedia.org/wiki/Mikroorganizmi
http://sh.wikipedia.org/wiki/Bakterija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Taloženje
http://sh.wikipedia.org/wiki/Flokulacija
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се употребљава у индустрији пива,вина и фармацеутској индустрији. Примена наплавних 

филтера а у складу са DIN19643 и DIN19624 и  омогућава нам исправну  филтрацију 

базенске воде (одрећен степен чистоће и одређен квалитет воде у базенима).  

Мере за одклањања  штетности при филтрацији базенске воде  

       За потпуну прописану филтрацију, непоходно је да вода пролази кроз груби 

филтер преливне цеви  (ако не постоји филтер потребно га је уградити),  затим у 

компензациони базен па у предфилтер пумпе, тако да се вода филтрира од грубих нечистоћа. 

Завршна тј. главна филтрација воде, одвија се  проласком кроз пешчани или наплави филтер, 

вода се механички прочишћава и од најситнијих честица. За време циклуса филтрације, 

неопходно је чистити филтер (прописано технолошким режимом рада) како би се 

елиминисали нечистоће које су се наталожиле и које тада парцијално спријечавају пролаз 

воде тј. потпуну филтрацију,к ако би  смањили ризик од могућих штетности које угрожавају 

купаче. 

Филтрацијом воде омогућено је одстрање нечистоћу са површине воде. За 

одстрањивање нечистоће са дна базена, која је тежа од воде, користи се подводни усисивач. 

Филтрацијом воде омогућено је да се обично прикључује на уређај за циркулацију воде, или 

где то није могуће, препоручује се тип који се прикључује на вртно црево. Потпуном 

обрадом базенске воде (филтрација са континуираним додавање хемикалија) ризик по 

здравље купача је смањен,  низак је али постоји.                                                                                 

► Примена зеолита и активног угаља са новом улогом у технолошком процесу   

филтрације базенске воде. 

Зеолит и активни угаљ су важани чиноци за оклањање штетности при филтрацији 

базенске воде.      
- Зеолит је потребно употребљавати за филтрацију нарочито проблематичних вода, у 

комбинацији са хидроантрацитом или активним угљеном у пешчамим филтерима у место 

кварцног песка. Хемиски је то клиноптилотит  што значи, да је електрично негативно 

набијен и тиме на себе везује штетне елементе у води као што су тешки метали  олово, 

кадмиј…органске штетне ствари а исто тако делује и  као природни ионски измењивач (као 

антисептичко и антибактериско средство).Значи,има функцију и омекшивача воде. Због 

изузетно велике порозности (1 грам зеолита има цца 100 м2 површине) представља врло 

ефикасно филтерско средство у пешчаним филтерима.Филтери са зеолитом перу се истим 

начином као пешчани а употребом соли могу се и регенерисати. Зеолит успешно уклања 

амонијачни азот (NH4
+
) који је један од главних узрока еутрофикације воде на базенима, и 

тиме значајно смњује ризик по зравље купача. 

-  Код наплавних филтера,  потребно је употребљавати активни угаљ(АУ) са око 10 % 

додатка филтерском перфиту . Значи на 100 литара перфита додаје се 10 литара активног 

угља гранулације нешто веће од перлита. Смешу је потребно припремити у спремнику са 

електромешалицом, па се као таква нанесе на филтер истим поступком као са самим 

перфитом. Ако дође до зачепљења филтерских свећица при наношењу поменуте гранулације 

АУ и префита, неопходан је други поступак наношења.  Други поступак је следећи: најпре се 

нанесе перфит на филтер па се тек после нанесе АУ. Однос перфит : АУ остаје исти -10 : 

1.Разлог за употребу АУ је, да се смањују ТHМ-ови (трихалометан) у води, АУ уништав 

везани али и слободан хлор као и многе штетне органске загађиваче  у води,уништава лош 

укус и лош мирис …С обзиром на енормни порозитет (1грам АУ има цца1000 м2 површине ) 

представља истовремено и веома ефикасну филтрацију.Најквалитетниј АУ се производи из 

коштица од шљива или у задње време од  кокосових ораха. 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

374 
 

Напомињемо, да је   употреба  поменутим  додатних средстава, при филтрацији  воде  

данас мало позната а њихова примена незнатна (икуствено и научно доказана својства 

средстава),применом (у горе наведеном односу)поменутих средстава знатно се смњује ризик 

по зравље купача, низак али постоји. 

У дане када је велики број купача(прекобројни  број у датим врменским интервалима), 

када вода има одређена одступања  а у циљ смањења ризика по здравље купача,  неопходна 

је примена  додатних мера са употребом поменутих средстава за филтрацији воде, додатне 

мере су наведене у поглављу 4.1. (за одклањање  штетности при филтрацији базенске воде).              

Као потврда да је вођен исправни технолошки процес фитрације воде и да су 

примењене додатне мере у новонасталим условима, указује нам да је за врло кратки 

временски период добијена здравствено исправна вода прописаног квалитета и тако се ризик 

одржао на нивоу низак  али постоји 

БИОЛОШКЕ ШТЕТНОСТИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ БАЗЕНА  

У данима великих посета купача (прекобројних) и непримереног понашања тј. 

непоштовања кућног реда  на базеним, могуће је да се развију неке врсте инфекција на 

базенима.  

Микробиолошки ризици могу изазвати неке од следећих симптома или болести: 

 Цревне инфекције,(стомачни вирус), са појавом мучнине, повраћања, 
пролива, уз могућу  појаву компликација у виду серозног менингитиса - 

настају гутањем воде  заражене  бактеријама или вирусима (патогени), 

 Инфекције коже и  слузокоже,а нарочито очију, 

 Инфекције дисајних органа, које могу настати удисањем воденог аеросола, 

 Инфекције уха, које настају због задржавања нечисте воде у спољашњем 

слушном каналу 

 Инфекције мокраћно-полних органа. 
Ризик од заразе је утолико већи уколико је водена запремина објекта за купање мања, 

слабије проточна због лакшег засићења нечистоћама и микроорганизмима из околне средине 

или од самих купача. Сходно наведеном, можемо издвојити неколико неповољних фактора, 

који повећавају ризик за настанак инфекција: 

 Дуготрајан боравак у води, поготово седење у плиткој води са много купача, 

 Роњење, нарочито отворених очију, 

 Гутање воде, 

 Купање деце испод три године, као и посебно осетљивих особа, 

 Велики број купача, 

 Нехигијенско понашање купача, 

 Висока температура воде. 
Познато нам је да се са повећањем темературе воде, остварују  убрзани процеси 

разградње органских материја. Топлота и влага погодују развоју микроорганизама, бактерија, 

вирусаи гљивица. а самим тим је и повећан ризик по здравље купача. 

Мере за одклањање биолошких штетности за купаче на базенима 

Дезинфекција  воде  је  основни  процес  обраде  воде  за уклањање  микроорганизама 

(који изазивају болести изнад прописане количине)  присутних у води, које највише  уносе у 

базенску воду  сами купачи. 

Вода за пиће као и за базене мора да буде бактериолошки и биолошки исправна. То 

значи да природна вода не сме да садржи више од 10 колиформних бактерија (фекалног 
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прекла) у 100 ml воде, а пречишћена не сме да садржи: Есhеrichia coli, фекалне колиформе, 

Poteus, Streptococcus faecalis и сулфиторедујуће клостридије. У погледу биолошких особина 

вода  не сме да садржи паразите, алге и друге организме који могу да јој измене изглед, 

мирис и укус. 

Редовно прописано хигијенско и техничко одржавање објеката уз континуирану 

контролу хигијенске исправности воде за купање у току сезоне, као и надзор над применом 

хигијенских мера код купача, је основни услов за одклањање биолошки штетности. 

Мере које се предузимају за безбедно купање у базенима су следеће: 

 У данима  великих посета купача ( и прекобројних)  неопходно је увести додатну                            

 појачану дезинфекцију воде хиперхлорисање, филтериста у ноћној смени (када 
нема купача)повећава количину хлора(од 1-1,7 mg/l, ) до почетка преподневне 

смене када успоставља прописану количину резидуалног хлора (слободни 

0,5mg/l) и pH вредност 6,8-8,5 - кој се регулише аутоматским дозирањем 

натријум карбонат (калцинирана сода) Na ClO3 или лужине  и хлорводоничном 

киселином HCl ;        

 Током великих посета купача присутно је прекомерно уринирање у 
базену(некултура понашања)  што за последицу има повећану количину 

амонијака око 0,4-1,0 mg/l, у односу на прописану граничну вредност (0,1 

mg/l). Додавањем  свеже воде  смањењује се повећана концентрација 

амонијака, стабилизујe се pH вредности и смањује се  температура воде. 

Додата количина воде зависи од вишка амонијака и креће се од 40-80 

l(искуствено) по купачу на дан уз појачанау дезинфекцију;        

 У дане великих посета појачати  регенерацију код филтрирања у наплавним 

филтерима ( чишћење свећица ), додатно прање пешчаних филтера; 

 Додатно прање  грубих филтера на циркулацијоним пумпама;   

 Код већих посета додатно чишћење  грубих филтера(уграња грубих филтера у 
комп.базну у колико их нема) са усисавање  компензационих базена   и прањем 

истх, прање плочица на финским преливима, као и плочица изнад нивоа воде; 

 У поменутим  данима великх посета купача (и прекобројних)  неопходно је 

додатно појачати контролу пролазка кроз дезобаријере, као и чешћу промену 

воде са дезинфекционим средством (натријум дихлоризоцијанурат дихитрат 

додаје се 2g T – гранулата на m
3
 воде или натријумхипохлорит NaOCl - 1,4 % 

Cl (=14mgCl/l разређени - жалова вода) у исту, такође је неопходно појачано 

чешће и прање платоа базена, преливних решетки (по потреби прскање 

преливних решетки са бакар-сулфатом  CuSO4) као усисавање дна базена (од 

грубо диспергованих материјала), 

 Одељење хигијене у дане повећане посете, за које је прописан распоред, врши се 

појачано тј. додатно чишћење пратећих објеката и простора  (уклања органске и 

неорганске материје). 

 У дане појачаних посета, додатно се путем разгласа поред општих информација 

о квалитету воде (измерени параметри) купачи упозоравају на поштовање 

кућног реда, ради здраствене сигурности (ношење капе и папуча око базена, 

обавезно туширање пре уласка  базена,  подсећати децу не гутати воду ,да 

користе тоалет,  не улазити у воду са контактним сочивим). 

Како се претежно  резултати  микробиолошких анализа воде добијају од акредитоване 

установе  после три до пет дана, што је неповољно за примену мера код  промене квалитета 

воде у току дана. Зато је код великих посета (и прекобројних) неопходна правовремена 

примена наведених мера као и додатних (претежно искуствене) у оваквим случајевима, како 

би вода била здраствено исправна  у складу са поменутим Правилником. 
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У дане када вода има одређена одступања, а и у поменуте дане великих посета, 

неопходна је примена додатних мера како у припреми базенског простора тако и у обради 

базенске воде, у циљу безбедности купача и смњења ризик од штетности по здравеље истих. 

У поменутим  данима, неопходна је примена наведених мера уз примену поменутих 

средстава за филтрацију, како би се ризик одржао на нивоу низак али постоји. 

ШТЕТНОСТИ  ПРИ  ХЕМИСКОЈ  ОБРДАИ  БАЗЕНСКЕ  ВОДЕ 

Сама филтрација базенске воде није довољно за исправност воде. Бактерије, вируси, 

цисте и органска загађења непрекидно се уносе у базенску воду из ваздуха и од стране самих 

купача. Ти микроорганизми су микроскопске грађе и растворени су у води. Будући да су 

врло опасни за купаче,  исти се уклањеају при хемиској обради тј. дезинфекцији базенске 

воде. 

Непходно је напоменути да је један део купача   подложн ризику више од осталих, као 

на пример: 

-Деца (која се дуже задржавају у плићим базенима), затим особе са сниженим 

имунитетом и особе које су слабије покретне. 

      Хлорамини иритирајуће делују на кожу и рожњачу ока купача, изазивајући 

―црвене очи‖. У јавним базенима количина хлорамина зависи од броја купача, тј. укупне 

количине амонијака и pH и температури воде. 

 Загађивачи су  најчешће  једињења на бази азота, који потичу од зноја и урина, у 

форми амонијака и реагују са неким дезинфекцијоним средствима. Стварају потецијално 

иритантне продукте и зато морају бити преузете одговарајуће мере које су наведене како би 

се ово отклонило,  хемијским средстима или разблаживањем. 

Купачи на базенима изложени су са више врста ризика које можемо поделити на 
физичке опасности ( повређивања и дављења), хемијске  и  микробиолошке. 

Мала је вероватноћа, да ће купачи због хемиске обраде воде  доћи у контакт са 

високим концентрацијама хемикалија, потенцијални ризик који носи присуство хемијских 

материја у води је знатно мањи него што је ризик пореклом од микроорганизама.  

Служба хигијене и заштите животне средине обавља мониторинг здравствене 

безбедности базенских вода. Према важећим стручним доктринама узорковање се врши два 

пута недељно (код већих посета и три пута), и то ујутру пре уласка купача, и поподне, у 

време највеће експлоатације базена. Циљ је да се утврди степен деградације квалитета воде 

и, сходно томе, ниво ризика по здравље купача. 

► Средства (хемикалије) које се користе у обради базенске воде 

 Правилним руковањем и прописаном употребом, средства (хемикалија) која се 

користе у обради базенске воде, је важан чинлац за безбедност како радника на базенима 

тако и самих купача, а одоси се на опасне  материје. 

Један део средстава који се користи у обради базенске воде не спада у опасне 

материје, дефинисане Законом о хемикалијама , а то су: 

-  Натријум карбонат (калцинирана сода) Na2CO3 

-  Алуминијум сулфат Al2( SO4)3 

-  Nатријум хлорид NaCl  ( so  

Други део средстава које се користе спадају у опасне  материје, дефинисане Законом о 

хемикалијама, а то су: 

 - Xлор (Cl2) 

 - Xлороводонична киселина (HCl  преко 25 %, користи се 33 %) 

 - Бакар сулфат (CuSO4) 
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 - Натријум-хипохлорит (NaOCl) 

 -  Nатријум хидросид (каустична сода) Na0H  

У раду са поменутим опасним материјама (које су по пропису ускладиштена и 

обележена), учествују обучени радници користећи Правилник о превентивним мерама за 

безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду „Сл. 

Гласник РС„ бр.92/08, а у складу са Законом о хемикалијама ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 

88/2010, 92/2011 i 93/2012) ,Закон о производњи и промету отровних материја („Службени 

лист СРЈ ‖,бр . 15/95, 28/96-др.закон и 37/02 и „Службени гласник РС ‖,број 101/05-др.закон 

),  

Неопходно је напоменути да  је за безбедан рад са гасним хлором обавезан уређај за 

аутоматску неутрализацију истог. 

За дезинфекцију воде  код нас се претежно користи хлор (Cl2), а у мањој мери 

натријум-хипохлорит (NaOCl) и УВ(комбиована ), док су у свету претежно примељиве 

озонизација и УВ дезинфекција са хемијским третманом. 

Задњих година све више су присутне поменуте напредније технолгије које су уједно и 

ефикасније, те немају штетно деловање као што има хлор. 

Хлорисање базенске воде доводи до стварања многобројних споредних продуката тј. 

трихалометана -ТHM (претежно на затвореним базенима). Количина настанка трихалометана 

у базенима зависи од броја купача, укупног органског угљеника(ТОС), pH и температуре 

воде. Везивањем хлора са азотом из органских једињења (зној, урин) настају хлорамини, а са 

органским угљоводоницима и трихалометани који се сматрају канцерогеним елементима. 

Зато се у свету дозвољена количина везаног хлора смањује на 0, 2 mg/l, а за трихалометане је 

горња граница 0,02 mg/l.  
Трихалометани (хлоринација)- тосичан,мутаген, хлороформ и бромдихлорметан -

група 2В карциноген(могући карциноген)- бромоформ и дибромхлорметан група 3 

карциногена. 

    Трихлометани делују на кожу, рожњачу очију, изазивајући црвенило очију. 

Оштећују плућни епител што поспешује настанак астме. 

    Неопходно је напоменути да количина резидуалног хлора у води (прописано 

националним законом), која пређе прописану границу од 0, 5 mg/l сматра се штетном. 

   Ради безбедности, односно смањења  ризика  по здравље купача, неопходно је да се 

исправно води у потпуности  технолошки процес дезинфекције воде. 

Мере за одклањања  штетности при хемиској обради базенске воде  

За смaњење трихалометана на базенима, нису довољне само поменуте мере , поготову 

кад су упитању веће количине, потребна је примена нових оксидацијских и филтрациских 

метода (смњење примене јодида и бромида у води), побољшање проветравања затворених 

базена, као и примена поменутих средстава за филтрацију. 

Препоручује се и одржавање препоручених вредности Светске здравствене 

организације за концентрацију резидуалног хлора (1mg/l) и pH (7,2-7,8), ради заштите 

здравља корисника базена. 

Задовољење савремених  стандарда о присуству патогених  микроорганизама и 

бистрини воде је могуће постићи помоћу зеолита на далеко јефтинији и ефикаснији начин у 

односу на сва досада позната средства.  Помажу абсорпцију и растварање азота и разних 

тешких метала смањујући загађење подземних вода. Делују као идеалан упијач патогених 

бактерија и њихових спора. Зеолит у одредјеној гранулацији може да површински упије 

висок проценат микроорганизама профила 0.05 микрона који пролазе кроз зеолит,  отклања 

пецкање очију јер замењује амонијак из урина директно у кристалну решетку одакле није 

растворив у води. 
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Подешавање хемијске равнотеже воде у базену, вода ће бити чиста и прозирна само 

ако су састојци у хемијској равнотежи, а тиме смњујемо ризик од штетности по здравље 

купача. 

У циљу повећања безбедности, односно смањења  ризика  по здравље купача  код 

великих посета ( прекобројни )купача, неопходна је потуна  примена прописаног 

технолошког режима рада а по потреби  примена прописних додатних мера као и  

искуствених мера, како у обради воде  тако у припреми базенског простора. 

Мере које треба предузимати за одклањање хемијских штетности су мере које важе за 

биолошке шетности и набројане су у поглављу  4.1.  

У одсуству законске основе за оцену се користе прописане вредности Правилника о 

хигијенској исправности воде за пиће. 

Применом поментих мера,  редовним праћењем стања (мониторинг)и свих 

показатеља,  мала је могућност да дође  до нарушавања физичко- хемијске и микробилошке 

исправности воде, чиме би било ургожено здравље посетилаца, тако би се ризик одржао на 

нивоу низак  али постоји.  

ЗАКЉУЧАК 

У циљу повећања безбедности, односно смањења  ризика  по здравље купача, 

неопходнa је примена додатних мера као и исправно вођење технолошког процеса при 

физичко-хемиској обради базенске воде. 

Последњих година у Европи се поклања  све већа пажња унапређењу базенске 

технологије за физичко-хемиску обраду воде, као и коришћење безбеднији  средстава која се 

користе при обради исте. 

Код већих одступања квалитета базенских  вода примењују се додатне мере на обради 
воде, које у  добром делу  чине  искуствене мере у потребном  временском периоду. 

Хигијенска исправност базенске воде постиже се кроз физичко – хемијску обраду. 

Данас постоје  три генерације филтерских уређаја тј. три технологије. Прва генерација су 

класични пешчани филтери, док су  друга наплавни филтери и трећа која је најсавременија су 

ултрафилтери  који функционишу на принципу реверсне осмозе. Оваквом филтрацијом 

постиже се уклањање честица величине од 0,2 до 0,001 m, док наплавни не уклањају 

честице мање од   20m. Дезинфекција воде код нас се претежно врши хлором док су у свету 
више примељиве озонизација и УВ дезинфекција са хемијским третманом  (комбинована). 

Неопходно је  да базени  испуне здравствено – хигијенске захтеве прописане националним 

законима. 

У Србији је на снази Правилник о хигијенској исправностиводе за пиће  који није 

најбоље решење за базенске воде које имају своје специфичности. С тим у вези требало би 

извршити корекције и дођи до новог правилника према европским стандардима.  

Напомињемо да смо  из  разлога  непостојања Правилника о хигијенској исправности 

базенске воде,  на  шестом међнародном саветовања  на тему Ризик и безбедносни 

инжењеринг на Копаонику 2011. у оквиру  свог рада    Процена ризика за корснике базена са 

освртом на неопходност доношења Правилника за базенске воде, са  одређеним елеметима  

предложили  израду истог. Доношењем Правилника  за базенске воде и све оно што је 

наведено за смањење ризика купача , купач би био безбеднији и вода би била здраствено 

исправнија, што је у интересу свих нас.  

Процена је да су купачи у базенима изложени високом ризику од хемиских и 

биолошких  штетности, као и могућностима да дође до механичих повреда. Континуираним 

праћењем параметара квалитета водем (мониторинг), уз стриктно придржавање мера 

приказаних у раду са употребом поменти средстава за филтрацију и придржавања хигијенско 
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техничких стандарда и процедура, може се постићи да се ризик одржи на нивоу низак али 

постоји. 

И поред тога, сматрамо да је неопходно и даље веома опрезно пратити кретања свих 

параметара који утичу на исправност воде и безбедност посетилаца, уз сарадњу свих 

одговорних чинилаца, те предузимати рационалне сврсисходне мере које могу томе 

допринети, како би ризик био низак, тј, купачи били безбеднији на базенима. 
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РЕЗИМЕ 

У раду је урађена анализа последица пожара и њихова временска дистрибуција у свету. Посебно су 

приказане директне материјалне штете настале у пожарима, на примерима више европских и ваневропских 

земаља. Описани су проблеми и узрочници пожара у Србији насталих на отвореним просторима, као и 

проблеми неодржавања димњака, због којих је само у последње три године настало 3.000 пожара. Статистичка 

расподела величине материјалних губитака услед пожара је анализирана на примерима Логнормалне и Парето 

расподеле. 

Кључне речи: материјалне штете у пожару, дистрибуција, могућности моделовања 

ANALYSIS OF MATERIAL DAMAGES CAUSED BY FIRE 

AND THE POSSIBILITY OF THEIR MATHEMATICAL MODELING 

SUMMARY 

This paper analyses the consequences of fire and its distribution in time. It also includes the examples of 

several European and non-European countries on the direct material damage caused by fire. The problems and causes of 

fire in Serbia, resulting in open spaces, are described, as well as the problems of maintenance of chimneys, because of 

which in the last three years there have been 3,000 fires. Statistical distribution of material loss due to fire is analyzed 

on the examples of Lognormal and Pareto distribution. 

Keywords: material damages caused by fire, distribution, mathematical modeling 

1. УВОД  

Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017. године („Службени гласник 

РС‖, бр. 21/2012) дефинише општи циљ: унапређивање заштите од пожара превентивним 

деловањем кроз предузимање и примену мера безбедности свих субјеката и информисаност 

грађана. Међутим, подаци о последицама пожара су недовољно познати широј јавности, те 

се тешко и споро прихватају и акције у промовисању квалитетнијих мера заштите од пожара. 

Највећа материјална штета и највећи број изгубљених живота у Србији је због пожара. 
И поред предузимања низа превентивних мера заштите од пожара и експлозија само у 2009. 

години регистровано је 21.567 пожара и 44 експлозије, на грађевинским објектима - 10.724, 

на отвореном простору - 14.878 и у саобраћајним средствима - 2.764 пожара (подаци 

доступни из евиденције ватрогасно-спасилачких јединица образац ДОГ 1 - од јануара 2010. 

године, примењује се нов начин статистичког евидентирања догађаја и активности у 

области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на основу апликације "ДОГ", у који 

се уносе све активности Сектора у вези са пожарима и експлозијама, независно од тога да 

ли је извршен увиђај, тако да се у овој анализи могу поредити статистички показатељи 

само за период од 2005. до 2009. године, када су се догађаји из ове области евидентирали 

искључиво на основу извршеног увиђаја). Стварни укупни губици за државу, који би 

обухватили осим директних материјалних штета и индиректне секундарне и терцијарне 

дугорочне губитке због застоја производње, губитака у ватрогасним јединицама услед 

интервенција,  и остале нематеријалне губитке, оштећења културних добара и еколошке 

штете (Слика 1.) се не приказују статистички због непостојања јединствене методологије. 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад 

2
 Факултет техничких наука, Нови Сад 
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2. РЕГИСТРОВАНЕ ШТЕТЕ У ПОЖАРИМА 

Материјална штета у Европи услед пожара се процењује на 1 % БНД (бруто 

националног дохотка), док се у Србији већ годинама креће у границама 2-2,5% БНД. 

Забрињавајући су подаци да је у Србији прошле године у пожарима настрадало 14 особа. 

Подаци за Европу говоре да чак преко 70 000 људи годишње заврши у болници због 

последица тровања, услед удисања отровних материја. Зато је јако битно да се води рачуна 

о материјалима који се уграђују, да се мисли и на термоизолацију и што је најбитније да 

материјали буду испитани, еколошки прихватљиви, као и да током времена не мењају своје 

карактеристике. У Табели 1. је приказан тренд повећања директних материјалних губитака 

услед пожара у свету, према Information Bulletin of the World Fire Statistics Centre [1], иако је 

истовремено констатовано смањење броја пожара и броја страдалих и повређених лица у 

пожарима. 

Узрок великом броју пожара на отвореном простору лежи у људском фактору услед 

немарности грађана приликом спаљивања остатака обраних житарица или другог отпада. У 

приватном власништву у Републици Србији налази се око 50% шума. Од укупне површине 

територије Републике Србије 29,1% налази се под шумом. Само током јула и августа 2007. 

године преко 33.000 хектара под шумом и ниским растињем било је захваћено великим 

бројем пожара. 

За време извођења жетвених радова на сетвеним површинама само у 2009. години 

пожарима на отвореном било је захвћено 1,146 км² и интервенисано је на 2.133 пожара на 

површинама под житарицама, углавном на подручју Аутономне покрајине Војводине. 

Имајући у виду опасност од настајања пожара на пољопривредним усевима и механизацији у 

току извођења жетвених радова, Министарство унутрашњих послова сваке године, почев од 
2002. године, налаже спровођење превентивних мера у оквиру акције под називом „Жетва‖, 

са циљем да се пре отпочињања и у току жетвених радова избегну неправилности из ранијих 

година, односно обезбеди обављање ових послова без ризика од настанка пожара. Законом о 

заштити од пожара и Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС‖, бр. 

62/06, 65/08 и 41/09) су на јасан начин дефинисане превентивне мере. 

 

Слика 1. Последице пожара у Депоу, август 2014. у Београду - 600 људи остало без посла 

Током последње три године у Србији је буктало око 3.000 пожара, који су изазвани из 

једног јединог разлога – неисправног димњака. Ови пожари направили су материјалну штету 

од око 200 милиона динара. У 30 % свих случајева узрочник пожара је димњак, речено је на 

Европском конгресу димничара у Београду. Да би се то спречило, потребно је увести 
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контроле на терену. У Србији је усвојен Закон о ефикасном коришћењу енергије, који 

подразумева контролу ложишта и котлова снаге веће од 20 киловата и клима уређаја снаге 

веће од 12 киловата, као и контролу самих ложишта и квалитета сагоревања. Проблем је што 

у Србији има око 500.000 објеката снаге веће од 20 киловата, за шта је потребно 250 

инспектора на терену, али их у пракси има мање од 10. Према подацима Европске 

федерације димничара (ESCHFOE) у Немачкој димњаке не контролише посебна инспекција, 

већ има око 8.000 фирми у којима ради око 20.000 димничара, који три пута годишње 

контролишу 40 милиона ложишта, снаге веће од 11 киловата. У развијеним земљама на 

услуге димничара гледа се као на уштеду, јер се квалитетним чишћењем може уштедети до 

10 одсто енергије. Код нас та област није законски регулисана. Узевши у обзир да 

димничарска служба није успостављена на територији целе наше земље, у првој фази када се 

стекну регулаторни предуслови да се она организује, процена је Удружења димничара 

Србије, да је потребно још хиљаду димничара, што би на неки начин могло да се гледа као 

хиљаду нових радних места. Европски прописи подразумевају школски систем и нову 

опрему и упозоравају на штетност по здравље лошег сагоревања у кућним димњацима. 

Установило се да више људи умире од тих честица него што их погине у саобраћајним 

несрећама, а трошкови лечења тих болести пуно су већи него што је лечење од саобраћајних 

несрећа (подаци из Словеније). У Табели 1. су приказане директне материјалне штете у 

пожарима у неколико европских и ваневропских земаља у једном периоду, где се види њихов 

перманентни пораст, иако је у исто време забележен мањи број пожара и мањи број 

погинулих и повређених лица.  

Табела 1. Директне материјалне штете од пожара изражене у милионима [1]  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Држава                     валута        2005        2006     2007          БНД (2005 – 2007) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Czech Republic                       CzKr       1,850             2,200       2,450               0.07  

Poland                                          ZI          645                750          920               0.07  

Slovenia                                                                                                                0.07 (2002-04)  

Australia                                     $A          855                 845          885               0.08  

United States                            $US      12,000            13,000     16,500              0.10  

New Zealand                            $NZ          165                  165         180               0.11  

Hungary                                                                                                                 0.12 (1986-88)  

Japan                                                                                                                      0.12  

Spain                                                                                                                      0.12 (1984)  

Germany                                        €         2,900              3,300       3,400             0.13  

United Kingdom                           £          1,900              1,650       1,600             0.13  

Netherlands                                   €            765                  745          900             0.15  
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Finland                                          €            225                   260         315             0.16  

Canada                                                                                                                   0.17 (1999-2001)  

Italy                                               €          2,350               2,350       2,700            0.17  

Sweden                                      SKr         4,750               4,300        5,400           0.17  

France                                            €         3,350               3,300        3,400           0.19  

Denmark                                    DKr        2,600               3,000        4,050           0.20  

Norway                                      NKr        3,850                                                    0.22 (2003-05)  

Switzerland                                                                                                            0.23 (1989)  

Belgium                                                                                                                  0.24 (1998-2000)  

Austria                                                                                                                    0.26  

3. МОДЕЛОВАЊЕ ВИСИНЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ГУБИТАКА 

За одређивање укупног губитка услед пожара потребно је одредити погодну функцију 

расподеле вероватноћа. Овај проблем  није једноставан и он се проучава у великом броју 

радова. Постоје два приступа за решавање проблема: 

 

1. Непараметарски приступ (за одређивање вероватноћа користи се емпиријска 

густина података коју добијамо из статистичког скупа). 

Овај приступ се примењује  када се претпоставља да постојећи подаци не прате неку 

познату расподелу или да је статистички скуп довољно обиман. Овај начин је 

најједноставнији, али се при томе претпоставља да су подаци о губицима довољно 

свеобухватни и да сви губици у прошлости имају исту шансу да се десе у будућности, а да се 

губици који нису део постојеће базе података неће појавити у будућности. 

Емпиријска функција расподеле случајне променљиве X за узорак  nxxxx ,.....,, 21  

има следећи облик: 
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Емпиријска расподела се користи да се испита фитована расподела губитака. Ако 

фитована расподела приближно прати емпиријску, фитовање је добро урађено.  

 

2. Параметарски приступ (за одређивање вероватноће користи се позната 

теоријска расподела, која најприближније одговара расподели висине губитака 

узорака података). 
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Основни проблем у овом приступу је одабрати теоријску расподелу која најбоље 

описује густину расподеле и оценити параметре те расподеле. Број параметара је фиксан и 

коначан, а њихов број одређује колико је комплексан модел. Ако је модел једноставнији 

лакше се одређује вредност параметара и стабилнији је током времена,  тј. исти модел добро 

описује и ситуацију у будућности. Предност комплекснијих модела је што прецизније могу 

да прикажу стварну тренутну ситуацију. У више радова испитиване су теоријске расподеле 

које одговарају статистичким скуповима, који представљају губитке у пожару и утврђено је 

да расподеле које се могу применити су Логнормална и Pareto расподела. 

Логнормална расподела 

Случајна променљива X има Логнормалну расподелу  ,: LNX , ако су њена 

функција густине и функција расподеле: 
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При томе  x  је расподела стандардизоване нормалне случајне променљиве. 

Логнормална расподела је двопараметарска са параметрима    0,  mm  

Очекивана вредност и дисперзија су 

      22

2

22 1, 





 m
m

EEXDeXE  

У радовима 2, McNeil (1997), Scollnik (2007) и дригих коришћена је логнормална 

расподела, као и модификоване расподеле. У 5 испитиване су расподеле које одговарају 
статистичким скуповима које су доставиле румунске осигуравајуће компаније о штети од 

пожара за 2007. годину. Показано је да овом статистичком скупу одговара логнормална 

расподела. При томе, прво је коришћена класична логнормална расподела, а потом је 

предложена логнормална расподела са две променљиве која боље одговара датом 

статистичком скупу. 

Други тип расподеле који се често користи за расподелу штета је Парето расподела. 

Функције густине и расподеле су 
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Домен допустивих вредности Паретове расподеле зависи од параметра локације  ,

>0.  

(при томе се подразумева да се не очекују штете мање од x, тј. да су оне 

занемарљиве). Други параметар је параметар облика. Очекивана вредност и дисперзија за 

Парето расподелу су: 
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Парето расподела је погодна за моделирање висине губитка, пошто се обухватају и 

губици веома високе вредности. Ова расподела се може користити у различитим верзијама. 

Често се користи једнопараметарски случај када је  = 1. У 6 испитивана је примена Парето 

расподеле на штете. Врло често фитовање даје добре резултате за мале и средње штете или за 

веома велике. Да би се добили добри резултати у исто време на обе стране предложена је 

комбинована примена обе расподеле. Пошто се на основу хистограма или на основу особина 

променљиве одабере одговарајућа расподела, параметри се могу потом одредити методом 

максималне веродостојности.  
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4. ЗАКЉУЧАК 

Иако у свету напредак технологије и општег нивоа образовања даје као резултат 

смањени број регистрованих пожара, као и смањени број страдалих и повређених особа у 

пожару у већини земаља, ипак је карактеристичан статистички перманентни раст директних 

материјалних штета насталих као последица пожара. Ови подаци који у просеку у Европи 

износе око 1% БНД, а у Србији преко 2% БНД, упозоравају да још увек нису довољно 

ефикасне превентивне мере у свим областима. Непостојање јединствене методологије о 

процени стварних укупних штета (директних и индиректних – дугорочних) спречава да се 

овај озбиљан друштвени проблем сагледа у целости. Математичка расподела величине 

материјалних штета у пожарима и њихова временска дистрибуција су још један ефикасан 

начин за што објективнију процену укупне пожарне опасности.  
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ЕФЕКТИ  GREEN FACTOR  - НОВЕ УРБАНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОЛИТИКЕ 
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РЕЗИМЕ 

Нове зелене идеје у спровођењу нових урбанистичких концепата у свету постају све разноврсније и 

ефектније. Њихова делотворност је потврђена на примерима градова Берлина, Малмеа и Сијетла. У раду је 

детаљно објашњен метод озелењавања коришћен у граду Сијетл (САД) његове предности и мане, као и 

историјат промена у бодовању зелених површина. Урађен је пројекат за један конкретан стамбени објекат у 

Србији по методи „Green Factor Seattle‖ и анализирани су добијени резултати који износе 0.633 (према Green 

Factor скору) што значи да је 63.3% парцеле озeлењено. 

Кључне речи: зелени фактор, заштита животне средине, пројекат, урбане средине  

  EFFECTS OF GREEN FACTOR - NEW URBAN GREEN POLICIES 

ABSTRACT  

New green ideas in the implementation of new urban concepts in the world are becoming more diverse and 

more effective. Their effectiveness is confirmed by the examples of the cities of Berlin, Malmö and Seattle. This paper 

explains green metod used in Seattle, USA, adventages and disadventages as well as history of changes in scoring of 

green surfaces. Project is done for a specific housе unit in Serbia using ―Green Factor Seattle‖ metod. Results were 

analyzed, in this case 0.633 (Green Factor Score) which means that 63.3% of plot is consist of green surfaces. 

Keywords: green factor, environmental protection, project, urban 

1. УВОД 

Искуства упозоравају да ће експанзија урбане градње довести до штетних промена у 

целокупној животној средини, економији и животним заједницама. Проблеми као што су 

претерано загревање, загађење ваздуха, воде, нестанак повољног окружења за опстанак 

животињских врста, бука итд. не могу да се реше у кратком временском периоду и без 

колективног залагања. Брза миграција становништва у урбане средине захтева много више 
планирања, нове методологије како за будућност и опстанак градова и људи, тако и за 

очување села и животне средине. Као пионирски подухват за решавање овако озбиљних 

еколошких проблема у Берлину је осмишљен и започет пројекат зелених урбаних 

обавезујућих норми (БАФ), а касније и у САД - ''Green Factor Seattle''. Смисао ових мера је 

да се дефинише минимално поребан % зелених површина на грађевинској парцели, будућих 

објеката, рангираних према њиховом „зеленом‖ доприносу, а без којих се не може добити 

употребна дозвола. Применом оваквог система симбиозе човека и природе и увиђањем 

предности и мана, долази се до откривања нових начина функционисања у животном 

окружењу [1]. Иако се спроводи у малом броју егзистенцијално стабилних и уређених 

градова света, резултати су јасно видљиви, а што објашњава брзину којом се шири, 

напредује, унапређује и дорађује. Зелени фактор Seattle је имплементиран у јануару 2007. 

године и иако су током година настајале промене у функционисању система и начину 

бодовања еколошких елемената, циљ је остао непромењен. 
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2. ИСТОРИЈАТ ЗЕЛЕНОГ ФАКТОРА 

Зелени фактор као концепт је осмишљен у Берлину – Немачка, под називом „Biotope 

Area Factor (BAF)‖  и у Малмеу - Шведска под називом „Малмö Quality Program‖, а Сијетл 

је први град у САД који је имплементирао сличан програм. Категорије и критичне вредности 

оба поменута пројекта, граду Сијетлу су били база за уобличавање циљева „Green Factor 

Seattle‖. Сличан приступ усвојен је и у Токију - Јапан, док су Портланд - Орегон и Чикаго - 

Илиноис у САД увели подстицаје за повећање зелених површина у виду зелених кровова и 

система за искоришћавање кишнице. Током година, фактори за бодовање биљне вегетације и 

осталих еколошких елемената, мењали су се у оба смера. Класификација биљних врста 

такође је наилазила на измене. Мењани су тумачења и начин попуњавања формулара, а 

укупни фактор за добијање дозволе за градњу мењао се у зависности од зоне насељеног 

места у ком се гради од 0.30 до 0.60 тј. 30-60% озелењености објекта [2]. 

Значајан подстицај зеленој архитектури дају и међународне струковне архитектонско 

-  грађевинске асоцијације. Додела LEED сертификата – лидер у енергетском и еколошком 

дизајну (Leadership in Energy and Environmental Design – LEED) је покренула још 

масовнију изградњну зелених детаља на зградама. Ово јесте стандард непрофитне 

организације (Савет САД за зелену градњу) и примењује се од 1998. Данас, овај стандард 

покрива више од 18.000 објеката само у САД. Поред 50 држава у саставу САД, LEED 

стандард се примењује и у преко 40 земаља света (укључујући и Србију), док су површине 

сертификоване овим стандардом премашиле 100 км². О значају ових сертификата говоре 

подаци бројних истраживања. У закључку Извештаја, који мери утицај LEED објеката, на 

индустрију и околину, подвучено је да су компаније које послују у зградама са LEED 

сертификатом, током кризне 2008. године оствариле приходе од преко 170 милиона 

долара на основу бољих услова рада. Такође је речено да ће до 2015. године она бити 

изражена у милијардама долара, а да ће број радника у зградама са ЛЕЕД сертификатом 

порасти преко 10 пута. (Потврде оваквих ефеката се могу добити од великих аутокомпанија 

Roys-Roys и Ford, које су међу првима уградиле и реконструисале постојеће кровове у зелене 

кровове на производним халама). 

3. ЗЕЛЕНИЛО У УРБАНОМ ОКРУЖЕЊУ – ЕФЕКТИ 

Зелени пејзажи играју велику улогу у животу урбане средине. Иако естетски и 

психолошки фактор није занемарљив, њихова функција се огледа и у низу других 

позитивних ефеката: повећање евапотранспирације, абсорпција угљеника - ослобађање 

кисеоника, задржавање прашине, смањење буке (дебљина субстрата 20цм смањује буку за 

46-50 dB, близу  булевара, аеродрома, пруга), формирање нових корисних површина за 

боравак људи на објекту, креирање животних услова за животиње, хлађење објекта, 

изолација објекта, повећана заштита крова од УВ зрака и механичких оштећења падавинама, 

повећање енергетске ефикасности (мање енергије за одржавање температуре и климе у 

објекту - слој субстрата од 10цм смањује за 25% потребну енергију за хлађење током лета),  

итд. [3] 

Научно је доказано да избор кровних покривача има огроман утицај на глобално 

загревање. Не препоручују се или чак забрањују, материјали који апсорбују топлоту и 

стварају тзв. Врела острва (урбане средине, које су за неколико степени Целзијуса топлије 

од околине). У првом реду овде спадају асфалтни или кровови са црном изолацијом, који 

имају велику апсорбциону топлотну моћ (држава Калифорнија је најавила ригорозне нове 

прописе – сви кровови на старим и новим објектима, мораће да буду офарбани у бело или 

изведени као зелени кровови).  
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Велики француски архитекта Le Corbusier, један од првих промотера равних, зелених 

кровова, говорећи о њиховим предностима и потреби њиховог интензивнијег и 

вишенаменског коришћења и могућег људског боравка на кровним баштама, упитао је и: 

зашто игнорисати и контакт са звездама?  

4. ЗЕЛЕНИ ФАКТОР - ИДЕЈНИ КОНЦЕПТ 

Основна идеја нове зелене урбане политике је да се будући инвеститори и градитељи 

одређених категогорија зграда, обавежу да при градњи на грађевинској парцели морају да 

примене довољно зелених детаља (сваки од њих доноси одређен број бодова), и да тако 

остваре прописани грин фактор (0,30-0,60), да би тек након тога могли да добију 

грађевинску и употребну дозволу. Овај сложени модел  графички описује елементе зеленог 

фактора (Слика 1.), начин на који они могу просторно да се организују у односу на 

инфраструктуру и пејзаж у једном концептуалном пројекту [5]. Следи списак елемената за 

оцену по категоријама. 

 

Слика 1. Идејни концепт са еколошким елементима (каталошке ознаке) 

4.1 Елементи за оцену: земљиште  

Зелени фактор подстиче слојевити распоред вегетације како би се максимално 

искористило земљиште. Уређене земљане површине категорисане су на основу дебљине 

земљишта. 

- Уређено земљиште дубине мање од 60 цм; 

- Уређено земљиште дубине веће од 60 цм; 

- Систем са комбинованом структуром земљишта. 

4.2 Елемент за оцену: системи који задржавају биоматеријал 

Овакви системи представљају трећу највишу класу уређених земљишта дефинисану 

зеленим фактором. Њихова почетна вредност фактора је највећа у односу на вредност 

осталих класа, што осликава функционалне предности прочишћавања атмосферске воде и 

смањења њене запремине и унапређења естетике, конструисањем добро дизајнираних 

система биозадржавања. 

- Кишне баште и јаркови; 

- Атмосферске баште. 
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4.3 Елемент за оцену: површине за озелењавање 

Повећање величине и квалитета површина за озелењавање главни је циљ зеленог 

фактора. Коришћењем слојевитог приступа сађењу повећава се функционалност често чак и 

за то непредвиђених површина. Површине за озелењавање класификују се по висини биљне 

вегетације.  

- Слој вегетације који у пуној зрелости достиже висину мању од 60 цм; 

- Слој вегетације који у пуној зрелости достиже висину већу од 60 цм. 

4.4 Елемент за оцену: дрвеће 

Дрвеће омогућава више функционалних позитивних ефеката неопходних за 

уобличавање животног окружења у односу на све остале елементе. Свеж ваздух, хлад и 

смањена температура одлике су простора у окружењу дрвећа. Сви позитивни ефекти 

повећавају се са годинама. 

- Ниско дрвеће; 

- Дрвеће средње висине;  

- Велико дрвеће; 

- Велико већ постојеће дрвеће. 

4.5 Елемент за оцену: зелени кровови 

Зелени кровови нуде велику функционалну предност у односу на конвенционалне 

кровове. Они стварају животно станиште инсектима и птицама, прочишћавају атмосферску 

воду и уједно смањују отицање исте. Смањују трошкове загревања и хлађења објеката и 

продужавају животни век крова за 50%. Они се класификују на основу дебљине супстрата. 

- Зелени кров - дебљина супстрата од 5 цм до 10 цм; 

- Зелени кров - дебљина супстрата већа од 10 цм. 

4.6 Елемент за оцену: зелени зидови 

Иако зелени зидови тренутно нису чест пејзажни елемент њихов распон цена и 

могућност увећања вредности зеленог фактора, а да се притом не умањи лични печат 

грађевине, иду у прилог овом еколошком елементу. Ако су добро дизајнирани омогућавају 

зградама површинску заштиту, климатске погодности, смањују буку, смањују оптерећење 

дренажног система [4]. Њихови позитивни ефекти се повећавају са старошћу. Они се 

категоришу на основу подлоге на којој расту. 

- Биљке на фасади; 

- Биљке на систему каблова; 

- Систем са потпорним решеткама;  

- Потпорни зелени зид. 

 

 

Слика 2. Потпуно зелено окружење је могуће у насељу 
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4.7 Елемент за оцену: водени системи 

Водени детаљи користе атмосферску воду и тиме смањују оптерећење на дренажне 

системе. Да би испунили захтеве зеленог фактора и били бодовани, морају постићи 

функционалне циљеве укључујући и сакупљање атмосферских падавина. Елемент је са 

ниском финалном вредношћу бода и у већини случајева економски неодржив, па нису често 

коришћено решење. 

4.8 Елемент за оцену: водопропустљиви покривни материјали 

Увођење водопропустљивог покровног материјала у систем вредновања по зеленом 

фактору последица је потребе градова да користе атмосферску воду на начин на који то и 

природа ради. Овај елемент категорише се на основу врста материјала од којих је направљен 

(посебно је добар за приступе гаражама и паркинге).  

- Водопропустљиви асфалт; 

- Водопропустљиви бетон;  

- Водопропустљиво поплочање.  

4.9 Елемент за оцену: бонуси 

Као опција додавања и унапређивања функционалности различитих елемената 

уређених површина, јављају се бонуси – додатни бодови. Они не искључују претходно 

одређену вредност коју елемент добије. Битно утичу на повећање вредности по зеленом 

фактору, а предвиђени су за примену следећих корисних детаља: 

- Аутохтоне (дивље) биљке толерантне на сушу; 

- Систем који у проценту од 50% користи кишницу као извор наводњавања; 

- Видљивост са јавне површине;  

- Узгој биљака за исхрану. 
Органи управе града Сијетла су Уредбом о увођењу Зеленог фактора бр. 122311 

прописали законску обавезу о минималној количини вегетације, за категорисане 

комерцијалне зоне. Тај еквивалент представља 30% укупне величине парцеле у поседу. 

Подстиче се увећање вегетационог потенцијала, постављањем претходно узгојених биљних 

врста у што више слојева, као и садња великог дрвећа на просторима који су видљиви са 

јавних површина. Зелени фактор града Сијетла обавеза је за сваки објекат који у плану има 

више од 4 стамбене јединице, више од 370 м
2
 за комерцијалну употребу или више од 20 

нових паркинг места [6]. 

5. ПРИМЕР ИЗРАЧУНАВАЊА ЗЕЛЕНОГ ФАКТОРА НА ПАРЦЕЛИ СА 

СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТОМ У КУЛИ 

Циљ је да се за већ постојећи објекат одреди висина зеленог фактора, примењујући 

стандарде града Сијетла за добијање грађевинске дозволе, која већ укључује законску 

регулативу озелењавања површина. 

5.1 Опис парцеле (Слика 3.) 

- Парцела се простире на 2 парцеле 1148/34 и 1149/2 са укупном површином од 

513 м
2
 на територији града Куле; 

- Од укупне површине парцеле на објекат одлази 100 м
2
; 

- На касније изграђени помоћни објекат 42 м
2
; 
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- На бетонске стазе око стамбеног објекта па све до помоћног објекта 75 м
2
; 

- Остатак укупне површине парцеле који износи 296 м
2
 покривен је биљном 

вегетацијом. 

 

Слика 3. Распоред елемената на парцели 

Табела 1. Списак биљних врста, бројност и категорија на посматраној парцели 

 
 

Добијени укупни фактор за ову парцелу увелико премашује законски минимум од 

0.30 и износи 0.633. Када овај резултат помножимо са 100 добијамо информацију колики је 

проценат парцеле под зеленим површинама, у овом случају проценат је 63.3%. За овако 

висок укупни фактор највећу заслугу узимају: велика површина уређеног земљишта дубине 

веће од 60 цм, већину биљака чини воће, једно велико већ постојеће стабло, зелени зид. 

Процена висине зеленог фактора на овој парцели рађена је на већ изграђеном терену, раније 

уређеном у складу са климатским условима локације. Овакви природни услови, без великог 

планирања, законских одредница и економске рачунице омогућавају, у овом случају, да 

фактор зеленила на посматраној парцели прелази 63% укупног земљишта. 

6. ЗАКЉУЧЦИ  

Зелени фактор нам даје оквир - модел како се успешно управља животном средином 

и показује како се систематски, законским регулативама уређује прихватљив проценат 

зелене површине урбаних средина. Овај још увек млад концепт упућује на могућност 
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симбиозе живота између људи и остатка живог света. Данас у Сијетлу зелени фактор је у 

потпуности променио начин на који се пројекти дизајнирају, а у будућности ће његов утицај 

бити још чешћи и успешнији. Релативно кратко искуство у пракси, резултира малим 

недоследностима и нелогичностима у функционисању, а најчешће су у питању 

диспропорције цена функционалних елемената и њиховог бодовања по зеленом фактору. 

У раду се може видети да су највећи напори учињени у смеру едукације и буђења 

свести код становника посматраних локалитета и често се акценат стављао на дизајн и 

презентацију више него на функционалну добробит животне средине. Ипак шира примена 

оваквог система била би веома корисна за човека и унапређење и развоја градских средина, у 

смеру озелењавања и здравијег начина живота. 
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SUMMARY 

Food labeling is a way of the communication between the producers and actual consumer about the foodstuff 

characteristics. The form and content of labels can mislead the consumer, increasing the risk of disease. The paper 

makes a comparative analysis of existing legal fund in the countries around the Black Sea, aiming the compliance with 

EU directives in this regard. Also, are provided on the improvement of the situation in order to increase the security of 

existing food consumption on the free market. 

Keywords: food risk, labeling, legislative regulations, European Directives 

СТУДИЈА О ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ О ЕТИКЕТИРАЊУ 

НАМИРНИЦА 

РЕЗИМЕ: 

Етикетирање намирница је начин комуникације између произвођача и стварног потрошача о 

карактеристикама прехрамбених производа. Форма и садржај етикета може обманути потрошача, што повећава 

ризик од болести. У раду је дата упоредна анализа постојећег правног оквира у земљама око Црног мора, са 

циљем усклађивања са директивама ЕУ у том погледу. Такође, дати су предлози за побољшање ситуације у 

циљу повећања безбедности постојеће потрошње хране на слободном тржишту. 

Кључне речи: ризик од хране, етикетирање, законодавна регулатива, европске директиве 

INTRODUCTION 

In last period, the food technologies became more complex. The processing of natural 

products for the food consumption is intensive type based on the spectaculars progress of the 

sciences. Also, the possibilities for evaluating the quality of food were developed. The food 

consumed is more appreciated as an assimilated substance in the body that may have a positive or 
negative role for consumer health. Wishing producers to increase the preservation level of the food 

with reduced costs, or for to create food a more attractive, it using a variety of substances that can 

be dangerous for some people, increasing the risk of the consumer. This risk increases also due to 

low communication level about the food content, between producer and consumer. In this case the 

risk of the food consumption came from the: 

- Quality of the resources from agriculture,  

- Food technologies applied, 

- Additional substances used, 

- Risk communications.  
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For that, the European Parliament gave a lot of the Directives, in all countries there are 

many specifics lows. The structure and the content of the food labeling are in a direct relation with a 

big influence on the communication food producers-consumers.  

The food labeling is a form of the risk communication regarding the food consumption.  

Risk communication occurs in many different contexts and both research and experience 

suggest that different risk communication strategies are appropriate for these different contexts. 

Although there are many similarities, the strategies needed during a food safety emergency differ in 

many respects from strategies needed to engage the public in dialogue about risks and benefits of 

new food technologies, and from those for communicating about chronic low-level food-related 

risks. [19]  

The NUTRILAB project (NUTritional LABeling Study in Black Sea Region Countries), 

means a multidisciplinary and comparative Joint Exchange program will can identify and examine 

how nutritional labeling in European countries and out of Europe can influence on health and 

welfare of population. Health professionals agree that the relationship between diet and health is 

important. The eating habits can help or hurt our overall health and well-being. Good eating habits 

include being a smart shopper and selecting foods that reflect the Dietary Guidelines. The food 

label was designed to help people choose foods for a healthful diet. By using the food label, it can 

compare the nutrient content of similar foods, see how foods fit into our overall diets, and 

understand the relationship between certain nutrients and diseases. [15] 

For to get a clearer perspective on the evolution of the report  food-health of populations  in 

the Black Sea area countries, a survey was conducted on the package legislative governing the 

labeling of foods made in the last 10 years in these countries, in line with European directives.  

THE EVOLUTION OF EUROPEAN DIRECTIVES ON FOOD LABELING ISSUE 

After 1990 increased concerns of Europe to regulate food labeling to ensure greater 

guarantees of the foodstuff consumption. Thus, there has been the Council Directive, (1990), 

90/496/EEC of 24 September 1990, on nutrition labelling for foodstuffs. [1] 

Then, while it was noted several aspects uncontrollable on the  market. Thus after 2000 were 

intensified the regulations in this regard. The Directive (2000), 2000/13/EC of the European 

Parliament and of the Council of 20 March 2000 is on the approximation of the laws of the Member 

States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs. [2] 

In 2003, the World Health Organization (WHO) presented the report with the title Diet, 

nutrition and the prevention of chronic diseases, ”Report of the WHO/FAO Joint Expert 

Consultation”. [26], [10] 

After that the Regulation 1924/2006 contains information on nutrition and health claims 

made on foods and harmonizes the provisions laid down by law, regulation or administrative action 

in Member States which relate to nutrition and health claims in order to ensure the effective 

functioning of the internal market whilst providing a high level of consumer protection. This 

Regulation is referring to nutrition and health claims made in commercial communications, whether 

in the labeling, presentation or advertising of foods to be delivered as such to the final consumer. 

On 19 January 2007 a Regulation EC No.1924/2006 on nutrition and health claims 

(hereafter ―the Regulation‖),  establishing the first fully harmonized regime on the use of nutrition 

and health claims made on foods in the European Union became law. Article 4 of the Regulation 

foresees that the Commission shall establish specific nutrient profiles, including exemptions, which 

foods or certain categories of foods must respect in order to bear nutrition or health claims. These 

nutrient profiles shall be established through the Regulatory Committee procedure and following 

consultation of the European Food Safety Authority (EFSA). [3] 

For example, the adoption of nutrient profiles as a criterion for permitting products to make 

claims is an innovative step that aims to benefit both the consumers and the food manufacturers by 
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ensuring that claims do not mask the overall nutrient content of the products and encouraging 

manufacturers to improve the nutritional quality of their products. This should favor the 

development of products whose composition helps consumers to follow current scientific advice, as 

to the overall nutrient balance to be aimed at day by day. This in turn is expected to help stem the 

increasing levels of obesity and of non-communicable diseases that today are of major public health 

concerns. [26] [27].  

Regulation 1333/2008 harmonizes the use of food additives in foods in the Community. 

This includes the use of food additives in foods covered by Council Directive 89/398/EEC of 3 May 

1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for 

particular nutritional uses and the use of certain food colors for the health marking of meat and the 

decoration and stamping of eggs. It also harmonizes the use of food additives in food additives and 

food enzymes thus ensuring their safety and quality and facilitating their storage and use. [17] 

In accordance with the Regulation EC No.1924/2006, the term ―nutrient profile‖ refers to 

the nutrient composition of a food or diet. ―Nutrient profiling‖ is the classification of foods for 

specific purposes based on their nutrient composition. In this opinion, the purpose is solely for the 

regulation of nutrition and health claims made on foods. [16] 

The setting of nutrient profiles is the responsibility of EU risk managers and ultimately, not 

all foods will be eligible to carry nutrition and health claims. EFSA has set up in co-operation with 

the Member States and the food industry, a specific food composition database (around 500 foods 

identified) that will be utilized by risk managers to evaluate various nutrient profiling schemes and 

to set the profiles which will determine which foods are eligible to bear nutrition and/or health 

claim. [17], [21] 

In addition, the lack of uniform data for food composition and food consumption across the 
EU, as well as differences in nutrient intake recommendations and food based dietary guidelines 

between Member States, makes it more difficult to set nutrient profiles at EU level than at national 

level.  

The Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) emphasizes in its opinion 

the scientific limitations inherent in the use of nutrient profiles to classify foods as eligible to bear 

claims and the need for expert judgment to be applied, but it should be clear that the ―recipients‖ of 

such claims are not scientists and that it is essential however that the total number of nutrients 

included would have to be limited to avoid overly complex nutrient profiles. The basis for expert 

judgments needed to address such limitations should be transparent in order to avoid variable 

outcomes. . [29]. 

On 26
th

 February 2008, the NDA Panel of EFSA delivered a scientific advice to assist to 

assist the European Commission and Member States in defining nutrient profiles for food bearing 

nutrition and health claims (EFSA, 2008a). Nutrients such as saturated, unsaturated, trans-fatty 

acids, sodium, dietary fiber, sugar content, energy density and total fat are all to be considered in 

the choice of nutrients in the ―nutrient profiles‖ to be established by the Commission by 19
th

 

January 2009, EFSA‘s NDA Panel confirmed last year. [13], [17], [21], [29].  

There is evidence that, for a number of nutrients and food groups, a dietary imbalance can 

increase the risk of obesity and diet-related diseases (e.g. cardiovascular disease, cancer, diabetes 

mellitus, osteoporosis and dental disease) that are of importance for public health in the EU. 

The public health importance of these nutrients and foods for European populations has also 

been identified in science based nutrient intake recommendations and food based dietary guidelines 

from national and international agencies. For a number of nutrients and foods (total fat, saturated, 

unsaturated and trans fatty acids, protein, carbohydrates, sugars, dietary fiber, salt, fruit and 

vegetables), population intake goals that have been established in a number of Member States are 

generally consistent (but not uniform), and aimed at the prevention of major diet-related public 

health problems in Europe. 
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The Authority adopted a scientific opinion on 9 July 2009 on data requirements for the 

evaluation of food additive applications. This data should be provided when an application for the 

use of a new food additive is submitted. In case of an application for a modification of the 

conditions of use of an already authorized food additive or for a modification of the specifications 

of an already authorized food additive, the data required for risk assessment may not be required, as 

long as this is justified by the applicant. 

The new EU Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers 

changes existing legislation on food labelling including: 

 Mandatory nutrition information on processed foods; 

 Mandatory origin labelling of unprocessed meat from pigs, sheep, goats and poultry; 

 Highlighting allergens e.g. peanuts or milk in the list of ingredients; 

 Better legibility i.e. minimum size of text; 

 Requirements on information on allergens also cover non pre-packed foods including those 

sold in restaurants and cafés. [14] 

Regulation 1169/2011 contains information on the provision of food information to 

consumers, like: 

Mandatory food information: *Content and presentation, *Weights and measures, 

*Availability and placement of mandatory food information, *Presentation of mandatory 

particulars, *Language requirements, *Name of the food, *List of ingredients, *Labelling of certain 

substances or products causing allergies or intolerances, *Quantitative indication of ingredients, 

*Net quantity, *Minimum durability date, ‗use by‘ date and date of freezing, *Storage conditions or 

conditions of use, *Country of origin or place of provenance, *Instructions for use, and also: 

Voluntary food information, like: information on the possible and unintentional presence in food of 
substances or products causing allergies or intolerances; information related to suitability of a food 

for vegetarians or vegans; the indication of reference intakes for specific population groups. Also, at 

the end of this regulation there are specific mentions for different types of products. [8]  [15] 

Regulation 432/2012 din 16 May 2012 is referring at the establishing a list of permitted 

health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to 

children‘s development and health. [7]  

THE EVOLUTION OF PACKAGE LEGISLATIVE REGULATIONS IN THE 

BLACK SEA AREA COUNTRIES  

With the UE enlargement the countries of the Black Sea region have passed to the 

establishing own laws largely aligned to the European directives. It were followed the legislative 

regulations developed in Romania, Bulgaria, Ukraine, Moldova and Russia. [13]. 

Russian Federation began in 1992 with a law about food labeling completed in 2013. Also 

the legislation was supplemented by two other laws in 2003 and 2011. [15]. 

Ukrainian labeling legislation included, in principal 4 laws: no.771/97BP/1997, No. 

4004-12/2002, No.3161-IV/2005 and No.487/2010, in majority aligned at the European 

directives. [22] 

Bulgarian labeling legislation content also 4 laws: No.106/2000, 341/2000, 102/2003, 

and 119/2012. [20] 

In according with the Parliament, is in function Law of the Republic of Moldova nr. 78 as of 

18.03.2004 ―On foodstuffs‖, labeling (marking) is any words, trademarks, registered trademarks, 

signs, elements drawn or written, stamped, embossed or printed on, or attached to a container with 

foodstuffs and positioned on any packaging, accompanying document, notice, label, band or flange, 

which is accompanying or is referring to such foodstuff [11]. In the Republic of Moldova 

confectionery product labeling is performed in accordance with the Law nr. 420-XVI as of 

December 22 2006 ―On technical regulatory activity‖ (Monitorul Oficial of the Republic of 
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Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), with subsequent amendments and additions, the Law nr. 78-

XV as of March 18, 2004 ―On foodstuffs‖ (Monitorul Oficial of the Republic of Moldova, 2004, nr. 

83-87, art. 431) and Law nr. 105-XV as of March 13, 2003 ―On consumer protection‖ (Monitorul 

Oficial of the Republic of Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), with subsequent amendments and 

additions, which was approved by the Government decision Nr. 204 as of 11.03.2009 with respect 

of approving the technical Regulation „Confectionery products‖ (Monitorul Oficial of the Republic 

of Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 254), date of entry into force: 01.06.2010 (Hotărîre de Guvern, 

2009), (Hotărîre de Guvern, 2011), [10], [19]. Confectionery product labeling is performed in 

accordance with the Government Decision nr. 996 as of August 20, 2003 ―About approval of 

Regulations on labeling of foodstuffs and Regulations on labeling of means household chemicals‖ 

(Monitorul Oficial of the Republic of Moldova, 2003, nr. 189-190, art.1046) [13]. 

 Romanian labeling legislation: included 3 principals regulations: no.106/2002 - 

on the food products labelling, No 150/2004 - on the food safety and food for animals, and No. 

685/2009 - for modification of Regulation No 106/2002 on food products labelling. Also are in 

function a lot of norms in relation with food labeling, in according with European directives. [23], 

[24], [25] 

The setting of nutrient profiles should be undertaken bearing in mind the concept of better 

regulation. As such the exercise should meet a number of criteria such as feasibility, simplicity, ease 

of use by all the stakeholders and by the controlling authorities while protecting at the same time 

the interests of the consumers. [13] 

The European Commission proposed to make nutrition information on front-of-pack 

mandatory on nearly all processed foods for most food and drinks. Nutrition information has to be 

provided to support any nutrition or health claim made in relation to a product. Also, in line with the 
Regulation on the addition of vitamins and minerals and certain other substances to foods, nutrition 

information has to be provided if vitamins and minerals have been voluntarily added to the food. 

[13] 

As food labels can have an important role in risk communication, also a huge influence on 

consumers‘ purchasing decisions, it is essential to take due account also of the nutrition aspects 

dealing with meat and meat products further and/or simultaneous to the ongoing general labeling 

proposal. 

4. CONCLUSIONS 

The dynamics of the labeling legislation is continuous with the real purpose food security of 

Europeans and beyond. Now there are a lot of new directives and binding rules on food market. 

On 17 December 2013, the Commission adopted a report for the European Parliament and 

the Council regarding the mandatory indication of the country of origin or place of provenance for 

meat used as an ingredient COM(2013)755. The Commission report is accompanied by a 

Commission Staff Working Document – "Origin labelling for meat used as an ingredient: 

consumers' attitude, feasibility of possible scenarios and impacts", - SWD(2013)437, which 

provides detailed information underpinning the findings of the Commission report. [28] 

Both the Commission report and the accompanied Commission Staff Working Document 

are mainly based on the results of an external study commissioned by DG SANCO by the Food 

Chain Evaluation Consortium (FCEC), titled "Study on the application of rules on voluntary origin 

labelling of foods and on the mandatory indication of country of origin or place of provenance of 

meat used as an ingredient". 

The new law combines 2 Directives into just 1 regulation:  

 2000/13/EC - labelling, presentation and advertising of foodstuffs; 

 90/496/EEC - nutrition labelling for foodstuffs. 
By 13 December 2013, the Commission must: 
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 Adopt implementing acts on the mandatory indication of country of origin or 

place of provenance for unprocessed meat of swine, poultry, sheep and goats 

after an impact assessment. The Commission has commissioned an external 

study to do so. 

o The Commission Regulation (EU) No 1337/2013 has been adopted 

setting out the modalities for mandatory origin labelling for unprocessed 

meat from pigs, sheep, goats and poultry. The new rules are applicable as 

of 1 April 2015. [28] 

 Adopt implementing acts on the application of "voluntary origin" labeling of 

foods after an impact assessment. The Commission has commissioned an 

external study on the application of rules on "voluntary origin" labeling of foods 

and on the mandatory indication of country of origin or place of provenance of 

meat used as an ingredient. [5] 

By 13 December 2014, the Commission must submit reports to the European Parliament and 

the Council regarding the mandatory indication of the country of origin or place of provenance for 

the following foods: 

 Types of meat other than beef, swine, sheep, goat and poultry; 

 Milk and milk used as an ingredient in dairy products; 

 Unprocessed foods; 

 Single ingredient products; 

 Ingredients that constitute over 50% of a food. 
Concerning unprocessed foods, single ingredient products and ingredients that constitute 

over 50% of a food, the Commission has commissioned an external study. Many considerations for 

effective risk communication, especially those involving the public, can be grouped in a sequence 

following the systematic approach of the risk communication process. This starts with gathering 

background and needed information, followed by the preparation and assembly of the message and 

its dissemination and distribution, with a follow-up review and evaluation of its impact. [4] 

Specific rules apply if information is repeated on the front of the pack, which can be the 

content of energy alone or in combination with fat, saturates, sugar and salt. In such cases, the 

energy value must be presented in absolute amounts per 100  g (ml) and additionally may be 

expressed per portion. The new regulation maintains the requirement to display energy in both 

kilojoules (kJ) and kilocalories (kcal) per 100  g (ml) (there are 4.2  kJ in each kcal). When this 

information is declared for a portion or unit (e.g. amount per biscuit), the size of a portion/unit must 

be indicated, in conjunction with the number of portions or units contained in the package.  

For the majority of food packaging labels, a minimum font size of 1.2  mm is required for 

all mandatory food information. Smaller packaging (with a largest surface below 80  cm
2
) has a 

smaller minimum font size requirement (0.9  mm). Additionally, voluntary information (e.g. 

slogans or claims) must not be presented in a manner that impinges on the presentation of 

mandatory information. 

A number of foods have been established as responsible for the majority of allergic reactions 

to foods. If they are present in the food, they must be clearly displayed and highlighted in the list of 

ingredients. Requirements on the provision of information concerning allergens also cover non-pre-

packed foods, including those sold in restaurants and cafés. 

Mandatory food information will be required to appear in a language easily understood by 

consumers. Additionally, the Member States in which a food is marketed may stipulate that the 

information is given in one or more languages from among the official EU languages. 

When food is sold by means of ‗distance communication‘ (e.g. internet or catalogues), the 

mandatory information present on the label must be made available before the purchase is 

concluded. This information must also be displayed on any material supporting the distance selling 

or provided through other appropriate means (e.g. webpage or catalogue). 
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All pre-packed food products sold within the EU must display nutrition information in 

accordance with the new rules within three years of their formal adoption where this is already 

provided, i.e. by December 2014. However, if no nutrition information has been provided, the 

obligation to meet the new legal requirements will not become mandatory until five years after the 

formal adoption, i.e. December 2016. 

It is necessary to mention all details about food intolerance risks.  

The Regulation requires that the setting of nutrient profiles should take into account the 

dietary role and importance of food groups and their contribution of nutrients to the overall diet of 

the population (or specific population groups). Food groups with important dietary roles include 

vegetable oils, spreadable fats, dairy products, cereals and cereal products, fruits. The use of 

nutrient profiles aims to avoid a situation where nutrition or health claims could mislead consumers 

as to the overall nutritional quality of a food product when trying to make healthy choices in the 

context of a balanced diet.  

Public Consultation on Guidelines relating to the provision of information on substances or 

products causing allergies or intolerances as listed in Annex II of Regulation (EU) No 1169/2011 on 

the provision of food information to consumers. The last date for making a contribution is 04 

January 2015.This consideration relates in particular to nutrients for which there is evidence of a 

dietary imbalance in EU populations that might influence the development of overweight and 

obesity or diet-related diseases such as cardiovascular disease or other disorders; they include 

nutrients that might be consumed to excess, as well as those for which intake might be inadequate. 

The NDA Panel considers that a nutrient profile for food in general with exemptions from 

this general profile, if necessary, for a limited number of food groups that have important dietary 

roles might overcome the main disadvantages of these two types of schemes. [4], [5], [29]. 
 To ensure better health of populations is required a complex legislation for a food 

market discipline. This will determine a reduction of the food risk. By improving the food labeling 

system will improve the existing risk communication, resulting a more accurate and effective 

communication between producer and consumer. 
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SUMMARY 

The works carried out directly under tension, (Live Working - LW) is a practice widely used in all networks of 

low, medium and high voltage. The main objective of this type of work (LW) is to provide a high level of safety, 

through management efficiency in LW, using safe equipment and using methods and procedures according to safety and 

occupational health demands. In Romania, in 35 years of live maintenance in High Voltage network, no work accident 

happened, which can offer to Live Working the label «complete safety activity». However, Live Working activity does 

not have a lack of risk factors, which have to be identified and analyzing, knowing that this kind of work is done 

sometimes using unique technologies. Identifying the prevention measures is mandatory. To allow for increased safety 

in operation and maintenance of this performance, this paper includes an analysis of risk factors and the establishing a 

set of preventive measures for work performed under voltage, in the high voltage networks. 

Keywords: risk, analysis, prevention, live working, high voltage network 

АНАЛИЗА РИЗИКА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА РАД ПОД НАПОНОМ НА 

ВИСОКОНАПОНСКИМ МРЕЖАМА 

РЕЗИМЕ 

Радови који се изводе директно под напоном, (Live Working - LW) је пракса у широкој употреби у свим 

мрежама ниског, средњег и високог напона. Основни циљ ове врсте рада (LW) је да обезбеди висок ниво 

безбедности, кроз управљање ефикасношћу у LW, и коришћење заштитне опреме и метода и процедура у 

складу са захтевима из безбедности и заштите здравља. У Румунији се за 35 година рада под напоном у 

одржавању високонапонских мрежа, није десила ниједна несрећа на раду, што овој врсти рада обезбеђује 

етикету „потпуно безбедна активност―. Међутим, овој активности не мањка фактора ризика, који морају бити 

идентификовани и анализирани, знајући да се та врста посла понекад обавља помоћу јединствене технологије. 

Одређивање мера превенције је обавезно. Да би се омогућила боља безбедност у раду и одржавању, овај чланак 

садржи анализу фактора ризика и успостављање скупа мера заштите за обављање радова под напоном, на 

високонапонским мрежама. 

Кључне речи: ризик, анализа, превенција, рад под напоном, високонапонске мреже 

INTRODUCTION 

Live working means "All work in which a worker deliberately makes contact with live parts 

or reaches into the live working zone with either parts of his or her body or with tools, equipment or 

devices being handled."  [5] 

The main objective of this type of work (LW) is to provide a high level of safety, through 

management efficiency in LW, using safe equipment and using methods and procedures according 

to safety and occupational health demands. Having 35 years of experience in Romania, on high 

voltage, up to 750kV, we are glad to observe that no work accident happened. It can conclude that it 

can label Live Working as a «complete safety activity».  

The requirements for LW activity: 

- The use of well-prepared personnel, trained, psychologically and medically tested; 

- The use of working tools manufactured and tested specially for LW; 

- The use of the specific safety equipment; 
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- Totally compliance with prescribed operations  

- Compliance with specific meteorological conditions.  

It should underline that the result of requirements aggregation is one: to ensure full safety 

of workers. This could be accomplished only with a total technological discipline which allows no 

interpretations (common in other activities). LW activity is structured in such a manner that the four 

elements of production process (performer, task, mean, environment) must function like a whole, 

with a perfect correlation between them. [2] 

ANALYSIS OF THE RISK FACTORS IN LIVE WORKING ACTIVITY 

When working live two basic tasks should be fulfilled: 

 The life of the operators should not be endangered; 

 All technical measures should be stated in order to prevent recurrence of voltage on 

the working place, in case of tripping of system elements.  

A non-exhaustive list of risks in the Live working activity may be as follows: 

 Human factor - using of inadequate personnel;  

 The environmental factor- including the technical conditions of tools; 

 Organization factor- failure of execution / omitting all necessary operations 

concerning preparation and performance of Live Working ; 

 Technical factor- failure of execution / omitting all necessary operations stipulated in 

the Live Working technologies or the use of inadequate 

procedures/techniques/operating mode; 

 The use of inadequate personal protective equipment (PPE) or not using the 

recommended PPE. 

On the other hand, using Live Working techniques you can avoid a lot of risk factors, 
comparing to dead techniques: 

 Some of human errors- you can avoid manoeuvers errors (lines energized by 

mistake, power sources connected, earthlings un-mounted and others), and also 

operator's errors; 

 Wrong interventions on neighbor lines (energized); 

 Failures of circuit components which can affect the voltage level; 

 The induction phenomenon (parallel crossing lines, undercrossing lines). 

It is mandatory that risk analysis covers: 

 Risks related to physical phenomena (electrical, mechanical, thermic) 

 Risk related to the environment (equipment failures, constraints on the working 

place, human factor). 

When the risks are analyzed we should follow a basic principle: 

a) Knowing the risk factors we should identify the risks 

b) Knowing the identified risk we should associate some rules ; 

c) Knowing the rules we should associate some concepts (definitions) 

Examples: 

a) Electrical insulation (as a component of environmental factor) : 

 Related risks: short-circuits and electrocution 

 Associated rules are related to distances (for overvoltage control), electrical resistance 
and tools conductivity 

 Associated concepts: minimum approach distance, electrical resistance in overvoltage 
conditions, pollution. 

b) Organization and control: 

 Related risks: organization failures, material failures, human errors 
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 Associated rules are related to work preparation, definition of responsibilities, working 

place organization, tools testing, surrounding conditions ; 

 Associated concepts: safety measures, environmental conditions, [4], [7]. 

The human factor 

As in any other activity which implies human agent existence, live-working in electric 

installations is an activity that depends on the quality of this agent. Therefore, the selection training 

and evaluation of the staff involved in this activity (LW) are extremely important and must be 

established on a scientifically basis. 

 

Figure 1. Live working means in all cases team work. 

Very important from human point of view 

Live working comprises any activity which implies one or more workers who come in 

contact or even near (beyond the forbidden area) a hot conductor. The forbidden area is the place or 

region that surrounds a hot conductor, and is located beyond the safe distance (a distance aimed to 

protect the worker from the consequences of involuntary gestures). [1] 

 Associated rules: psychological test, medical tests, professional tests, evaluation; 

 Associated concepts: staff selection, training, authorization. 

Staff selection 

Staff selection implies evaluating and choosing the most suitable employee from a number 

of candidates who all meet the job requirements.  

When selecting staff for the Live Working area, a simple filtering system must be applied. 

Basically, the people allowed to work in the Live Working field are the ones who are trained and 

competitive enough in the electro technical field. There are some important aspects that must be 

taken into consideration, such as the way the worker has performed his tasks during his past and 

present jobs, and only those who have managed to prove for a number of years that they are, 

professionally speaking, responsible and   they have the sense of duty and they are reliable persons 

must be considered for such an activity. Also the aspects concerning self-control and sense of 

responsibility should be considered. 

Medical and psychological selection tests are extremely important, given the working 

environment.  

It is mandatory for people working in the live-working field to have a psychological and 

medical certificate. 

There are some live-working specific work characteristics that are premises for 

formulating the medical and psychological requirements that must be imposed on the workers: 
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 - Live-working is performed at high altitudes and therefore requires movements with a high 

degree of equilibrium; 

 - The moment in that the worker is touching the energized wire requires that he possesses 

decision-taking qualities, courage and self-possession; 

- Workers are supposed to have a permanent representation of their body's position and to be 

able to calculate their movements effectively, so that they do not cross in the forbidden area;  

 - Live-working is a team activity and every gesture or movement of each of the members 

must be taken into consideration and understood by the other colleagues; therefore a high sense of 

team-spirit is required; 

- In live-working, the working conditions are very stressful on the part of the workers and 

this demands a specific behavior.  

 

-  
Figure 2. - The moment when the operator is touching the energized wire is psychological 

important. 

The worker has no landmarks so he supposed to have a permanent representation of his body 

Training 

Training is a continuous process (done during work preparation as well as during the very 

moment when work is performed), according to a certain schedule (at regular repeating moments), 

and outside a schedule (when new technologies appear or when new instructions must be given to 

staff). Training means the process of constantly changing the attitude and behavior of the staff with 

the purpose of increasing their efficiency in the company. Training also consists in a way of 

insuring the safety and well-being of electricians at their work place.  

Some aspects should be taken in consideration when forming staff:  

 Firstly, we should consider aspects related to knowledge, abilities and experience 

(responsibility level, applying knowledge, commitment and level of experience, 

working standards and quality, self-awareness, adapting to change, analytical 

thinking and communication skills).  

 Secondly, we should consider aspects related to behavior (concentration on details, 

communication, methodical work, self-confidence, self-control, self-guidance, sense 

of responsibility, team work, and self-care). 

Authorization of Live Working Personnel 

Annually the whole personnel involved in Live Working field should be authorized/re-

authorized for live Working. 
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In the case of high voltage installations, in Romania, there are three types of 

authorizations:  

- I.1.T. - allows its holder to perform live works in high voltage installations, under the 

supervision of a work foreman. The possessor of such an authorization is responsible for his own 

work safety.  

- I.2.T. - the holder of such an authorization is appointed LW foreman for LW high voltage 

installations requiring the participation of one or two I.1.T.-level workers and one unauthorized 

worker. He is responsible for his own work safety and for the safety of the subordinate personnel. 

- I.3.T. - its holder may issue a LW authorization and may be appointed LW chief foreman 

for LW high voltage installations requiring the participation of more than two  I.1.T.-level workers 

and one or more unauthorized workers. He is responsible for his own work safety and for the safety 

of the subordinate personnel. 

The authorization level is valid for a period of two calendar years.  

The authorization/reauthorization is possible at the end of training course (finalized through 

an evaluation process), and implies psychological and medical tests and professional evaluation. 

To evaluate means „to measure the value or the utility of a thing". In fact in the cases in 

debate, we are measuring the performance. The performance may be seen in tight relation with the 

employee's effort, his abilities, the perception of his place and role in the working process. 

Training evaluation gives a clear image of the staffs' development and of how useful the 

training program is. Live-working uses 3 evaluation methods: 

 informal evaluation 

 training evaluation 

 formal evaluation (every year). 

The environmental factor 

Very important for Live Working activity is the environmental risk factor.  

 Associated rules: weather restraints; surrounding restraints, rules related to distances; 

 Associated concepts: weather conditions, surrounding conditions, minimum approach 
distances. 

If a relevant technological instruction of technological card does not provide otherwise, it is 

forbidden to perform works under or near voltage in case of: 

Atmospheric precipitations - there are atmospheric precipitations if it rains, it snows, if hail 

falls, in case of drizzle and relative humidity over 80%; 

 Thick fog - it is considered thick fog the fog that produces an atmospheric humidity over 

80% or reduces visibility in a dangerous way for safety at working place (the LW 

foreman cannot see clear the line elements on which the operators are working). 

 Reduced visibility - when the LW foreman is not able to clearly see the operators or the 

live parts on which they should work.  

 Lightning discharges - it is considered lightning discharges lightning or thunders 

perceived at the working place. 

 Strong wind - it is considered strong wind the wind with the speed over 9,5m/s at the 

ground level.  

Organization factor 

Failure of execution / omitting all necessary operations concerning preparation and 

performance of Live Working is an organization factor depending directly on the human factor. 

 Associated rules: working authorization, the foreman is the absolute leader, safety rules, 
staff skills; 
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 Associated concepts: work preparation, foreman concept, specific safety instructions, 
and staff training. 

To avoid the organization risk factor, a set of technical and organizational rules must be 

followed without any omission in their succession. 

The brief succession of Live Works: 

 Issuing the working authorization; 

 Checking the communication links; 

 Identifying the working zone; 

 Instruction of operators concerning the hazards and work tasks; 

 Evaluation of the operators understanding on hazards and tasks; 

  Supervision of all team members all along the working time; 

 Closing of working authorization and withdrawal from the working zone.  

Before starting the work some external conditions should be checked by the foreman: 

 Weather conditions; 

 Work preparation; 

 The existence of proper PPE; 

 The physical and psychical state of operators; 

 The state of tools; 

 Working zone. 

In Live Working field technical procedures are accompanied by specific safety instructions. 

Technical factor 

The main technical risk in Live Working is the failure of execution / omitting all necessary 

operations stipulated in the Live Working technologies or the use of inadequate 

procedures/techniques/operating mode. It is another risk factor directly related to the human factor. 

 Associated rules: working technologies, the foreman is the absolute leader, the 
procedures should be strictly followed, staff skills, technical visa on the working and 

safety procedures; 

 Associated concepts: work preparation, foreman concept, working on procedures, staff 
training, technical Live Working Association. 

The foreman should have in the working field all needed documents concerning the work 

(technical procedures, specific safety instructions, quality plans. 

The most important thing is to check and follow permanently the minimum approach 

distances. Minimum approach distance depends directly on the voltage level of the line and it is 

defined in standards. [5] 

To avoid the use of inadequate procedures/techniques/operating mode all technical 

procedures and specific safety instructions should be approved by Romanian Live Working 

Association. 

THE USE OF INADEQUATE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) OR  

NOT USING THE RECOMMENDED PPE; 

Personal protective equipment must be chosen and used in an adequate mode. For live 

Works on high voltage the operators that are working on the wires and on the tower should wear 

complete electro-conductive suit and safety systems for working on heights.  

 Associated rules: safety rules, the use of electro-conductive suit, PPE must be tested 

periodically; 

 Associated concepts: specific safety instructions, Faraday cage, personal use and care. 
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Figure 3. - Working bare hand on 400kV line. The electro-conductive suit is mandatory to be worn 

PPE should be used and tested according to international standards and manufacturer's 

instruction. Each operator is responsible for using and maintaining PPEs.  

CONCLUSIONS 

Live Working seems to be a dangerous way of maintaining high voltage lines. In fact, if the 

risks are strictly analyzed and avoiding measures are applied, this method is a very safe one. There 

have been many analyzes of risk factors for live work situation. In the Table 1 it shows the result of 

a survey made in some European countries. As you can see in Table I, in very few countries 

accidents happened in Live Works applied on high voltage lines. [3], [6] 

Survey answers       Table 1. 

Country Voltage level 
Accidents in the past Accidents in the past 10 

years 

Records about accidents 

Croatia 

HV no no no 

MV no no no 

LV no no no 

Czech 

HV no no no 

MV no yes yes 

LV no no no 

France 

HV yes yes yes 

MV yes yes yes 

LV yes yes yes 

Germany 

HV no no no 

MV yes yes no 

LV yes yes no 

Hungary HV no no no 

 MV no no no 

LV no no no 

Ireland 

HV no no no 

MV no no no 

LV no no no 

Italy 

HV no no no 

MV no no no 

LV yes yes no 
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Poland 

HV no no no 

MV no no no 

LV no no no 

Portugal 

HV yes n/a n/a 

MV yes n/a n/a 

LV yes n/a n/a 

Romania 

HV no no no 

MV no no no 

LV no no no 

Slovenia 

HV no no no 

MV no no no 

LV no no no 

Anyway, the risk is there. But if it is well analyzed and the safety measures are well 

procedure it can be avoided. 

As it can see, like in other activities, the most present risk factor is the human factor. The 

MAN may be (and he is, through his structure) a vulnerable link. But the MAN must be the 

main safety element. 
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РЕЗИМЕ 

Комуникација је једна од основних потреба људи у друштву, односно потреба да се буде у контакту са 

другим људима. Комуникација је основа за односе у друштву. Бројни проблеми у комуникацији настају због 

недостатака вербалне комуникације, због нетачног запажања и неадекватног одговора (реаговања) на 

невербалне знакове у комуникацији. Да би нека информација била правилно пренесена и запажена и на њу 

паравилно одговорено, није довољно да она буде само изговорена, већ она треба да буде праћена и потврђена 

невербалним знаковима комуникације. Развој система обезбеђења и заштите лица у савременом добу намеће 

поребу за обученим и професионалним службеницима који су ангажовани на пословима обезбећења и заштите 

лица. Обученост за коришћење комуникацијских вештина представља основу за успешан рад службеника 

обезбеђења. Имајући у виду да се при свакодневном обављању послова у систему обезбеђења и заштите лица 

обавља непрекидна комуникација која подразумева слање и примање информација на вербалан и невербалан 

начин, у раду ћемо анализирати значај невербалне комуникације за успешно остваривање безбедности у 

систему обезбеђења и заштите лица. 

Кључне речи: комуникација, невербална комуникација, паралингвистика, проксемика, кинезика, безбедносна 

култура, систем обезбеђења 

APPLICATION NONVERBAL COMMUNICATION IN TACTICS 

SECURITY AND PROTECTION OF PERSONS 

ABSTRACT 

Communication is one of the basic needs of people in society, the need to be in contact with other people. 

Communication is the basis for relations in society. Many communication problems arise due to lack of verbal 

communication, the incorrect perception and inadequate response (response) to the nonverbal cues in communication. 

To some information was properly transferred and observed and it is properly posted, it is not enough for it to be just an 

excuse, but it needs to be followed and confirmed non-verbal signs of communication. The development of the system 

security and protection of persons in the modern age imposes PORĘBA for trained and professional staff who are 

engaged in jobs providing security and protection of persons. Training in the use of communication skills is the basis 

for the successful operation of security officers. Bearing in mind that every day on the job in the system security and 

protection of persons performing continuous communication that involves sending and receiving information verbally 

and non-verbally, in this paper we analyze the importance of non-verbal communication for successful realization of 

security in the system security and protection of persons. 

Keywords: communication, nonverbal communication, paralinguistics, proksemika, kinezika, security culture, security 

system 

УВОД  

Један од основних мотива делатности човека и друштва, посматран кроз историју, и 

један од глобалних проблема савремене епохе је безбедност. Са друге стране, једна од 

основних људских потреба је комуникација, односно потреба да се буде у контакту са 

другим људима, и као таква је присутна од самог почетка развоја људског друштва. У 

почетку је комуникација била примитивна и сводила се на невербалну комуникацију, 

односно покрете или гестове којима су се изражавале одређене потребе или жеље. Тадашњи 

човек није био довољно интелектуално свестан, нити је имао неке основне и физичке 

предиспозиције да би развио комуникацију у оном смислу у којем је ми данас познајемо. 
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Човек се еволуцијом психички развијао, а истовремено је код њега дошло и до неких 

физичких промена које су му омогућиле нове спознаје и савладавање говора.  

Нема сумње да је комуникација природно својство људи, те да се у савременим 

друштвеним околностима првенствено посматра као људска интеракција и механизам за 

успостављање друштвених односа. Комуникација је присутна у свим пољима људског 

деловања и представља процес који чини основ међуљудских односа. Зато је комуникација 

врло важан део и сваког доброг пословног односа, јер подразумева размену информација са 

пословним садржајем у оквиру дефинисаних циљева.  

Са аспекта безбедности комуникација је основа безбедносне културе и кључна је у 

остваривању и очувању стања безбедности. Савремени систем безбедности у Републици 

Србији обележен је дихотомијом државног и приватног сектора у систему обезбеђења лица и 

имовине
4
. Међутим, без обзира да ли је реч о државном или приватном сектору безбедности, 

основна правила безбедносне културе су иста, јер је безбедносна култура фактор 

остваривања оптималне безбедности. Постојећи систем безбедности у Републици Србији је 

хетероген систем, сачињен од сродних чинилаца организованих у засебне елементе 

(подсистеме), при чему су они најчешће (али не и у потпуности), повезани функционалним 

везама и координирајућим везама управљања и руковођења у систем безбедности.  

По природи ствари, безбедносна култура се огледа кроз комуникацију, а како је 

комуникација комплексна и вишеслојна, на нивоу међуперсоналних односа најчешће се 

комуницира посредством комбинације вербално-невербалних елемената.  

НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА  

Обично се човек при свакодневној комуникацији усредсређује на своје речи, а 

заборавља да при томе његово тело, покрети и изрази лица такође учествују у њој. У свакој 

људској интеракцији шаљу се емотивни сигнали. Вербалне поруке већином делују на 

разумски део саговорника, а невербални сигнали делују на његов емотивни део. Невербални 

сигнали показују мисли, емоције, ставове и особине 
5
.  

Нико не може зауставити одашиљање невербалних сигнала који се испољавају кроз 

израз лица. Поглед, положај тела, гестикулација и сл., чак и када је човек потпуно миран и 

лице безизражајно шаље одређене поруке. Невербална комуникација има велики утицај на 

квалитет личних и професионалних односа у систему обезбеђења лица и имовине, јер служи 

за изражавање емоција и узајамних ставова особа у комуникацијској интеракцији, 

презентовање властитих особина и сл. Такође, невербална комуникација je подршка и допуна 

вербалној комуникацији, а може да буде и замена за њу.  

Невербални облици изражавања могу врло добро послужити као објективни 

показатељи емоционалног стања
6
. Битна карактеристика емоција огледа се у томе што 

доводе до физиолошких промена које су веома изражене, нарочито код емоција страха и 

гнева. Најважније промене, које се лако могу запазити су: убрзано дисање, бледило, знојење, 

                                                             
4
 Под приватним обезбеђењем подразумева се обезбеђење лица и имовине које не осигурава држава и/или који 

је изнад обима који осигурава држава. Прецизније, приватно обезбеђење обухвата пружање услуга, односно 

вршење послова заштите лица, имовине и пословања физичком и техничком заштитом, као и послове 

транспорта новца, вредносних и других пошиљки, одржавања реда на јавним скуповима, спортским 

приредбама и другим местима окупљања грађана, које врше правна лица и предузетници регистровани за ту 

делатност, као и правна лица и предузетници који су образовали унутрашњи облик организовања обезбеђења 

за сопствене потребе (чл. 2 Закона о приватном обезбеђењу). 
5
 Марковић М., (2003). Пословна комуникација са пословним бонтоном, Цлио, Београд. 

6
 Багдасарова, Н. А., (2006). Невербальные формы выражения эмоций в контексте разных культур: 

универсальное и национальное, Материалы межвузовского семинара по лингвострановедению. МГИМОМИД 

РФ, МГИМО Университет. 
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сушење уста, укоченост мишића и слично
7
. Нема сумње да је за службенике обезбеђења врло 

значајно да познају спољне манифестације емоција.  

Кроз покрете приближавања и телесног контакта, покрете удаљавања и одбојности, 

подизање и спуштање обрва, начин гледања, фацијалну експресију, оријентацију тела према 

саговорнику итд., могу се изразити узајамни ставови особа у комуникацијској интеракцији. 

Интерперсонални ставови такође се изражавају бојом и дубином гласа, покретима руку или 

ногу. Службеник обезбеђења треба да води рачуна да одређене покрете никада не треба да 

чини у току говора, попут клаћења, издизања на прсте, шарања погледом, додиривања 

сопственог тела, преплитања и увијања ногу, лупања руком по столу, прекрштања руку, 

вртења палчева итд. Ови знаци су тзв. ''знаци баријере'' и по дефиницији ометају 

комуникацију, подижу ''невидљиви зид'' између учесника у комуникацији, могу значити и 

гестове одбране, као и вид комуникацијске напетости.  

Службеник обезбеђења мора да буде свестан да док говори или слуша истовремено 

емитује низ невербалних знакова и тиме даје до знања саговорнику (клијенту или старешини) 

да га пажљиво слуша или не слуша, да га разуме или не разуме, да има исто или различито 

мишљење (нпр. климање или одмахивање главом). 

У ситуацијама када из различитих разлога изостане вербална комуникација, 

невербална се јавља као замена за вербалну, нпр. када је немогуће или неприкладно 

говорити. Карактеристика невербалне комуникације је да се остварује уз помоћ свих чула: 

вида, слуха, додира, укуса и мириса, а сваки од њих формира свој сегмент (канал) невербалне 

комуникације. Канали невербалне комуникације су: паралингвистички (начин говорног 

изражавања), проксемички (просторне карактеристике) и кинезички (експресивни знаци). 

Став, изглед, држање и глас службеника обезбеђења треба да одају озбиљност и 
професионалност при обављању службених задатака, уз обавезан изостанак било ког облика 

агресивности, грубости, потцењивања и сл.  

ПАРАЛИНГВИСТИКА У СИСТЕМУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ  

Глас је основно средство у комуникацији, а истовремено је одраз и обележје 

личности
8
. Када говори, човек открива свој пол, године, порекло, ниво образовања, 

емоционално стање и однос са особом са којом комуницира.  

Паралингвистика проучава начин на који је нешто саопштено. Она је усмерена на то 

како је нешто речено, а не шта је речено, с обзиром да је начин саопштавања порука једнако 

важан као и смисао, садржај поруке 
9
.  Из начина на који неко говори може се боље видети 

емоционално стање него из израза лица, јер људи у настојању да прикрију емоционално 

стање више контролишу израз лица (глуме неку другу емоцију), док је глас теже 

контролисати.  

Вокалне карактеристике говора такође су важне у стварању првог утиска о некој 

особи (лицу). Паралингвистички знакови невербалне комуникације су интонација, тон гласа 

и интензитет (јачина) гласа, темпо говора и паузе у говору. Интонација се односи на опажене 

варијације у тону гласа, она говори да ли је порука саопштена у форми питања или изјаве − 

нпр: Ватра! (нешто се запалило!) или Ватра? (треба ли ти упаљач да запалиш цигарету?). 

Интонација утиче на смисао поруке, тако да иста реченица са различитом интонацијом може 

имати потпуно различито значење. Основни тон говора истиче расположење у коме се 

налази говорник. При обављању службених активности службеник у систему обезбеђења 

лица и имовине тоном гласа треба да одаје озбиљност намере у спровођењу активности, при 

                                                             
7
 Миловановић, Р., (1998). Полицијска психологија, Криминалистичко- полицијска академија, Београд.   

8
 Марковић М., (2003). Пословна комуникација са пословним бонтоном, Цлио, Београд, стр.47. 

9
 Марковић М., (2003). Пословна комуникација са пословним бонтоном, Цлио, Београд, стр.46. 
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чему тон гласа не сме да буде агресиван, груб, потцењујући или на било који начин 

непримерен. Интензитет (јачина) гласа може преносити различита значења која се односе на 

расположење (емоционално стање). Тако је, нпр. код ентузијазма, радости и неверице 

интензитет гласа висок. Код беса и страха интензитет гласа је прилично висок, али у ширем 

дијапазону, док је код жалости, туге и умора низак. Службеницима система обезбеђења 

непримерен је превише тих, као и превише гласан говор. Упозорења се по правилу издају 

блажим тоном гласа и не морају имати строгу форму, док се налагање безбедносних мера по 

правилу издаје повишеним гласом, кратко и јасно.  

Будући да постоје три основне јединице темпа говора, лагани, умерени и брзи то би се 

генерално могло рећи да темпо говора службеника система обезбеђења лица и имовине треба 

да буде умерен.  

Пауза у говору је веома битна јер указује на тренутно емоционално стање. Брз говор 

указује на повећане емоције или забринутост, док честе паузе и успореност указују на 

депресију, тугу, умор или ароганцију. У току комуникације саговорника треба уважавати и 

дозволити да и он ''дође'' до речи. Употреба паузе у говору је веома битна, пауза у говору се 

може користити и као део осмишљене стратегије. Обично је то ''простор'' када службеник 

обезбеђења обрађује информације и успешно може да се користи у ситуацијама када постоје 

снажне емоције и када је присутна унутрашња борба са емоцијама да се започне разговор.  

Сваки говор (порука, обавештење и информација) службеника система обезбеђења 

лица и имовине има свој оперативни и стратегијски карактер. Оперативни карактер сваког 

говора огледа се у преношењу информације, док је стратегијски повезан са начином 

преношења информација. Потребно је да паралингвистички знаци одговарају значењу речи , 

у противном се порука теже разуме (нпр. изражавање љутње смиреним тоном). 
Паралингвистика (тон гласа, спуштање или подизање гласа, убрзани или успорени говор, 

наглашавање појединих речи, уметнуте паузе и сл.) служи за тачније и боље разумевање 

порука, обавештења и информација у систему обезбеђења лица и имовине.  

ПРОКСЕМИКА У НЕВЕРБАЛНОЈ КОМУНИКАЦИЈИ  

Комуникација је увек просторно одређена, док се проксемички знаци заснивају на 

просторној удаљености учесника у комуникацији. Сваки човек у односу на своје непосредно 

окружење успоставља невидљиве (латентне) границе, које се називају комуникацијским 

зонама. Комуникацијске зоне се у односу на интерперсоналну дистанцу деле на интимну, 

личну, друштвену и јавну зону.  

Интимна зона обухвата просторну удаљеност учесника у комуникацији до 50 цм. У 

оквиру интимне зоне постоје два опсега: ближа дистанца интимне зоне је растојање до 15 цм 

између саговорника, а већа дистанца интимне зоне је дистанца до 50 цм између саговорника. 

Ова комуникацијска зона подразумева директан контакт, тј. у њој људи могу да се додирују 

или им је лако да се додирну. Заштита интимне зоне је један од главних принципа 

невербалне комуникације, а нарушавање интимне комуникацијске зоне доживљава се као 

агресија и узрокује одбрамбене рефлексне реакције (физиолошке реакције у виду убрзаног 

рада срца и сл.).  

Лична зона обухвата дистанцу у интерперсоналној комуникацији од 50 цм до 120 цм 

растојања између особа које комуницирају и има два опсега: ближи, од 50 до 80 цм, и даљи, 

од 80 до 120 цм. У дистанци личне зоне одвија се велик број интерперсоналних 

комуникација. Ово је зона са најосетљивијим границама, ако се особа сувише приближи 

саговорнику, он се може осетити угроженим и нападнутим, али уколико је дистанца превише 

велика, саговорник са којим се комуницира може се осетити увређеним, неинтересантним и 

мање важним.  
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Врло често су агресивни људи склони ширењу својих комуникацијских зона, те то 

често манифестују проширеним или широко размакнутим лактовима и стопалима. Код људи 

који су склони насиљу дистанца личне зоне може да буде дупло виша него код других људи, 

то објашњава зашто агресивне особе много раније почињу да осећају претњу од 

приближавања и стога много пре посежу за заштитним мерама.  

Друштвена зона обухвата дистанцу од 120 цм до 350 цм, ужа друштвена зона креће се 

у опсегу од 120 до 210 цм, док шира друштвена зона има дистанцу од 210 до 350 цм. 

Друштвена зона се најчешће користи при свакодневним сусретима друштвеног или 

пословног карактера. У зависности од конкретне ситуције долази до подешавања димензија 

ове дистанце тако што се дистанца између саговорника смањује или повећава.  

Минимална безбедносна дистанца у најчешћем виду активности службеника у 

систему обезбеђења лица обухвата дистанцу од 150 цм до 200 цм. Овом дистанцом 

омогућена је директна комуникација са особама (странкама) и не ствара се утисак 

застрашивања и претње, а такође не одаје се ни утисак претеране опрезности. На овој 

дистанци службеник система обезбеђења лица налази се на безбедној удаљености и не може 

бити захваћен руком, ногом или предметом који лице евентуално држи. Безбедност је остварена 

због просторне дистанце коју би евентуални нападач морао да савлада.  
Повећавањем нивоа безбедносног ризика повећава се и безбедносна или реакциона 

дистанца, која обухвата минималну дистанцу од 250 цм до 300 цм. Уколико службеник 

система обезбеђења лица и имовине није у могућности да одржи прописану реакциону 

дистанцу, онда мора да максимално подигне ниво свесности о могућности да може бити 

угрожен
10

 . 

Јавна зона подразумева дистанцу од 350 цм и више. То је дистанца од непознатих 

људи, односно дистанца при сусрету с групом људи, а будући да је присутна код јавних 

говора или наступа занимљива је са аспекта непосредне физичке заштите штићених лица.  

Управо ова дистанца даје довољно могућност да службеници обезбеђења адекватно 

реагују и евентуално могуће предмете бачене у правцу штићеног лица одбаце што даље од 

штићеника. Припадници обезбеђења не смеју дозволити да штићеник буде погођен баченим 

предметима. Безбедносни пропуст у обезбеђењу америчког председника Џорџа Буша који се 

десио 15. децембра 2008. године на конференцији за новинаре у Ираку, где је новинар 

Мунтадар ал Зеиди гађао ципелом америчког председника Буша. Безбедносна дистанца у 

оквиру јавне зоне дозвољавала је да се правовремено одреагује да су се на време уочили 

покрети сагињања, скидања ципеле, устајања, затим замахивања и бацања ципеле у правцу 

америчког преседника. Новинар Мунтадар ал Зеиди је бацио ципелу ка Бушу, натеравши га 

да се сагне како би избегао ударац у главу. Затим је уследио и напад другом ципелом, која је 

пролетела изнад Бушове главе и ударила у зид иза њега.  

У обављању послова безбедности службеници обезбеђења најчешће користе 

проксемичке дистанце које се крећу у распону од друштвене зоне до личне зоне. Међутим, 

овде је врло битна и динамика промене проксемичке дистанце.  

Безбедносна култура службеника система обезбеђења лица и имовине подразумева 

познавање и поштовање просторних дистанци у комуникацији. Такође, растојање између 

саговорника може да буде носилац одређеног дела поруке која може бити интересантна са 

безбедносног аспекта.  

Интровертни људи настоје да одрже већу дистанцу него екстровертни. Деца и старије 

особе имају тенденцију да буду ближи саговорнику, док тинејџери и средовечни људи воле 

већу дистанцу. Људи са једнаким друштвеним статусом комуницирају са ближег одстојања, 

док подређени у социјалном статусу настоји одржати већу дистанцу од надређеног. Висина 
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исто тако има улогу у комуникацијској динстанци, тако човек виши растом жели да се 

приближи другој особи, и обрнуто, људи мањи растом воле већу дистанцу.  

КИНЕЗИЧКИ ЗНАЦИ  

Кинезички знаци се темеље на покретању мишића појединих делова тела, односно 

већих или мањих група мишића разних делова тела истовремено. У кинезичке знаке убрајају 

се покрети лица и фацијална експресија, контакт очима и усмеравање погледа, покрети 

појединих делова тела, као и држање тела у целини. Лице је најизражајније и 

најпрепознатљивије обележје свих људских бића и њиме се комуницира и без употребе речи. 

Први контакт успоставља се гледањем, а основни утисак се стиче уочавањем израза лица 

који такође доприноси бољем разумевању 
11

. Покрети лица и фацијална експресија на 

физиолошком нивоу укључују низ карактеристика, правац кретања мишића лица, однос између 

покрета мишића, интензитет напетости мишића лица и сл.
12

. Пажљивим посматрањем фацијалне 

експресије могуће је сазнати много о људима и њиховим реакцијама на догађаје и надражаје око њих.  
Службеници обезбеђења мимичком експресијом лица треба да одају отворен, службен 

израз лица, без мрштења и набирања чела. Свакако не би требало да имају стиснуте усне и 

одсутан поглед.  

Будући да су очи после речи најмоћније средство комуникације, контакт очима један 

је од најважнијих канала невербалне комуникације. Из погледа се може наслутити намера и 

осећање. Визуелна комуникација има две основне функције: изражајну (очима се преносе 

ставови и емоције) и информацијску функцију (која управља друштвеним сусретима). 

Погледи и контакт очима омогућавају да се пошаље и прочита социјална порука, тј. стави до 

знања саговорнику шта се осећа и мисли.  

Поглед је позив на комуникацију, а контакт очима је средство којим се контролише 

природа комуникације и трајање интеракције, пресудно утичући на синхронизацију 

комуникације. Доминација, претња и утицај на друге исказују се дугим и неиспрекиданим 

погледом, док се повлачење контакта очима, тако што се спусти поглед, обично тумачи као 

сигнал лажи и подређености
13

. 

Безбедносни разлози захтевају да се насилна, односно агресивна особа с времена на 

време погледа у очи, али је неопходно такву особу гледати и у врат, на место где се копча 

горње дугме на одећи. Погледом на то места хвата се и сваки покрет руке или ноге 
14

. 

Покрети појединих делова тела (главе, трупа или руку) одају емоционално стање у 

коме се особа налази. Тако нпр. дрмање (тресење) ногом, ломљење или пуцкетање прстима 

најчешће указује на прикривену нервозу. Службеник обезбеђења треба да обрати пажњу на 

говор свог тела тако што ће, на пример, контролисати кретање и држање руку, с обзиром да 

руке шаљу непријатељске, али и одбрамбене поруке . Службеници обезбеђења никако не би 

требало да држе руке прекрштене на грудима или иза леђа, јер се таквим ставом тела шаљу 

одбрамбене, односно агресивне поруке. Поруке несигурности, па чак и страха, шаљу се у 

ситуацијама када руке придржавају једна другу. Службеници обезбеђења руке треба да држе 

опуштене уз тело. Верује се да је опуштено држање демонстрација поверења према 

саговорнику 
15

.  
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Такође, службеници обезбеђења треба да знају да невербална комуникација може да 

буде и ометајући фактор при интерперсоналној комуникацији. Стога треба да избегавају 

непотребне покрете (претерано гестикулирање, померање у простору, љуљање и сл.), јер они 

скрећу пажњу са поруке која се упућује.  

Улога тела у комуникацији је веома значајна, иако велики број људи није свестан 

важности говора тела у интерперсоналној комуникацији. Нпр., ово се може приметити у 

ситуацији када се појединци срећу по први пут. Иако чине пријатне фацијалне гестикулације, 

телима несвесно заузимају затворене ставове (руке и ноге прекрштене), којима показују своје 

право емоционално стање
16

. Међутим, не треба заборавити да језик тела није универзалан, а 

тумачење говора тела је интуитивно. Основа у тумачењу ''говора'' тела је разумевање 

емоционалног стања особе при интерперсоналној комуникацији, а такође треба имати у виду 

и околности под којима се комуникација одвија. Поред тешкоћа у тумачењу ''говора'' тела, 

службеници обезбеђења би требало да кроз моћ запажања и психолошку процену 

емоционалног стања особе са којом контактирају, правовремено уоче предконфликтне 

сигнале (које шаље тело) и предузму адекватне мере у циљу превазилажења конфликта.  

Особа која тело држи усправно улива више поверења од особе која има повијено 

држање тела, које у већини случајева одаје несигурност. Зато службеник обезбеђења увек 

треба да тело држи усправно, чиме показује своју сигурност и одлучност.  

ЗАКЉУЧАК  

У систему обезбеђења лица и имовине вербална и невербална комуникација се 

преплићу. Невербална комуникација интерперсоналну комуникацију чини спонтанијом и 

интензивнијом, уз омогућавање прибављања информација о емоционалном стању 

саговорника, његовим интерперсоналним ставовима и сл. Присуство великог броја 
разноврсних знакова невербалне комуникације у комуникацијским релацијама омогућава 

адекватније и ефикасније реаговање у редукцији евентуалних интерперсоналних тензија. 

Зато се правилно тумачење невербалних комуникацијских знакова успешно може користити 

за смањење вероватноће угрожавање безбедности штићене личности.  

При анализи невербалних сигнала комуникације у систему обезбеђења лица треба 

имати на уму да су невербални сигнали комуникације често збуњујући. Погрешно је 

констатовати да у свакој ситуацији постоје прецизно одређени невербални сигнали који јасно 

указују на угрожавање безбедности штићеног лица, јер је свака конкретна безбедносна 

ситуција везана за обезбеђење лица специфична и индивидуална. Међутим, проучавање 

невербалне комуникације у систему обезбеђења лица, уз уважавање индивидуализације, 

треба да буде усмерено на откривање специфичних психолошких законитости које могу 

указати на угрожавање безбедности штићеног лица. Такође, не сме се заборавити и да се 

опсервацијом, односно анализом и тумачењем невербалних знакова комуникације, служе и 

странке у систему обезбеђења лица. Стога службеници обезбеђења при обављању 

професионалних задатака морају поседовати завидан степен безбедносне културе, који, 

између осталог, подразумева и познавање основних знакова невербалне комуникације.  
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РАЗВОЈ  ОБЛИКА  КОМУНИКАЦИЈЕ   ИНСПЕКЦИЈЕ   РАДА  И 

ДРУГИХ ЛИЦА    
Љиљана Стојшић1 

РЕЗИМЕ 

Комуникација, као облик размене информација, у савременим токовима,  представља полазну основу 

развоја и унапређења свих сегмената друштвеног живота. У области рада, у оквиру које се остварују права и 

обавезе у вези са радним процесом,  делују бројни чиниоци. Њиховим повезивањем и међусобним утицајем 

доприноси се бољој имплементацији радних стандарда. Због тога, инспекција рада, као један од кључних 

чинилаца у овој области, треба да проналази што ширу палету комуникационих средстава путем којих ће, са 

једне стране, прикупљати потребне информације, а са друге стране, вршити утицај на остале чиниоце, са циљем 

правилне имплементације прописа у области рада.  
Кључне речи: радни стандарди, комуникација, инспекцијa рада, информације  

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION FORMS OF LABOR 

INSPECTION AND OTHER PERSONS  

ABSTRACT 

Комуникација, као облик размене информација, у савременим токовима, представља полазну основу 

развоја и унапређења свих сегмената друштвеног живота. 

Communication, as a form of exchange of information, in the latest developments, represents a starting point 

of development and improvement in all segments of society. У области рада, у оквиру које се остварују права и 

обавезе у вези са радним процесом, делују бројни чиниоци. In the field of labor, within which the rights and 

obligations in relation to the work process are achieved, there are numerous factors in action.Њиховим повезивањем и 

међусобним утицајем доприноси се бољој имплементацији радних стандарда. Their interconnection and mutual 

influence contributes to a better implementation of labor standards. Због тога, инспекција рада, као један од кључних 

чинилаца у овој области, треба да проналази што ширу палету комуникационих средстава путем којих ће, са 

једне стране, прикупљати потребне информације, а са друге стране, вршити утицај на остале чиниоце, са циљем 

правилне имплементације прописа у области рада. Because of this, the labor inspection, as one of the key factors in 

this area, needs to find the widest range of communication tools through which it will, on one side, collect the necessary 

information, and on the other side, exert influence on other factors, with the aim of proper implementation of labor 

regulations.  

Key words: labor standards, communications, labor inspection, information 

УВОД 

Добра комуникација данас представља једну од кључних чинилаца успешног развоја 

свих сфера друштвеног живота. Односи који се успостављају, преко различитих облика 

комуникације, поспешују ширење  интересовања и знања о различитим појавама, што може 

утицати и на већи степен имплементације прописа који се на овај начин приближавају широј 

популацији.  

Када је у питању област рада у њој учествује велики број субјеката који на различите 

начине сагледавају своју улогу у систему и свој утицај на друге чиниоце. Њиховим 

повезивањем, кроз међусобну комуникацију, могуће је боље синхронизовање акција свих 

чинилаца у правцу доприноса имплементацији радних стандарда. Развој савремених 

средстава комуникације значајно доприноси овим процесима.  

Инспекција рада, као административни механизам заштите радних стандарда, има 

директан утицај на степен имплементације радног законодавства и усмеравање активности 
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послодаваца, као носилаца привредних активности и централних чинилаца у систему радно-

правне заштите запослених, али и других чинилаца, који делују у овом систему.  

Са обзиром на значај утицаја инспекције рада на друге чиниоце у систему радно-

правне заштите, као кључно, поставља се питање инструментата њеног утицаја и развоја 

облика комуникације у правцу његовог повећања. У том смислу, предмет овог рада биће 

истраживање односа које успоставља инспекција рада са другим чиниоцима у области рада и 

развоја облика комуникације, као инструмената утицаја на друге чиниоце.  

I ОДНОС  ИНСПЕКТОРА  РАДА  И  ДРУГИХ  ЛИЦА 

Између инспектора рада и других лица стварају се директни и индиректни односи, 

који су у вези са основном функцијом инспекције рада – надзором над применом прописа у 

области радног законодавства. У том смислу, директан однос се успоставља између 

инспектора рада и учесника у управном поступку, а индиректан однос између инспектора 

рада и других лица са којима је потребно успоставити комуникацију ради бржег и 

ефикаснијег остваривања основне функције инспекције рада.  

Основни однос, који се успоставља при сваком инспекцијском надзору, ког врши 

инспектор рада, је његов однос са странкама у управном поступку. Овај однос треба да буде 

такав да обезбеди несметано извођење свих потребних доказа и утврђивање чињеничног 

стања. Као странка у управном поступку, који води инспектор рада, може се појавити 

запослени, или послодавац, или оба поменута лица истовремено.  

Током инспекцијског надзора, инспектор рада је дужан да поштује начела општег 

управног поступка, као и друга утврђена начела, правила и процедуре, те да  према 

учесницима у поступку поступа професионално, љубазно и пристојно, уз поштовање 

личности и достојанства сваког лица. Задатак је инспектора рада да утврди све одлучне 
чињенице, како би правилно и потпуно сагледао чињенично стање и у складу са тим 

предузео одговарајуће мере. Да би инспектор рада овај задатак могао да изврши неопходна је 

његова сарадња, пре свега са странкама, али и са другим учесницима у управном поступку 

поступка, као што су: представник синдикалне организације, лице за безбедност и здравље 

на раду, представник запослених, сведоци, вештаци, тумачи и друга лица.  

Лица која учествују у управном поступку који води инспектор рада дужна су да 

инспектору рада омогуће несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа и 

предмете и пруже другу тражену помоћ [1].  

Инспекција  рада  у  свом  деловању, поред учесника у управном поступку,  сарађује и 

са другим лицима, органима и организацијама са циљем прикупљања свих релевантних 

информација и учествовања у свим активностима које могу допринети бољој 

имплементацији прописа у области рада. У том смислу успостављају се односи између 

инспекције рада и: других органа државне управе, правосудних органа, синдикалних 

организација и удружења послодаваца, службе медицине рада, Заштитника грађана, 

организација за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање запослених,  Националне 

службе за запошљавање, научних и стручних установа, медија и др. 

Са    свим    поменутим,  и   другим,  органима,  организацијама   и    лицима,  

Инспекција рада успоставља различите облике сарадње који подразумевају међусобну 

кпмуникацију.   

II ОБЛИЦИ КОМУНИКАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА СА ДРУГИМ ЛИЦИМА 

 И ЊИХОВ РАЗВОЈ 

Као што смо видели у претходном излагању инспекција рада ступа у односе са свим 

чиниоцима који делују у области рада. Облик и начин комуникације међу њима показује 
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степен спремности на сарадњу и на шири концепт сагледавања могућности примене радних 

стандарда. У основи, са обзиром да је инспекција рада део управног система, за њу је 

карактеристично комуницирање управним средствима. Међутим, у новонасталим приликама, 

то свакако није довољно, те се траже нови облици комуникације који би више и брже 

допринели побољшању стања на пољу примене радног законодавства [2]. У том смислу 

можемо разликовати традиционалне облике комуникације и нове – савремене инструменте.  

2.1. Традиционални облици комуникације  

Ови облици комуникације познати су од формирања службе инспекције рада, као 

управног механизма заштите радних стандарда. Они су утврђени прописима и правилима 

поступања ове службе и односе се на сам карактер управне функције,  која се остварује пред 

инспекцијом рада. Традиционални облици комуникације проистичу из установљеног система 

државне управе и општег управног поступка.  

2.1.1. Основни облици комуникације карактеристични за управни поступак  

За управни поступак и деловање инспектора рада у њему карактеристични су следећи 

основни облици комуникације: 

 подношење поднесака заинтересованих лица за вршење инспекцијских надзора, 

 утврђивање чињеничног стања узимањем изјава,  

 усмена комуникација између учесника у управно поступку, 

 управни акти након спроведеног поступка: решења, закључци итд. 

 акти о покретању казнених поступака – пријаве према органима гоњења и др. [3]. 
Представке       упућене     инспекцији      рада      од       стране      запослених, 

послодаваца, њихових удружења, заинтересованих грађана, других државних органа итд., 

које указују на пропусте у примени одредаба прописа у области радних односа или 

безбедности и здравља на раду, представљају за инспекцију рада извор сазнања на бази ког, 

не откривајући извор сазнања, инспектор рада поступа по службеној дужности и предузима 

мере на које је овлашћен. Овде посебно наглашавамо обавезу инспектора рада да чува као 

службену тајну извор информације, јер се на тај начин штити лице које је указало на 

пропусте од евентуалних последица које би могле уследити деловањем послодавца, или 

другог лица због обраћања инспекцији рада [4]. То се нарочито односи на ситуацију кад је 

извор сазнања запослени, који је уочио да послодавац не поступа у складу са прописима и о 

томе обавестио инспекцију рада. Обавеза је инспектора рада да подносиоца представке 

обавести о утврђеном чињеничном стању и предузетим мерама, уколико их је било. 

Подносилац представке у овом смислу је неоткривени извор информација а не странка у 

управном поступку. Странка у поступку је послодавац и сваки управни акт који инспектор 

рада донесе односи се на њега као странку, а не на подносиоца представке. У том смислу 

специфичан је однос инспектора рада и лица које је извор информације. Овај однос се 

темељи на међусобном пружању информација без укључивања подносиоца представке у сам 

ток управног поступка. Наравно, као заитересовано лице и лице које има правни интерес, 

подносилац представке има право да изврши увид у списе предмета и у потпуности се 

информише о свим битним чињеницама које је утврдио инспектор рада. Иако  је  основно  

правило  да  извор  информације  инспектору  рада мора бити познат у појединим 

случајевима је потребно поступити и по анонимним пријавама. Разлог томе је осетљивост 

материје коју контролише инспектор рада, нарочито када је у питању откривање рада „на 

црно―. У том смислу Инспекторат за рад је огласио могућност анонимног пријављивања 

сазнања о раду „на црно― радно ангажованих лица. Разлог томе је претпоставка да лица која 

раде на црно не желе да открију свој идентитет, због страха од губитка посла, али имају јасан 
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интерес и жељу да заснују радни однос, па се и путем анонимне пријаве могу обратити 

подручним јединицама инспекције рада. Руководиоци организационих јединица инспекције 

рада организују рад инспектора рада у смислу контроле по анонимним пријавама које се 

односе на рад „на црно― по свакој оваквој пријави. Вишегодишња пракса инспекције рада у 

погледу пријема анонимних пријава и поступања по њима показала се као корисна, јер се на 

овај начин шире сазнања инспекције рада о кретању рада „на црно― и омогућава њено 

ефикасније сузбијање. Провером информација из ових пријава у највећем броју случајева 

инспектор рада открива радно ангажовање лица без закључених уговора о раду или других 

уговора у складу са законом, што несумњиво указује на оправданост овог вида комуникације 

грађана са инспекцијом рада.  

Комуникација,  која  се  упоставља  током  самог   инспекцијског    надзора везана је 

за учеснике у управном поступку. Сви учесници у овом поступку имају право и обавезу да 

усменом и писаном комуникацијом са инспектором рада допринесу утврђивању одлучних 

чињеница и правилној имплементацији радних стандарда. Овај облик комуникације често је 

најзначајнији, јер он омогућава, како прикупљање података кроз размену информација  са 

учесницима у поступку, тако и непосредно опажање инспектора рада.  

Након спровођења инспекцијског надзора, и утврђивања свих релевантних чињеница, 

инспектор рада приступа издавању аката, који треба да допринесу побољшању стања у 

примени прописа у области рада и отклањању утврђених недостатака и неправилности код 

послодавца код ког је вршен инспекцијски надзор. У том смислу комуникација се одвија:  

 са послодавцем – коме се упућују управни акти (решења, закључци, налози и 
сл.), 

 са подносиоцем захтева према инспекцији рада, или подносиоцем иницијативе 
за вршење инспекцијског надзора – који се обавештавају о утврђеним 

чињеницама и предузетим мерама и  

 са огранима гоњења – уколико дође до иницирања казнених поступака.  
Од свих учесника  у  управном  поступку,  за  инспектора   рада,  најзначајније  је 

развити добру комуникацију са послодавцем, јер је он главни чинилац остваривања права 

запослених у области рада. Послодавац, међутим, и без обзира на огранизовање 

инспекцијских надзора треба да комуницира са инспекцијом рада, што му може помоћи у 

правилној примени прописа и управо је то поље на коме треба развијати нове облике 

комуникације и пословне сарадње. Послодавац према инспекцији рада има и одређене 

обавезе, које подразумевају комуникацију, које проистичу из неопходности информисања 

инспекције рада о одређеним догађајима и радњама, нарочито у области безбедности и 

здравља на раду, као на пример: 

 обавеза послодавца да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, 

усмено и у писменој форми пријави надлежној инспекцији рада и надлежном 

органу за унутрашње послове сваку смртну, колективну или тешку повреду на 

раду, повреду на раду због које запослени није способан за рад више од три 

узастопна радна дана, као и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и 

здравље запослених.  

 Обавеза послодавца да, најкасније у року од три узастопна радна дана од дана 
сазнања, пријави надлежној инспекцији рада професионално обољење, 

односно обољење у вези са радом запосленог.  

 Обавеза послодавца да најмање 8 дана пре почетка рада надлежну инспекцију 
рада обавести о почетку свог рада и сл. [5]. 

2.1.2. Пријем странака и давање мишљења 

Као део органа државне управе инспекција рада има  обавезу  да  организује 
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 пријем странака [6]. У том смислу свака организациона јединица инспекције рада 

одређује време у које заинтересована лица могу, у просторијама инспекције рада, добити 

информацију о надлежностима овог органа, правима, обавезама и одговорностима 

запослених и послодаваца, начинима остваривања појединих права, органу који врши надзор 

над радом инспектора рада, могућностима притужби на рад инспектора рада и сличним 

питањима. Ово је један од начина остваривања начела пружања помоћи странкама.  

Пријем странака и непосредни разговор између инспектора рада и запосленог или 

послодавца има троструки значај:  

1. са једне стране, заинтересовано лице се може информисати о начину правилне 

примене прописа у области рада и евентуално решити дилеме о конкретној правног 

ситуацији, те тако избећи погрешну примену прописа, 

2. са друге стране, инспектор рада добија информације о најчешћим дилемама које имају 

послодавци и запослени, што може указивати на недовољну прецизност прописа и 

потребу његове промене, те може иницирати одговорајуће поступке у правцу 

законодавних активности и 

3. са треће стране, могућност непосредног контакта са инспекторима рада даје сигнал 

послодавцима и запосленима да инспектор рада нема само надзорну функцију, већ 

делује и превентивно са циљем да, кад год је то могуће, допринесе смањењу ризика од 

кршења прописа, а не само да санкционише њихово кршење, што јача поверење у 

институције.  

На захтев физичког, или правног лица, органи државне управе дужни  су  да 

 дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката. У том смислу, 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања даје мишљења у погледу 
примене Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на раду, као и других закона и 

подзаконских аката који се односе на област радних односа и безбедности и здравља на раду. 

Ако се ради о примени Закона о раду и питањима из  области радних односа  мишљења 

министарства даје посебна служба у оквиру Сектора за рад.
2
 Када је у питању примена 

Закона о безбедности и здрављу на раду и питања из ове области мишљења министарства 

даје Управа за безбедност и здравље на раду.
3
 Дакле, ово није активност коју врше 

инспектори рада, они могу и треба да пруже савет сваком заинтересованом лицу у погледу 

начина и могућности остваривања права из области рада, али не и да дају званична тумачења 

и мишљења у погледу примене одредаба прописа у чијој имплементацији учествују. 

 2.1.3. Притужбе странака на рад инспектора рада 

Свака  странка  и  друго  лице, које је незадовољно радом инспектора рада, или 

његовим односом, има право да поднесе притужбу [7]. Са обзиром да је инспекција рада 

организована на принципу вертикалне хијерархије постоји могућност притужбе на рад 

сваког лица у овом низу.  Основно је правило да се притужбе подносе „по реду― од нижег ка 

вишим нивоима одговорности и овлашћења. У том смислу, лице које је незадовољно радом 

инспектора рада може уложити притужбу, на његов рад или његово понашање, руководиоцу 

организационе јединице у којој тај инспектор ради (начелнику одељења, шефу одсека или 

руководиоцу групе). Руководилац организационе јединице је дужан да размотри наводе из 

                                                             
2
 Служба се налази у Београду, на адреси Немањина број 22-26. којој се заинтересовани могу обратити 

писаним путем 
3
 као орган у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формиран ради 

обављања послова државне управе са циљем унапређивања и развоја безбедности и здравља на раду, односно 

смањења повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. Управа за безбедност и 

здравље на раду се налази у Београду, на адреси Теразије број 41. Више о њеним надлежностима видети у чл. 

60. Закона о безбедности и здрављу на раду 
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притужбе, предузме законом прописане мере и подносиоца притужбе обавести о предузетим 

активностима. Лице које је незадовољно поступком руководиоца унутрашње организационе 

јединице инспекције рада може упутити притужбу директору Инспектората за рад. Лице 

незадовољно поступком директора Инспектората за рад може своју притужбу упутити 

министру ресорног министарства.  

Могућност указивања на грешке у поступању инспектора рада даје другим 

учесницима у поступку сигнал да се не ради о систему који почива на индивидуалним 

захтевима, већ на утврђеном систему који има своја унутрашња правила која морају 

поштовати сви носиоци јавних овлашћења.  

 2.1.4. Решавање сукоба надлежности 

Кад  инспектор  рада  прими  поднесак  који указује на повреду одредаба прописа над 

којим надзор врше друге инспекцијске службе, без одлагања ће исти доставити надлежном 

органу за вршење надзора и о томе обавестити подносиоца поднеска у складу са правилима 

општег управног поступка. Уколико дође до сукоба надлежности између појединих органа 

управе он се решава применом правила општег управног поступка.     

Старање о надлежности, од стране самог инспектора рада и његова обавеза да 

предузме све активности како би и иницијативе, које нису у његовој надлежности, што пре 

дошле пред органе надлежне за њихово решавање, доприноси правној сигурности грађана и 

ефикаснијем функционисању управних механизама. У том смислу између органа државне 

управе треба да се успостављају што флексибилнији облици комуникације, како би се 

подигла ефикасност система у целини и како би грађани што пре успели да заштите своја 

права.  

2.2. Развој облика комуникације  

Правила општег управног поступка, о којима смо говорили, и данас су темељ свих 

односа, који се успостављају између инспектора рада и других лица. Међутим, настале 

промене на економском, политичком, социјалном, културном и многим другим пољима, 

условиле су и  промене у структури запослености, нове организационе облике привредних 

активности, експанзију флексибилних форми радног ангажовања и друге појаве, које са 

собом носе и потребу успостављања брже, ефикасније и економичније комуникације свих 

чинилаца у области рада.  У том смислу започео је процес увођења савременијих облика 

комуникације и  у рад инспектора рада кроз: размену информација путем електронске поште, 

постављање web sajta, формирање регистара и база података и њихово повезивање са другим 

органима и организацијама,  организовање медијских кампања итд.   

2.1.1. Електронска пошта 

Као вид комуникације инспекције рада са заинтересованим лицима електронска 

пошта има значајне предности над „традиционалним― видовима писане комуникације и 

слања поднесака поштом. Основне предности су у брзини комуникације и умањењу 

трошкова (за штампање, отпремање и експедовање материјала). Међутим, са обзиром на 

развој информационих технологија у нашој замљи и техничку опремњеност, овај вид 

комуникације још увек не може бити доминантан.  За сада комуникација у овом смислу је 

карактеристична за размену информација у оквиру система Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања (кроз интерну комуникацију) и могућност 

послодаваца да електронским путем инспекцији рада доставе информације о: 

- повредама на раду или 
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- почетку рада послодавца,  

-као и за могућност свих заинтересованих лица да на овај начин инспекцији рада 

упуте иницијативу за вршење инспекцијског надзора.  

Иако овај облик комуникације није доминантан, он се показао као веома користан у 

ситуацијама кад је потребно брзо размењивање информација као на пример: 

- уколико се догоди повреда на раду послодавац може одмах о томе обавестити 

инспекцију рада, што је веома важно, јер од правовремености информације највише зависи 

будућа активност инспекције рада и правилност њеног поступања. Са обзиром да је рок 

одређен послодавцу за пријављивање повреде на раду кратак (24 часа од догађаја), то је 

могућност обавештавања инспекције рада путем електронске поште за њега значајно 

олакшање,  

- у другим случајевима када је важна хитност у поступању, нпр. код организовања 

штрајка запослених и потребе за интервенцијом инспекције рада, ванредним ситуацијама код 

послодаваца и сл. 

- у току покренутих поступака пред инспекцијом рада када је потребна брза размена 

информација између инспектора рада – подносиоца пријаве – послодавца и евентуално 

трећих лица итд.  

2.2.2. Web site 

Развој интернета, као споја медија, рачунара и телекомуникација, променио је поглед 

на свет и наметнуо се као технолошка иновација која константно трансформише све облике 

друштвеног живота. Веб сајт, као место на интернету, пружа могућност промоције одређених 

активности и пласирања информација значајних за шири круг заинтересованих лица. У том 

смислу на веб сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
4
 могу се 

пронаћи основне информације и о: 

- организацији Инспектората за рад и контактима свих организационих јединица 

инспекције рада, 

- основним прописима у области рада,  

- активностима инспекције рада и сл.  

Овај вид комуникације је веома значајан, јер је употреба интернета у експанзији, па 

све већи број, потенцијалних корисника услуга инспекције рада, информације тражи у 

оквиру ове мреже, што пружа могућност пласирања одређених података и вршење утицаја на 

значајан број субјеката, без непосредне интервенције и ангажовања инспекцијских служби. 

Управо овај облик комуникације може у будућности значајно олакшати рад инспекторима 

рада, уколико се  Веб сајт Инспектората за рад употпуни информацијама значајним за 

имплементацију радног законодавства, какве би могле бити:  

- упутства за поступање у одређеним ситуацијама и при примени конкретних 

радно-правних института, 

- чек листе за проверу степена имплементације прописа,  

- упутрства за сачињавање аката и сл.   

2.2.3. Регистри и евиденције 

Ради праћења појава значајних за сагледавање нивоа примене прописа, пред већином 

органа државне управе, воде се интерни регистри и евиденције. Оне су битне како за органе 

                                                             
4
 www.minrzs.gov.rs 
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који их воде, тако и за друге органе, организације и лица, који могу извршити увид, или 

затражити информацију садржану у регистру или евиденцији.  

Када је реч о инспекцији рада у окружним подручним јединицама, најчешће се воде 

регистри: 

- формираних предмета по областима деловања за сваког инспектора рада и 

- примљених пријава и других поднесака запослених или заинтересованих лица.  

Ове регистре обично воде писарнице управних округа за потребе организационих 

јединица изван седишта инспекцијских органа и они се воде и чувају по правилима 

канцеларијског пословања.  

Поред  тога  већина организационих јединица инспекције рада води и интерне 

евиденције о: 

- примљеним пријавама повреда на раду,  

- достављеним пријавам почетака обављања делатности,  

- вођеним прекршајним и кривичним поступцима 

- спроведеним активностима инспектора рада и сл.  

Вођење регистара и евиденција је веома значајно, како за саме инспекторе рада, који 

могу да исте анализирају и уоче одређене појаве које сигнализирају на потребу другачијег 

поступања или организовања активности, тако и за потенцијалне странке пред инспекцијом 

рада и друге органе и организације, који могу имати правни интерес за одређеним 

информацијама садржаним у регистрима или евиденцијама.  

2.2.4. Повезивање база податка 

Базе податка садржане у регистрима и евиденцијама које воде органи и организације 

могу садржати информације које су веома значајне за организовање активности или 
предузимање мера других органа и организација. Због тога се све више користе различити 

облици повезивања база података. За инспекцију рада од изузетног значаја су подаци о: 

- повредама на раду које се евидентирају у Фонду за здравствено осигурање,  

- почетку извођења грађевинских радова који се евидентирају у општинским или 

градским грађевинским инспекцијама,  

- пријавама на обавезно социјално осигурање које се евидентирају у Централном 

регистру,  

- регистрованим привредним субјектима које води Агенција за привредне регистре,  

- обвезницима плаћања доприноса по основу остварених зарада које воде пореске 

службе и сл. 

 Са сваким  од ових  органа  и организација   развијене  су одређени  механизми 

комуникације који оногућавају инспекторима рада прибављање потребних информација.  

2.2.5. Медијске кампање 

Саnповећаним интересовањем јавности за област рада инспектори рада све чешће 

долазе у ситуацију да медији, или друга лица која нису учесници поступка, захтевају 

одређене информације у вези са деловањем инспекције рада у конкретним случајевима. 

Решавање питања доступности информација у вези са деловањем инспекције рада  је веома 

значајно са две тачке гледишта. Прва је везана за заштиту идентитета лица која се обрате 

инспекцији рада  и заштиту пословне тајне послодавца, а друга је везана за интерес јавности 

да сазна одређене информације и њен све снажнији утицај да кроз медијску изложеност 

критици, или похвали, усмерава деловање одређених субјеката у делу примене прописа у 

области рада. Шта ће представљати информацију од јавног значаја, а шта тајну за јавност, 

уређује свака земља својим прописима  водећи рачуна о приватним и  јавним интересима, 
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као и вредностима које се штите. При дефинисању ових питања, посебно треба  водити  

рачуна о информацијама везаним за пословне тајне послодаваца и заштиту идентитета лица 

која се обраћају инспекцији рада пружајући информације, јер су ови подаци заштићени по 

међународним актима и не могу бити предмет информације од јавног значаја. Међутим, 

поред поменутих података, јавност је често заинтересована и за детаље из инспекцијских 

надзора, нарочито у погледу података о томе шта је инспектор рада утврдио а шта предузео 

приликом вршења инспекцијског надзора поводом повреде на раду, штрајка запослених, 

радног ангажовања лица, права ―осетљивијих‖категорија запослених и сл. Националним 

прописима требало би детаљније прецизирати врсту и обим информација које се могу 

пружити јавности, као и моменат када се могу пласирати, како би се успоставио баланс 

између права на заштиту која имају учесници у поступку инспекцијског надзора, 

актуелности информација и интереса јавности. 

Најзад, медији  су   препознати  као  доминантан  инструмен т деловања на свест 

послодаваца и запослених, посебно оних који немају широке могућности за прикупљање 

потребних информација (као што су носиоци личног рада, мала предузећа, запослени у 

колективима где нема синдикалног организовања, мигранти, сезонски радници и др.).  

Медији као моћно средство утицаја, долазе и до оних лица која инспектори рада тешко могу 

срести (због ограничених ресурса или зато што се та лица крију), те се путем медијске 

кампање може деловати и на њихову свест. Због тога је неопходно у активности инспекције 

рада укључити и ово средство.  

ЗАКЉУЧАК 

Са  обзиром  на  ограниченост   ресурса   инспекције   рада   и   тенденцију ширења 

области њеног деловања, од ње се данас очекује утврђивање јасних приоритета, тако да са 
органиченим ресурсима постигне што боље ефекте. Због тога се  улога инспекције рада  не 

завршава деловањем на послодавца, код ког се врши инспекцијски надзор, већ се од ње 

очекује и деловање на широк круг потенцијалних корисника (других послодаваца и 

запослених, њихових организација, удружења и др.) кроз различите облике активности и 

мера утицаја. 

У том смислу потребно је пронаћи што шире могућности за комуникацију са 

потенцијалним корисницима. На овом пољу савремене инспекције рада покушавају да 

пронађу што ефикасније канале утицаја на послодавце и запослене, њихове организације и 

друга заинтересована лица у области рада, како би, без инспекцијских надзора, што шири 

круг лица био информисан о правима и обавезама у области рада. У ту сврху користе се 

писани материјали, информације доступне на web sajtovima, пласирање информација путем 

медија, подела штампаних материјала, организовање едукативних састанака са већим бројем 

послодаваца и запослених, ширење примера добре праксе, медијске кампање и сл.). 

Јавност је у данашње време много боље информисана о свим питањима, па и о 

питањима у области рада и заштите појединачних права запослених. Она више није само 

пуки посматрач збивања,  већ и моћан чинилац који усмерава пут промена. Развој 

информационих технологија, доступност информација и медијска заинтересованост за сферу 

рада је добар тренд који ствара својеврсни притисак на све актере у овој области  да дају 

пуни допринос имплементацији радних стандарда, смањењу броја повреда на раду и 

оштећења здравља запослених, као и побољшању услова рада.  

Кад је у питању деловање инспекције рада савремени трендови  не значе да она, као 

орган управе, треба да одустане од административних инструмената утицаја, већ значи да је 

неопходно, поред ових инструмената, проналазити и  развијати нове облике комуникације 

који могу допринети повећању њене ефикасности.  
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ПРОЦЕНА РАДИЈАЦИОНОГ РИЗИКА ПРИ РАДУ СА 

ПОЛУАУТОМАТСКИМ СИСТЕМОМ СЕПАРАЦИЈЕ И МАНУЕЛНИМ 

ИЊЕКТОВАЊЕМ ПЕТ РАДИОФАРМАКА У ОДНОСУ НА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АУТОМАТСКИМ 

СЕПАРАТОРОМ/ИЊЕКТОРОМ   
Војислав Антић

1,2,3
 , Оливера Цирај-Бјелац

3,4
, Вера Артико

1,5
  

АПСТАКТ 

ПЕТ/ЦТ  дијагностиком се одређује локација физиолошких процеса  и њихова квантитативна анализа, 

употребом радиофармака који унешени у организам интавенозно учествују у биолошким процесима ради 

утврђивања стања испитиваних ткива и органа. ПЕТ радиофармаци су најчешће базирани на краткоживећем 

радионуклиду  
18

F (T1/2= 109.8min., E=0.63MeV). Радијационо излагање особља је вишеструко и вишефазно, при 

чему је допринос ЦТ компоненте занемарљив. У наша два центра (Београд, Сремска Каменица), анализирани су 

дозиметријски узорци у току седмомесечног периода, водећи рачуна о броју дијагностичких процедура, 

просторног дизајна, особљу, начину сепарације и апликовања радиофармака, употреби личних/помоћних 

заштитних средстава. Иако се у Београду обради скоро дупло више пацијената са полуаутоматским системом 

сепарације/мануелним апликовањем док се у Сремској Каменици користи аутоматски сепаратор/ињектор, с 

обзиром да у првом случају у процесу рада са радиоактивним материјалом и озраченим пацијентима учествује 

шест техничара у готово идеалној ротацији, наспрам два у другом, утврђено је да је измерена просечна 

ефективна доза била за 15% мања а еквивалентна доза за руке  за 43% већа. Све измерене вредности индикују 

да су примљене радијационе дозе значајно мање од дозвољених граница,  с обзиром на релативно мало радно 

оптерећење ПЕТ/ЦТ дијагностике у РС, али је осим провере  самим надгедањем процеса у оба центра радна 

ефикасност у циљу смањења радијационог излагања особља унапређена. 

Ključne reči: PET/CT, separacija/injektovanje radiofarmaka, radijacione doze 

RADIATION RISK ASSESSMENT DURING WORKING WITH SEMI-

AUTOMATIC SYSTEM 

FOR SEPARATION AND MANUAL INJECTION OF THE PET 

RADIOPHARMACEUTICALS IN RELATION TO THE 

IMPLEMENTATION WITH AN AUTOMATIC SEPARATOR / INJECTOR 

ABSTRACT 

PET/CT diagnosis determines the location of the physiological processes and their quantitative analysis, using 

radiopharmaceuticals that are injected intravenously, participating in biological processes, to determine the status of the 

examined tissues and organs. PET radiopharmaceuticals are usually based on the short-lived radionuclide, 
18

F (T1/2= 

109.8min., E=0.63MeV). Radiation exposure of staff is diverse and present in multiple phases where the contribution of 

the CT component is negligible. In our two centers (Belgrade, Sremska Kamenica), dosimetry samples were analyzed 

during the seven-month period, taking into account the number of diagnostic procedures, facility design, personnel, 

manner of separation and application of radiopharmaceuticals, use of personal/additional protective means. Even though 

in Belgrade almost twice as many patients are processed, with semi-automatic separation system/manual injection, 

while in Sremska Kamenica automatic separator/ injector is used, considering that in the first case in the process of 

working with radioactive material and irradiated patients six technicians work in almost ideal rotation as opposed to two 

in the second case, it was found that the measured average effective dose was 15% lower while the equivalent dose for 

the hands is 43% higher. All measured values indicate that received radiation doses are significantly lower than the 

maximum allowed doses, and given the relatively small workload of PET/CT diagnosis in Serbia, apart from checking 

process in both centers in order to reduce the radiation exposure of staff, operating efficiency is improved. 

Key words: PET/CT, separation/injection, radiopharmaceuticals, radiation doses  
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УВОД 

PET/CT („Positron Emission Tomography / Computed Tomography”) медицинском 

дијагностичком методом се омогућава визуелни приказ и квантитативна процена 

биодистрибуције позитронских радионукида у органима и ткивима, чиме се добијају 

информације о биохемијској активности, ћелијском метаболизму и евентуалним 

патофизиолошким процесима у телу. Радиофармаци, који се користе као извор зрачења у 

PET техници, садрже краткоживеће β+ емитере чија енергија услед Кулонових интеракција 

опада, са иницијалних енергија (које су у опсегу од  0.63 МеV (
18

F) до         3.35 МеV (
82

Rb)) 

на 511 кеV, када позитрони „захватају‖ електроне и механизмом позитронско-електронске 

анихилације произведени парови гама фотона се расејавају под углом од 180º (тачније 

180º±0.5º, због резидуалног момента позитрона). Коинцидентна детекција ових фотона, у 

задатом временском интервалу, путем наспрамно постављених сцинтилационих детектора, 

дуж линије одзива, представља основну детекторску информацију, која се у преко тридесет 

хиљада индивидуалних кристала, у прстенастој геометрији, сцинтилационим детекторским 

ансамблом (сцинтилациони кристал, фотодетектор, фотомултипликаторска цев, светловод) 

преноси и (актуелно) 3D OSEM  („Three Dimenzional-Ordered-Subset-Expectation-

Maximization”) реконструктивним механизмом обрађује. 

Радиоизотопи се уносе у организам  у облику погодно синтетисаног радиофармака 

који се интравенозно апликује. Користе краткоживећи радионукиди  
18

F, 
11

C, 
13

Н и 
11

О, али и 

и дугоживећи позитронски емитери 
64

Cu, 
86

Y, 
124

I.  У Републици Србији се засад користи 

само један радиофармак, FDG  (2-деокси-2-(
18

F) флуоро-D-глукозe), који је базиран на 

краткоживећем (период полураспада 109.8 мин.) радионуклиду  
18

F, иницијалне енергије 0,63 

МеV.  Имајући у виду да је позитронска емисиона томографија у Републици Србији 
релативно нова дијагностичка метода (присутна око 5 година)  и да се обавља применом  

отвореног извора јонизујућег зрачења  значајно веће енергије, односно продорности, него 

што је то случај са конвенционалном нуклеарном медицином (базично заснованом на 
99m

Tc 

радионуклиду (Е = 0.14 МеV)) направљена је студија о радијационим  ризицима за 

професионално изложена лица. 

МЕРНЕ МЕТОДЕ, MEРНИ ЧИНИОЦИ    

Анализиране су примљене ефективне, односно еквивалентне дозе за екстремитете при 

раду са полуаутоматским системом сепарације и мануелним ињектовањем PET 

радиофармака (Национални PЕТ центар, Клинички центар Србије, у даљем тексту Центар А) 

и применом потпуно аутоматског диспензионо-ињективног система (Институт за онкологију 

Сремска Каменица, у даљем тексту Центар Б), током седмомесечног периода, утврђивањем 

личних дозних еквивалената за цело тело Hp(10) и руке Hp(0.07), на основу измерених 

вредности   добијених коришћењем термолуминисцентних дозиметара за цело тело и 

прстних термолумунисцентних дозиметара, калибрисаних у дозиметријској лабораторији 

секундарног стандардизационог нивоа, акредитиваној по EN ISO/IEC 17025 стандарду, у 

оквиру Института за нуклеарне науке „Винча‖. Очитавања у оба центра су  вршена на 

месечном нивоу, са корекцијом  на природни фон.  

Прикупљени су следећи релевантни подаци: 

1) број нуклеарно-медицинских процедура месечно, за оба центра 

2) просечна администрирана активност радиофармака по процедури, за оба центра 

3) Hp(10), месечна  очитавања термолуминисцентних дозиметара за тело,  Центар А  (6  

радиолошких техничара) 

4) Hp(10),  месечна  очитавања термолуминисцентних дозиметара за тело,  за Центар Б  

(2 радиолошка техничара, један радиохемичар) 
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5) Hp(0.07), месечне измерене вредности прстних термолуминисцентних дозиметара, 

директно професионално изложених лица са аспекта радијационог излагања 

(дефинисаних у тачкама 3) и 4) ) 

РЕЗУЛТАТИ 

Током седмомесечног периода број прегледа у Центру А је био 1352 а просечна 

апликована доза радиофармака 268 MBq. За исти период, одговарајуће вредности за Центар 

Б износе 680 пацијената, односно 286 MBq активности апликоване дозе.  

Усредњене месечне дозе (за период од 7 месеци), добијене на основу очитаних  

вредности термолуминисцентних дозиметара (за тело и за екстемитете) су приказане 

табеларно (Табела 1). 

 

Табела 1. Приказ резултата на основу анализираних дозиметријских извештаја за 

очитане  вредности   термолуминисцентних дозиметара (за тело Hp(10)  

и за руке Hp(0.07)). Након израчунавања усредњених вредности у току 

седмомесечног периода за сваког од запослених, одређене су и просечне 

дозе по испитиваној категорији за оба Центра 

 

ДИСКУСИЈА 

Две PET/CT машине у Републици Србији су идентичне и укупно се обради око 2 700 – 

2 800 пацијената годишње, при чему је однос 2:1 у корист Центра А. Разматрало се 

радијационо излагање директно професионално изложених лица. Подаци коришћени за ову 

студију су преузети из административне документације обе институције (Центар А, Центар 

Б). 

Након пријемa радиофармака у транспортном контејнеру и мерења његове 

активности/специфичне активности, следећа (назовимо је друга) фаза зависи од начина 

сепарације, односно апликовања. У Центру А, где имамо полуаутоматски сепаратор,  PET 

Национални PЕТ центар, Клинички центар Србије
 

 Hp(10) [mSv] Hp(0.07) [mSv] 
Просечна 

измерена 

вредност дозе 

за тело [mSv] 

Просечна 

измерена 

вредност дозе 

за руке [mSv] 

Рендген техничар 1 0.14 5.15 

Рендген техничар 2 0.18 5.62 

Рендген техничар 3 0.27 9.22 

Рендген техничар 4 0.21 5.74 

0.19 6.10 Рендген техничар 5 0.16 4.87 

Рендген техничар 6 0.18 6.00 

Институт за онкологију Сремска Каменица 

Рендген техничар 1 0.19 4.57 

0.16 3.48 Рендген техничар 2 0.15 3.65 

Радиохемичар 0.14 2.21 
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радиофармак  се обрађује у „врућој― лабораторији, што укључује мерење примљене 

активности,  временски зависну калкулацију активности коју треба апликовати, аутоматску 

диспензију доза у шприцеве (пре извлачења дозе са у систем постави одговарајући (за             

3 ml-ске, односно 5 ml-ске шприцеве) заштитник за шприцеве, ручну проверу сваке 

појединачне дозе у калибратору доза, причвршћивање заштитника и ручно паковање шприца 

у заштитни контејнер, преношење контејнера са дозом на колицима до одговарајућег бокса 

(укупно 6, сваки пацијент има засебан, сви су под аудио-видео надзором) и апликовање [1]. 

Као заштитна стредства се користе оловне цигле дебљине 10 cm, наменски оловни 

заштитници  за 3 ml-ске, односно 5 ml-ске шприцеве, оловни транспортни контејнери (за по 

један шприц) и  30 cm дуге хватаљке за придржавање шприца у коме се налази радиофармак 

(поступак  спровођења  појединачне дозе у циљу провере у калибратору доза). У Центру Б 

имамо аутоматски сепаратор/ињектор, којим се у једном све  активности везане за 

манипулацију радиофармаком интегришу (комплетне фазе 1 и 2, осим смештања 

транспортног контејнера у предметни уређај). Особље се током апликације налази иза 10 cm 

дебелог оловног паравана. Након што је пацијент примио дозу у Центру Б, техничар му вади 

браунилу (3-5 секунди, излагање је само у смислу иррадијације, јер у систему више нема 

радиофармака) и усмерава га  у заједничку „врућу― пацијентну чекаоницу. 

У трећу фазу треба укључити све видове интеракција апликованих пацијената са 

особљем:  

1) у току акумулације радиофармака у организму - ако пацијенту позли; 

2) током спровођења пацијената до собе за снимање;  

3)  при позиционирању пацијента на стречеру; 

4) при спровођењу пацијента у излазну чекаоницу (Центар А) или одмах из 
нуклеарно-медицинске установе (Центар Б). 

Ова фаза доста зависи од дизајна Центра, тј. од распореда просторија,  структуралне 

заштите  [2] и у складу са тим кретања пацијената и особља (радне франшизе).   

С обзиром да је показано да су заштитне баријере потребне за PET снимање више од 

10 пута дебље од потребне заштите за CT [2], и да је у том смислу спроведена структурална 

заштита у оба центра, и да се CT снимање процесуира када је особље изван собе за снимање, 

можемо рећи да је допринос CT  компоненте иррадијацији особља у PET/CT  центрима 

занемарљив. 

Интернационални базични стандарди заштите професионално изложених лица 

препоручују коришћење дозних еквивалената Hp(0.07) (екстремитети),  Hp(3) (очно сочиво), 

односно Hp(10) (цело тело), као релевантне за процену индивидуалног ирридационог 

излагања. Често се дешава да у ПЕТ центру постоје само дозиметри за цело тело, мада је 

евидентна неопходност  мониторинга радијације за екстремитете [3,4]. Са друге стране, у 

складу са начином излагања не предпоставља се да је потребно мерење доза за очно сочиво о 

чему је много дискутовано у контексту интервентних процедура у радиологији [5,6]. У оба 

Центра се рутински врши и мониторинг коришћењем електронских дозиметара [7], како би 

се промтно регистровала одређена проблематика са аспекта излагања јонизујућем зрачењу.    

 

Манипулација са отвореним изворима у нуклеарној медицини, посебно оних који 

емитују β честице, подразумева велике дозе на кожи горњих екстемитета током припреме и 

администрирања радиофармака. Многе студије показују да се може премашити дозвољени 

годишњи лимит (нпр. [8,9]), па је зато  посебна пажња окренута утврђивању личних дозних 

еквивалената за руке у  PET/CT пракси [10,11].        

Иако се у Београду обради скоро дупло више пацијената са  полуаутоматским 

системом сепарације/мануелним апликовањем, док се у Сремској Каменици користи 

аутоматски сепаратор/ињектор, с обзиром да у првом случају у процесу рада са 

радиоактивним материјалом и озраченим пацијентима учествује шест техничара у готово 
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идеалној ротацији, наспрам два у другом, овом студијом је показано да је измерена просечна 

ефективна доза у анализираном периоду била за 15 % мања а еквивалентна доза за руке  за 43 

% већа.                        

Упоређујући начин рада у разматрана два наша центра, можемо рећи да на 

радијациону дозу највише утиче фаза апликације која се у Центру А обавља мануелно. Други 

критичан аспект је фаза припреме појединачних доза, која се у Центру А обавља на 

полуаутоматски начин, као и постављање/отварање бочице са радиофармаком за оба 

модалитета (аутоматски и полуаутоматски). Треће, правилно позиционирање пацијента на 

стречеру PET/CT уређаја. Четврто, током скидања инфузионог система. У сваком сегменту, 

па и у трећем (који је највише завистан од самог пацијента) увежбавањем се може постићи 

завидан ниво ефикасности, и у смислу сигурности и са аспекта брзине. Према интерном 

болничком извештају, тренинзи (са физиолошким раствором) који су вршени по налогу и уз 

надзор аутора у Центру А, довели су до ефикаснијег рада техничара при манипулацији са 

радиофармаком, поготово у иницијалној фази: одвајању појединачних доза у шприцеве, 

провере активности у калибратору доза, постављању одговарајућег оловног заштитника и 

убацивањем у преносни контејнер – поступци у руковању су постали сигурни, 

аутоматизовани, а време вршења знатно краће; постигнут је ефекат позитивног надметања 

међу њима  у смислу прецизнијег и бржег рада [7]. У оба Центра особље држи дистанцу када 

асистенција у смислу помоћи при кретању пацијената није неопходна. Детаљна обавештења 

им се дају  пре апликовања радиофармака. Интеракција са пацијентима се своди на најмању 

могућу меру, па на тај начин примљена доза има много мањи ефекат него што је виђено нпр. 

у цитираној студији [3].  До малих акцидената  најчешће долази код мануелне апликације, 

ако се радиоактивна течност делом проспе тако што се иглом пробуши гума система. Може 
доћи и до других неугодних ситуација,  нпр. ако пацијент  уринира по чаршаву. Оно што се 

чешће дешава, а утиче на повећано озрачивање (посебно руку)  су повремени технички 

проблеми током пуњења шприца, спадање оловне заштите на шприцу, продужење фазе 

ињектовања због блокирања шприца [12]. Разлике у поређењу примљених доза 

професионално изложених лица огледају се у варијацијама  PET/CT инфраструктурне 

организације, струкуралне заштите, радних протокола, броју пацијената, активностима које 

се апликују, заштитним средствима, времену снимања. Трајање сваке од фаза зависе и од 

индивидуалаца који их изводе, као и од стања пацијената.  

Дозе Hp(10) за професионално изложена лица у погледу (10) у оба Центра су  биле 

далеко од  дозвољеног дозног лимита од 20 mSv. У другим студијама су пријављене сличне 

или више вредности [3, 12, 13,14]  (опсег 2-3 mSv – 12 mSv). У  смислу оптимизације праксе 

издваја се студија [15], где је показана скоро дупла редукција измерене дозе зрачења за цело 

тело - са 9.5 mSv на 4.8 mSv. Измерене вредности Hp(0.07), усредњено по свим радним 

процедурама, су мање или компарабилне у односу на објављене податке за исти тип 

медицинско-дијагностичке праксе и далеко су од дозвољеног дозног лимита од 500 mSv. 

Поред разлога као последица рутинског рада, наведених у предходном пасусу, веће Hp (0.07) 

дозе у Центру А су и последица две (лаке) контаминације у испитиваном периоду. 

Интересантно је поменути студију [16] која указује на  редукцију дозе за цело тело од 20 %, 

односно за екстремитете од чак 97 %, коришћењем аутоматског диспензионо-ињективног 

система.  

ЗАКЉУЧАК  

У наша два PET центра, анализирани су дозиметријски узорци у току седмомесечног 

периода, водећи рачуна о броју дијагностичких процедура, просторног дизајна, особљу, 

начину сепарације и апликовања радиофармака, употреби личних/помоћних заштитних 

средстава.  Релативно мале измерене дозе, и за тело и за екстремитете, су последица тога што 
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радно оптерећење у Републици Србији није велико. Међутим, значајно повећање броја 

пацијената се очекује, с обзиром на планирану инсталацију медицинског циклотрона, после 

које би требало да се ради по око 3500 пацијената годишње, на сваком од уређаја. Недавно је, 

захваљујући и овој студији, и Национални PET центар добио аутоматски сепаратор/ињектор, 

чека се завршетак тендера за потрошни материјал да би се пустио у клинички рад.  
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AПСТРАКТ 

Под манипулацијама у електроенергетским објектима се подразумева скуп активности које имају за 

резултат промену уклопног стања елемента или дела електроенергетског постројења. Манипулације су нужне 

активности при редовном одржавању електроенергетских објеката као и у случају хаварија. Због своје 

сложености и потенцијалне опасности којима су изложени извршиоци манипулација, овом аспекту 

експлоатације и одржавања електроенергетских објеката и мреже се у електродистрибутивним компанијама 

поклања посебна пажња. У електродистрибуцијама у Србији се ремонт електроенергетских постројења врши 

искључиво у безнапонском стању. Из тога произилазе тзв. „златна правила― која се морају стриктно поштовати 

при извођњеу манипулација. У овом раду су приказани основни принципи манипулација у електроенергетским 

објектима средњег напона као и спровођење заштитних мера при извођењу манипулација. Дати су примери 

манипулација при типичним задацима при одржавању трансформаторских станица и мрежа. Посебно је 

анализиран и дискутован аспект безбедности при манипулацијама у различитим типовима постројења уз 

поштовање „златних правила―. 

Кључне речи: електроенергетскo постројењe, одржавање, манипулације, безбедност на раду 

SECURITY ASPECT OF SWITCHING OPERATIONS  

IN THE ELECTRIC POWER PLANTS 

ABSTRACT 

Under the switching operations is considered a set of activities resulting in the change of topology of a network 

element or a part of the electric power facility. The switching operations are necessary activities during the regular 

maintenance of electric power facilities as well as in case of breakdowns. Because of the complexity and potential 

hazards to the executors of switching operations, to this aspect of the operation and maintenance of distribution 

networks is paid special attention in power distribution companies. In the electric utilities in Serbia an overhaul of 

power plant is performed only in no-load conditions. Consequently, the so-called ―golden rules‖ are mandatory when 

one performs any switching operation. In this paper, the basic principles of switching operations in electric power 

distribution facilities and respective protective measures are presented and discussed. Besides, the examples of 

switching operations for typical tasks during the maintenance of substations and network are presented. Especially, the 

aspect of security of switching operations in various types of power plants with respect to the ―golden rules‖ is analyzed 

and discussed. 

Key words: electric power plant, maintenance, switching operations, safety at work  

1.УВОД  

На основу резолуције о безбедности, хигијени и здрављу на раду Савета Европске 

заједнице, јуна 1989. год.  донета је и Директива Савета ЕЕС 89/391/ЕЕС, о увођењу мера за 

подстицање побољшања безбедности и здравља на раду. Ова Директива општег карактера се 

односи 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 је заснован на тој Директиви и у складу 

са њом је донет Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС, број 101/05) 

[1] којим се промовише принцип превенције професионалних ризика на радном месту и 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 

2
 ЕПС Електровојводина Нови Сад 
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регулише обавеза о доношењу Акта о процени ризика у писменој форми. Циљ овог акта је 

смањивање повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом.  

На основу члана 13. став 4, овог Закона, донет је Правилник о начину и поступку 

процене ризика на радном месту и у радној околини [2], као најзначајнији подзаконски 

пропис. Правилником се ближе уређује начин и поступак процене ризика од настанка 

повреде на раду као и начин и мере за њихово отклањање. 

Идентификација опасности на радном месту је један од најзахтевнијих задатака јер од 

процењивача ризика изискује компетентност, добро познавање технолошког и радног 

процеса, те карактеристика опасности и штетности које настају на радном месту. Најбоље је 

када се идентификација опасности и штетности спроведе у сарадњи са свим запосленима 

који могу бити изложени опасностима на датом радном месту, односно одржаваоци, 

груповође, пословође, шефови погона итд. Резултат анализе радног процеса и услова рада на 

сваком радном месту је детаљна листа опасности и штетности.  

Уколико из било ког разлога кроз тело човека протекне струја, живот човека може 

бити угрожен. Јачина струје као и време протицања струје кроз тело имају највећи утицај на 

последице које ће претрпети човек који је дотакао део електроенергетске опреме под 

напоном. Због тога се предузима читав скуп мера како извшиоц који ради или тренутно 

борави у електроенергетском објекту (ЕЕО) може безбедно да обавља активности.  

Манипулације комутационим уређајима су нужне активности при редовном 

одржавању електроенергетских објеката као и у случају хаварија у систему. Реч 

манипулација потиче од латинске речи „манус― што значи руковати. Под манипулацијама у 

електроенергетским објектима се подразумева скуп активности чији је  резултат промена 

уклопног стања елемента или дела електроенергетског постројења. С обзиром на значење 
речи, сугерише се да је манипулација промена уклопног стања елемента постројења која се 

изводи ручно. У прошлости се манипулација извршавала увек ручно, али у савременим 

дистрибутивним мрежама манипулације се изводе ручно, полуатоматизовано или потпуно 

аутоматизовано. Због своје сложености и потенцијалне опасности којима су изложени 

извршиоци манипулација, овом аспекту експлоатације и одржавања електроенергетских 

објеката и мрежа се у електродистрибутивним компанијама поклања посебна пажња.  

У електродистрибуциама у Србији се ремонт електроенергетских постројења врши 

искључиво у безнапонском стању, али практично у близини напона. Због свега наведеног пре 

било каквих радова на ЕЕО обавезно се примењују „златна правила" која подразумевају [3]: 

1. искључење уз видљив прекид (ако је то конструктивно изводљиво), 

2. спречавање случајног поновног укључења, 

3. утврђивање безнапонског стања, 

4. уземљење и кратко спајање и 

5. ограђивање од делова под напоном и означавање и ограђивање места рада. 

Овде је потребно нагласити да је редослед наведених активности од највећег значаја 

за безбедан рад у постројењу. 

У овом раду су приказани основни принципи манипулација у електроенергетским 

објектима као и спровођење заштитних мера при извођењу манипулација при редовном 

одржавању као и у случају хаварија. Дати су примери манипулација при типичним задацима 

при одржавању ТС и мрежа. Посебно је анализиран и дискутован аспект безбедности при 

манипулацијама у различитим типовима постројења уз поштовање „златних правила―. 

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈА 

Манипулације у ЕЕО се обављају за потребе: 

 локализације квара (када манипулацију, по налогу диспечера, обично изводи 
извршилац манипулације, или дежурна служба), 
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 извођења планираних радова и радова у хаваријским условима (када 
манипулацију изводи одговорно лице за манипулацију или манипулацију по 
договору одговорног лица за манипулацију са диспечером обавља извршилац 
манипулације или дежурна служба, о чијем току диспечер обавештава одговорно 
лице за манипулацију), 

 успостављања потребног уклопног стања у дистрибутивној мрежи ради 
управљања токовима електричне енергије (када манипулацију, по налогу 
диспечера, обично изводи извршилац манипулације-уклопничар или дежурна 
служба). 

Претпоставка за обављање било какве манипулације на ЕЕО или у ЕЕО је да је 

одговорно лице за манипулацију, или извршилац манипулације, стручно, здраво, 

психофизички припремљено лице, претходно упознато са основним принципима 

манипулације и задатком који треба да изврши, као и да су све административне припреме 

које су предмет важећих поступака и упутстава о организацији и раду диспечерске и 

уклопничарске службе обављене. 

Манипулација се састоји из три дела: 

 припремних радњи, 

 манипулације и постављања уземљења, 

 завршних радњи и спровођења заштитних мера. 

2.1 Припремне радње 

Сврха припремних радњи је да се одговорно лице за манипулацију (ОЛМ) или 

извршилац манипулације (уклопничар) упозна са стањем објекта у коме манипулише, 

изврши потребне предрадње и успостави везу са надређеним диспечерским центром. 

Обавезан је ранији, односно тачан, долазак OЛМ  на ЕЕО и консултација са диспечером пре 

почетка манипулације, како би се у потпуности спровела листа припремних радњи која 

обухвата: 

 упознавање са правцима напајања, уклопним стањем прекидача и растав-љача 

(укључено или искључено) и њихово упоређивање са жељеним стањем добијеним у 
диспечерском радном налогу, 

 идентификација ћелије или ћелија које су предмет манипулације, 

 контрола приступа до ћелије и могућност откључавања врата, растављача и слично до 
којих ће доћи приликом манипулације, 

 расподела и објашњење задатка који ће сваки извршилац манипулације обавити и 
указивање на опасна места (уколико има више извршилаца манипулације), 

 контрола стања заштитне опреме, утврђивање потребних личних заштитних средстава 

и које заштитне мере применити, 

 успостављање телефонске или радио везе, зависно од тога шта је у датом моменту 
погодније, између ОЛМ и диспечерског центра у циљу да ОЛМ: 

 упозна диспечерски центар са стањем затеченим на лицу места, 

 укаже на непредвиђене тешкоће које могу продужити или изменити плани-

рани ток манипулације, 

 упозна се са мерама које је диспечерски центар предузео у објекту из кога се 
напаја објекат у коме он врши манипулације (извор напајања), 

 затражи и добије одобрење за почетак манипулације, 

 успостављање телефонске или радио везе између диспечерског центра и извора 
напајања у циљу да диспечерски центар: 

 упозори извор напајања да се на воду манипулише, забрани поновно укључење 

у случају испадања вода, 
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 захтева од извора напајања посебно праћење оптерећења на том воду, напона 
према земљи, удара или других ненормалних појава (о предузетим мерама 

диспечерски центар обавештава одговорно лице за манипулацију), 

 удаљавање из просторије и простора где се манипулише свих лица која не учествују у 
процесу манипулације, а ако се укаже потреба да и таква лица буду присутна, 

одговорно лице за манипулацију их упозорава на могуће звучне сигнале, евентуалне 

појаве лука и одреди им места са кога прате ток манипулације, и 

 искључење мобилног телефона, који може бити узрок деконцентрације и погрешне 

манипулације, осим ако је везу са диспечером једино могуће остварити путем истог. 

Уколико је ТС опремљена локалним управљачким местом (ЛУМ), пре манипулације 
растављачима и прекидачима са овог места, а због радова на делу постројења или 

локализације квара у постројењу ТС, потребно је преклопку за даљинску команду на 

надзорној плочи поставити у положај "Искључено" (искључена даљинска команда ) и исту 

закључати, а након обављене манипу-лације откључати и ову преклопку вратити у положај 

"Укључено". Ово је неопходно да би се спречила могућност да диспечер укључи прекидач 

даљински у току извођења радова.  

Потребно је проверити, да ли су блокирани они уређаји локалне аутоматике који 

делују на елементе постројења којима се манипулише (ПАУСИТ, АУСРЕТ, АПУ, АРНИ и 

друго). Ако се ови уређаји налазе у стању "Укључено", потребно их је искључити, 

преконтролисати ново стање уређаја преко сигналне сијалице или положаја прекидача и тек 

онда приступити првим манипулацијама. 

2.2 Манипулације 

Основне манипулације се састоје од процеса укључења и искључења прекидача и 

растављача и постављања и скидања уземљења. Прекидач и растављач су основни елементи 

постројења којима се манипулише и при раду са њима треба узети у обзир и строго водити 

рачуна о њиховим конструктивним карактеристикама и функцији у електроенергетском 

систему: 

Прекидачи служе за успостављање и прекидање струјних токова, а у раду са њима 

мора се водити рачуна о стању изолационих медија и заптивености прекидних комора, као и 

стању погонског механизма.Стога је пре манипулације потребно, уколико је то могуће, 

уклопно стање прекидача визуелно проверити. 

Растављачи служе за видно одвајање делова постројења или вода. 

Само изузетно, у тачно одређеним случајевима, под условом да је растављач 

вертикално постављен, дозвољено је растављачем прекидати струјне токове [4,5]. У табели 1 

су назначени услови под којима се растављач може користити за прекидање струјних токова: 

Табела 1. Услови под којима се растављач може користити за прекидање струјних токова 

Погонски напон: 6kV 10kV 20kV 35kV 110kV 

Искључење оптерећеног трансформатора 

номиналне снаге до [kVA]: 

75 50 50 50 — 

Искључење у празном ходу трансформатора 

номиналне снаге до [kVA]: 

400 250 250 250 — 

Искључење неоптерећеног надземног вода 

дужине до [km]: 

20 20 10 — — 

Искључење неоптерећених каблова дужине 

до [km]: 

4 1,2 0,5 — — 
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Да би се ризик од грешке, приликом извођења манипулација, свео на најмању меру, 

на ручицама за погон растављача и погонским механизмима прекидача постављају се 

механичке и електричне блокаде. 

Механичке блокаде могу бити конструкционо решене (излазни растављач и растављач 

за уземљење постављају се на заједничкој конструкцији тако да физички није могуће 

извршити укључење или искључење једним ако је други укључен или искључен 

респективно.), или се изводе бравама или катанцима на ручицама растављача или погонским 

механизмима прекидача. 

Електрична блокада се поставља на ручицама растављача и постиже се тако што је за 

командни напон електромагнетне котве, која блокира погон растављача, потребно 

обезбедити исправан редослед манипулација (или услов) и ако он није остварен извршилац 

манипулације не може деблокирати ручицу растављача и не може извршити манипулацију.  

Циљ манипулације је да се спроведу предвиђене активности на: 

 искључењу, видљивом одвајању и уземљавању објекта на коме се ради, и 

 промени уклопног стања елемената електроенергетског система (апарата). 
Манипулације се могу извести у или на следећим ЕЕО: 

 ТС 110(35)/х kV са класичним СН ћелијама, 

 ТС 110(35)/х kV са СН извлачивим металом оклопљеним (metal-enclosed) и 

металом преграђеним (metal-clad) ћелијама, 

 Дистрибутивној ТС х/0,4 kV са класичним СН ћелијама, 

 Дистрибутивној ТС х/0,4kV са СН блоком у RMU (ring main unit) изведби са SF6 
гасом, 

 Стубној ТС, и 

 Средњенапонској (СН) мрежи када се растављањем, при редовним и хаваријским 
условима, постиже промена уклопног стања. 

Класичне СН ћелије у себи садрже сабирнички растављач, прекидач, излазни 

растављач и растављач за уземљење. Постоје и варијанте где  су  класичне   ћелије   са  

заобилазним растављачем, растављачем помоћних сабирница, двоструким сабирничким 

растављачем итд.  

На слици 1 је приказана ћелија СН опремљена сабирничким растављачем, 

прекидачем, излазним растављачем и растављачем за уземљење. На слици 2 су приказани 

показивачи положаја и тастери за укључење и искључење прекидача у 20 kV изводној ћелији 

у постројењу са главним и помоћним сабирницама. На слици 3 је приказан сабирнички 

растављач у ћелији 20 kV.  

 

Слика 1 Изводна ћелија средњег напона  
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Слика 2  Показивачи положаја и тастери за укључење и искључење прекидача у 20 kV 

изводној ћелији у постројењу са главним и помоћним сабирницама 

Слика 3 Сабирнички растављач 20 kV 

Манипулације искључења у класичним изводним ћелијама се врше по следећем 

редоследу: 

1. искључити прекидач, 

2. искључити излазни растављач; по правилу се прво искључује растављач чијим 

искључењем би настала мања штета ако је непажњом прекидач остао укључен, а 

то је у овом случају излазни растављач, 

3. искључити сабирнички растављач, 

4. проверити безнапонско стање излазног растављача, и 

5. укључити растављач за уземљење. 

Редослед манипулација код укључења класичне изводне ћелије је: 

1. искључити растављач за уземљење, 

2. укључити сабирнички растављач; по правилу се прво укључује значајнији 

растављач јер је мала вероватноћа да су непажњом и излазни растављач и 

прекидач остали укључени, а то је у овом случају сабирнички растављач, 

3. укључити излазни растављач; већа je вероватноћа да су непажњом излазни 

растављач и прекидач остали укључени, те ако код укључења излазног растављача 

настане лук мања ће штета настати на постројењу него да је лук настао на 

сабирничком растављачу, и 

4. укључити прекидач. 

У случају да у ћелији постоји и заобилазни растављач или растављач помоћних 

сабирница, или још један сабирнички растављач, редослед манипулације се у неколико мења. 

На слици 4 је приказана уклопна шема ТС 110/20 kV са два система главних сабирница и 

помоћним сабирницама, два трансформатора, спојком и додатком спојке [5,6]. На слици 
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слици 5 је приказана уклопна шема ТС 110/20 kV са два система главних сабирница, два 

трансформатора и спојком. 

Предпоставимо да је постројење ТС 110/20 kV опремљено са два система главних 

сабирница и помоћним сабирницама, два трансформатора, спојком и додатком спојке, као на 

слици 4, и да је потребно извршити ремонт прекидача у изводној ћелији I205 без прекида 

напајања потрошача. Да бисмо приступили овом прекидачу, мора се извршити сет од укупно 

7 манипулација комутационим уређајима по следећем редоследу: 

1. искучити растављач главних сабирница GS1 у спици S20, чиме се онемогућује 

паралелан рад два трансформатора, 

2. укључити растављач помоћних сабирнивца у спојци S20, 

3. укучити прекидач у спојци S20 чиме се  прослеђује напон са GS1 на GS2, 

4. укључити заобилазни растављач у изводној ћелији I205, 

5. искључити прекидач и узводној ћелији I205, 

6. искључити излазни растављач у изводној ћелији I205, 

7. искључити сабирнички растављач у изводној ћелији I205, 

Након тога али пре започињања радова проверити безнапонско стање прекидача и 

уземљити место рада односно поставити уземљење на сабирничком и излазном  растављачу 

у изводној ћелији I205. 

Предпоставимо да је постројење ТС 110/20 kV опремљено са два система главних 

сабирница, два трансформатора и спојком као на слици 5 и да је потребно пребацити извод 

I210 на напајање са ЕТ 1 на ЕТ2 без прекида напајања потрошача. Да бисмо извршили 

задатак, прво регулаторе напона на оба трансформатора пребацимо са аутоматске регулације 

(АРНИ) на ручну регулацију. Затим треба довести регулаторе напона оба трансформатора на 
исту позицију јер напони на GS1 и GS2 у општем случају нису једнаки. Сада се извршава 

листа од укупно 8 манипулација комутационим уређајима по следећем редоследу: 

1. укључити R1 у S20,    

2. укључити R2 у S20,    

3. укључити P у S20,    

4. укључити R2 у I210,    

5. искључити R1 у I210,    

6. искључити P у S20, 

7. искључити R1 у S20, и 

8. искључити R2 у S20. 

На крају треба вратити регулаторе напона на аутоматску регулацију напона (АРНИ). 

Очигледно да постројење са два система главних сабирница и помоћном сабирницом, 

а поготово систем са два система главних сабирница омогућава много комфорнији рад и 

пребацивање оптерећења са јеног трансформатора на други. Међутим оваква постројења су 

знатно сложенија у односу на систем са једноструким сабирницама и могу да изазову забуну 

код  необучених, неискусних и неприпремљених руковаоца и извршиоца манипулација. Из 

тога разлога се изводе периодичне обуке извршиоца манипулација у специјализованим 

центрима за обуку који су опремљени различитим типовима СН и НН мрежа и ТС као и 

симулаторима за вежбање манипулација на рачунару. 

У извлачивим металом преграђеним ћелијама (metal-clad) које су у употреби у ТС 

ВН/СН у Србији, као расклопни апарат се користи вакуумски прекидач који може бити у 

касети, или на колицима, иза предњих врата, а унутар кућишта ћелије колица се крећу на 

кугличним лежајима по металним вођицама које се налазе на поду ћелије; ван ћелије колица 

се лако померају на својим точковима. Касета се преко шина убацује у ћелију. Покреће се 

споља преко осовине. Када је ван одељка, касета се може померати помоћу посебних колица 

која се подешавају према висини одељка. Ова колица поседују опрему за поновно убацивање 

касете у ћелију. У односу на непокретни део ћелије, покретни може заузети три положаја: 
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 радни (главна и помоћна струјна кола су повезана, заштитна изолациона преграда је 
подигнута), 

 испитни (главна струјна кола су прекинута, помоћна струјна кола су повезана, и 
заштитна изолациона преграда спуштена), и 

 одвојени (главна и помоћна струјна кола су прекинута, заштитна изолациона преграда 

је спуштена на непокретном делу). 

 
 

Слика 4 Уклопна шема ТС 110/20 kV са два система главних сабирница и помоћном 

сабирницом, два трансформатора, спојком и додатком спојке  

R2

P

R1

S20

Rz

GS1

Rt

P

GS2

R1 R2

Rt

P

R1 R2

RzRz

R1 R1 R2R2 R1 R2

T21I202 I210 I214T22

P P P

Ri RiRi

ET1 ET2

 

Слика 5 Уклопна шема ТС 110/20 kV са два система главних сабирница, два 

трансформатора и спојком 
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На слици 6 је приказан растављач 110 kV а на слици 7 излазни растављач 20 kV са 

ножевима за уземљење и растављач помоћних сабирница. На слици 8 су приказане ручице 

погона растављача 20 kV. На слици 9 је приказан прекидач 110 kV а на слици 10 прекидач 20 

kV. Погонски механизам прекидача 20 kV је приказан на слици 11. 

 

 
 

Слика 6 Растављач 110 kV 
Слика 7 Излазни растављач 20 kV са 

ножевима за уземљење и растављач 

помоћних сабирница у класичној ћелији 

 

Металом преграђена расклопна апаратура је по дефиницији расклопна апаратура са 

металним плаштом у којој су компоненте смештене у посебне одељке одвојене уземљеним 

металним преградама, и састоји се из најмање три дела: 

 сабирничког, 

 прекидачког, 

 кабловско-прикључног. 

Нисконапонски одељак је потпуно изолован и одвојен од средњенапонског. 

Унутрашње преграде дозвољавају приступ прекидачу и кабловским прикључцима чак и када 

су сабирнице под напоном. Када се прекидач извуче у испитни положај, проводни изолатори 

се аутоматски прекривају челичним преградама. Ћелије су опремљене функционалним и 

једноставним механичким блокадама које упозоравају извршиоца манипулације на 

евентуални погрешан потез, али оне не спречавају са 100% сигурношћу погрешну 

манипулацију. Код оваквих постројења нема сабирничког и излазног растављача у 

класичном смислу, а поступак искључења и уземљења у оваквој изводној ћелији је: 

1. искључити прекидач, 

2. покретни  део ћелије  извући  у одвојени  положај  од  осталог дела постројења, 

3. проверити безнапонско стање на изводном каблу индикатором напона на вратима 

ћелије, и 

4. укључити растављач за уземљење. 

Дистрибутивна ТС х/0,4kV са класичним СН ћелијама као расклопне уређаје 

углавном поседују склопке-растављаче, а у изводној ћелији још постоји растављач за 

уземљавање. Поступак искључења у оваквој изводној ћелији је: 

1. искључити склопку-растављач, 

2. проверитие безнапонско стање на изводном каблу, и 

3. укључити растављач за уземљење. 
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Слика 8 Ручице погона растављача 20 kV Слика 9 Прекидач 110 kV 

  

Слика 10 Прекидач 20 kV Слика 11 Погонски механизам прекидача 20 kV 

 

Дистрибутивне ТС х/0,4kV са СН блоком у RMU (Ring Main Unit) изведби са SF6 

гасом садрже доводно-одводна поља и трансформаторска поља. Свако доводно-одводно 

поље је снабдевено трополном, тро-положајном склопка - растављачем ("отворено", 

"затворено" или "уземљено") која представља природни систем међусобног закључавања 

који спречава неправилне операције. Окретање покретног контакта је вођено брзо-

реагујућим механизмом независним од операција руковаоца. Да би побољшали безбедност, 

склопка за уземљење окружена SF6 гасом има моћ укључења на кратак спој 2,5 пута већу од 

краткотрајне подносиве струје. Манипулација троположајном склопка-растављачем 

остварује се помоћу ручних полужних погона уграђених у операционом делу постројења. На 

спољној страни операционог паноа налепљена је слепа шема са показивачем уклопног стања 

уграђене троположајне склопке-растављача. 

Стубна дистрибутивна ТС у свом СН делу има само растављач за видно одвајање ТС 

од напона и не поседује растављач за уземљавање. 

Средњенапонска мрежа садржи растављаче и склопке-растављаче при чему неки од 

њих могу бити даљински управљиви. Ако је СН мрежа управљива може садржати 

растављаче и прекидаче који немају видно одвајање мреже, која је искључена, о чему се код 

манипулисања мора водити рачуна. У том случају треба блокирати његову даљинску 

команду и преносним уземљењем уземљити непосредно на излазним крајевима прекидача и 

на месту рада. 

Пре приступања манипулацији у било ком EEO, треба обавезно: 

 прочитати натписне, блокадне и опоменске таблице ради прецизне идентификације 
места искључења, 

 прегледати показиваче положаја прекидача и растављача, испитати напонско стање 

сабирница обухваћених процесом манипулације, а ако постоји опасност да се 
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растављачем успостави или прекине струјни ток, манипулацију обавити у 

безнапонском стању. Ово се нарочито односи на систем са изолованом неутралном 

тачком, где може доћи до прекидања струје земљоспоја растављачем (капацитивна 

струја), што је неповољно са аспекта гашења лука, и 

 испитати индикатором напона све фазе и прегледати да ли су сви ножеви добро 
убачени односно извађени; дешава се код искључења растављача да један нож остане 

у укљученом стању, поготово код склопки-растављача. 

На слици 12 су приказани командно –потврдни прекидачи на изводима 20 kV 

 

Слика 12 Командно –потврдни прекидачи на изводима 20 kV 

За основне манипулације потребан је један извршилац. Саму манипулацију обавља 

извршилац манипулације, а то може бити: одговорно лице за манипулацију (ОЛМ) или лице 

које се одреди за непосредног извршиоца манипулације (уклопничар). Када у процесу 

манипулације ОЛМ није у стању да самостално доведе објекат у безнапонско стање већ 

тражи посредовање и других учесника који раде по налогу диспечера, каже се да 

манипулацију води сменски диспечер. Сменски диспечер води манипулацију на следећи 

начин: 

 успоставља контакт са ОЛМ и осталим извршиоцима, 

 путем књиге телеграма издаје извршиоцима манипулација налоге за обављање 
потребних манипулација, 

 прима извештаје од извршиоца манипулације о правилно изведеним манипулацијама 
које је наредио путем књиге телеграма, 

 извештава ОЛМ, да су све манипулације предвиђене налогом за манипулацију 

обављене. 

Манипулација се води путем средстава везе и све задате радње морају се обострано 

евидентирати путем књиге телеграма, од стране оба учесника, а све се региструје путем 

уређаја за аутоматско регистровање разговора. Сменски диспечер може водити манипулације 

и када није именовано ОЛМ, у циљу: 

 растерећивања одређеног конзума или објекта, 

 ограничења или обуставе испоруке електричне енергије, 

 промене смера напајања ЕЕО, 

 усклађивања напонских прилика у систему, 

 реализације захтева купца-власника ЕЕО, 

 усаглашавања фазних ставова и слично. 
У случајевима када сменски диспечер води манипулацију, где није потребно ангажовање 

ОЛМ, треба применити одредбе: 

 путем књиге телеграма сменски диспечер издаје извршиоцима манипулација налоге за 
обављање потребних манипулација, 

 прима извештаје од извршиоца манипулације о правилно изведеним манипулацијама 
које је наредио путем књиге телеграма. 
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Код објеката са даљинским управљањем дозвољава се манипулација управљања 

токовима електричне енергије и локализације квара без присуства ОЛМ. У случају обављања 

радова, манипулације се могу извршити и даљинским командама уз обавезно присуство 

ОЛМ на лицу места у објекту. Потребно је обострано уписивање манипулација у књигу 

телеграма, јер једино је ОЛМ меродавно да потврди исправност изведених манипулација. 

Препоручује се консултација ОЛМ са диспечером, пре почетка манипулације, а у току 

манипулације извршење манипулације "тачку по тачку" уз међусобно сравњење у књигама 

телеграма и контрола тока манипулација између ОЛМ и извршиоца манипулације 

(уклопничара), ако они постоје. 

2.3 Постављање уземљења 

У погледу могућности за уземљавање разликујемо два случаја [4,5,6]: 

 на опреми се, као њен саставни део, налазе уграђени ножеви за уземљавање а сама 
операција уземљавања састоји се у укључењу ножева преко полужног механизма, и 

 уземљавање се постиже постављањем специјалних уређаја за уземљавање који нису 
саставни део опреме - такозване преносне направе за уземљавање, Слика 3.16. 

За уземљавање у првом случају, прописане су операције сличне оним за укључење 

растављача: 

 пре укључења ножева за уземљење индикатором напона испитати вод који се 
уземљује (код кабела ће имати напон због статичног електрицитета), и 

 проверити ножеве на самоискључење односно самоукључење. 

За уземљавање у другом случају, прописане су операције за карактеристичне типове 
ћелија, а при постављању преносне направе за уземљавање прописују се ова општа начела: 

 лице које поставља преносну направу за уземљавање мора бити упознато са задатком 

и упозорено, од ОЛМ, на сва места у непосредној близини напона, 

 индикатором напона испитати сва места за која ће се везати преносна направа за 
уземљавање, 

 преносна направа за уземљавање поставља се тако да се прво једним крајем везује за 
вод за уземљење - по могућности сабирни вод за уземљење, а затим другим крајевима 

за елементе који се уземљују, а контактна места морају бити чиста, 

 по завршеном постављању преносних направа за уземљавање прегледати да ли неки 
његов део долази у непрописну близину делова под напоном, при чему су дозвољена 

минимална растојања од делова под напоном до уређаја за уземљавање дата у Табели 

2, 

 преносну направу за уземљавање поставити између елемената који се штите и праваца 

из којих може продрети напон, при чему трансформаторе и напонске трансформаторе 

треба третирати као могуће изворе напона, те поставити преносну направу за уземљење између 

њих и радног места [3]. 

Постављањем уземљења руководи искључиво ОЛМ. Скидање уземљења је операција 

слична постављању уземљења, али уз напомену: 

 налог за скидање уземљења даје ОЛМ, 

 лице које скида уземљење мора бити упознато са задатком и упозорено на сва места у 
непосредној близини напона, и 

 преносна направа за уземљавање скида се тако, да се прво скину крајеви који су 

везани за елеменат који се штити, а затим крај који је везан за вод за уземљење. 
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Табела 2 Дозвољена минимална растојања од делова под напоном до уређаја за уземљавање 

[5]. 
Минимално растојање у постројењима према уземљеном делу: 

Номинални напон (kV) у затвореном (mm) на отвореном (mm) 

3 60 - 

6 90 - 

10 120 150 

20 220 220 

35 320 320 

110 920 1150 

2.4 Завршне радње 

По завршетку операције искључења из процеса манипулације, одговорно ОЛМ  

поставља блокадне таблице, непосредно пре издавања Дозволе за рад одговорном 

руководиоцу радова, без које се радови не могу почети. У случају када је ОЛМ истовремено 

и одговорни руководилац радова, Дозвола за рад попуњава се исто лице. Блокадне таблице се 

према потреби и намени постављају: 

 на полужни погон растављача са којим се забрањује манипулација, 

 на месту где се у штићени објекат може проследити напон, и 

 на механизам за укључење-искључење прекидача. 

Опоменске таблице пре почетка извођења радова поставља одговорни руководилац 

радова, а оне се према потреби и намени стављају: 

 на месту са којег се може ући у простор где се налазе делови под напоном, 

 на врата ћелије ако се у њој налази само један вод, и 

 ако се у ћелији налазе два кабловска вода и то на бочним зидовима, на оној страни 

врата на којој се налази одвод на који се упозорење односи. 

После обављених радова на ЕЕО одговорни руководилац радова уклања опоменске 

таблице које је поставио, враћа ОЛМ дозволу за рад, чиме потврђује и означава завршетак 

радова, одводи раднике, уклања алат и оруђе за рад из или са ЕЕО. Одговорно лице за 

манипулацију ће пре преузимања враћене дозволе за рад од одговорниг руководиоца радова 

визуелно са њим прегледати места рада, како би се уверио да није остала непотребна опрема, 
преносне направе за уземљење или алат и утврдио да ли је објекат спреман за укључење. 

Након утврђивања да се објекат може ставити под напон, ОЛМ ступа у везу са сменским 

диспечером у циљу стављања објекта под напон, обавештава га, путем књиге телеграма, да 

су радови завршени и да објекат може да прими напон, а уколико ОЛМ није добило 

сагласност за укључење, за њега је процес манипулације завршен.  

Уколико ОЛМ самостално води манипулацију након обављеног укључења, извештава 

надлежни диспечерски центар да је објекат укључен и да су радови завршени. Диспечерски 

центар обавештава извор напајања, да је манипулација завршена и скида забрану поновног 

укључења, чиме је за извор напајања процес манипулације завршен, као и за диспечерски 

центар осим ако није издао сагласност за нову манипулацију. 

3. ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 

Манипулације "на лицу места" расклопним апаратима у СН и НН разводном 

постројењу изводи једно лице, извршилац манипулације-уклопничар, при чему не сме бити 

ометано од других лица.  
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Вађење и враћање уметака нисконапонских високоучинских осигурача, и радове на 

развезивању у циљу искључења, изводе најмање два извршиоца манипулација (обично 

дежурни монтерски пар).  

3.1 Средства заштите 

За време вршења основних манипулација прописују се сходно врсти манипулације, 

само средства личне заштите. Мере обезбеђења за време постављања преносног уређаја за 

уземљавање састоје се у присуству још једног извршиоца.  

Од личних заштитних средстава, сходно врсти манипулације, користе се [3], [7]: 

 радно одело; 

 заштитини шлем Слика 13; 

 заштитни опасач; 

 пењалице; 

 штитник за очи и лице или заштитне наочаре (користе се при поступцима код којих 
може доћи до појаве лука, например вађења уметка осигурача); 

 заштитне изолационе рукавице, Слика 13; 

 заштитна обућа; у постројењима код којих је постигнуто да су напон додира и напон 

корака, према обликовању потенцијала, у дозвољеним границама, користи се обућа за 

електричаре, односно кожна обућа са гуменим ђоном, а ако напон додира и напон 

корака нису у дозвољеним границама морају се користити специјалне заштитне 

електроизолационе чизме за високонапонска постројења. 
 

 

Слика 13 Заштитне рукавице и заштитни шлем 

У колективна заштитна средства спадају: 

 индикатор напона, Слика 14,  

 изолациона мотка, Слика 15  и 

 заштитна изолациона плоча, која се користи у зависности од врсте манипулације. 
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Слика 14 Индикатор напона за високи и средњи напон (састављен) 

 

Слика 15 Заштитина опрема: преносно уземљење и изолациона мотка 

Сваки извршилац у одређеним случајевима има право и обавезу да одбије 

извршење задатака и зато не може бити кажњен: 

 ако утврди да је диспечерски радни налог неисправан, 

 ако се не обезбеде лична и колективна заштитна средства предвиђена  Упутством и 
Правилницима који регулишу ову област, 

 ако изјави да није способан да изврши задатак, 

 ако сматра да постоји опасност од струјног удара. 

3.2 Поступак при струјном удару 

Уколико из неког разлога дође до струјног удара, поступак спашавања унесрећеног 

зависи од низа околности које се међутм не могу предвидети. За овакве случајеве 

препоручује се одвајање унесрећеног од делова под напоном, а за то постоје два начина: 
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 искључењем довода напона путем прекидача или отварањем растављача, или  

 извлачењем унесрећеног помоћу изолационе мотке. 
После одвајања унесрећеног од напона, поступак је следећи: 

 применити вештачко дисање и остале мере које прописује Правилник о првој помоћи, 

 позвати кола хитне помоћи путем: диспечера, трећег радника или пролазника, и 

 помоћи медицинским радницима, ако је то потребно. 

4. МАНИПУЛАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ХАВАРИЈЕ 

У ситуацији када је настала хаварија на електроенергетским објектима, на основу 

расположивих информација диспечер приступа локализацији квара путем дежурне и/или 

електромонтери службе за диспечерске и уклопничарске послове и доноси процену хитности 

отклањања квара.  

Под локализацијом места квара подразумева се одређивање деонице или дела ЕЕО 

који је у квару. Електромонтери дежурне служба и/или електромонтери службе за 

диспечерске и уклопничарске послове по налогу диспечера изводи манипулације, којима се 

обезбеђује локализација места квара и искључење дела ЕЕО који је у квару. Приликом 

локализације квара се не постављају блокадне таблице, а исте поставља ОЛМ непосредно 

пре отклањања квара.  

О насталој хаварији диспечер обавештава одговорно лице за ЕЕО, а у складу са 

Обавезним инструкцијама за обавештавање. Када су одговорно лице за ЕЕО и диспечер 

обавестили и оформили екипу ради интервенције на погонској грешки, сакупљена екипа 

одређује одговорног руководиоца радова који, за мање погонске грешке, има истовремено 

улогу и ОЛМ. Забрањено је приступити радовима без претходног јављања диспечеру и 

именовања ОЛМ што се односи и на послове налажења кварова на кабловима и заштити 

ЕЕО.  

Искључиво именовано ОЛМ има право да тражи промену уклопног стања, 

уземљавања и слично. У случајевима када ОЛМ , због брже манипулације и скраћивања 

прекида у напајању, не може бити присутно у ТС већ се налази на терену, дозвољено је да 

сменски диспечер, на његов захтев упућен телефоном или радио везом, а путем књиге 

телеграма, изврши све потребне манипулације, искључења и касније, на захтев истог лица, 

све манипулације укључивања. У том случају се каже да манипулацију води сменски 

диспечер.  

Све манипулације на промени уклопног стања приликом локализације места квара на 

ЕЕО врше се по налогу диспечера или ОЛМ путем књиге телеграма.  Да би се предупредиле 

грешке везане за погрешно тумачење захтеваОЛМ, са терена, сменски диспечер: 

 пре почетка манипулације опомиње ОЛМ да почиње са захтеваним манипулацијама 
(још једном их понови), 

 изузетно, по овлашћењу ОЛМ , путем књиге телеграма, даје налог да извршилац 

манипулације скине блокадну таблицу, и 

 о току манипулација извештава ОЛМ. 
Замена ОЛМ из ванредних и оправданих разлога као што су дужи рад од 12 сати, 

болест и слично, може се искључиво вршити у договору између налогодавца, сменског 

диспечера и ОЛМ, путем књиге телеграма, сходно одговарајућем Упутству.  

У случају да отклањање погонске грешке почне после 24 часа од тренутка настанка 

исте, за рад на отклањању потребано је исходовање комплетне документације као код 

обављања планираних радова.  
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Уколико се не почне са санацијом квара одмах после локализације квара, у 

случајевима када је цео конзум напојен, када је то могуће, препоручује се из безбедносних 

разлога израда комплетне документације и пре истека рока од 24 часа.  

У случају већих поремећаја и учешћа више екипа на отклањању квара, одговорно 

лице за ЕЕО предузима мере за извођење радова на отклањању квара и именује ОЛМ које 

издаје појединачно сваком одговорном руководиоцу радова посебну дозволу за радове. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Манипулације су нужне активности при редовном одржавању електроенергетских 

објеката као и у случају хаварија. Због своје сложености и потенцијалне опасности којима су 

изложени извршиоци манипулација, овом аспекту експлоатације и одржавања 

електроенергетских објеката се поклања посебна пажња. 

Претпоставка за обављање било какве манипулације у ЕЕО је да је одговорно лице за 

манипулацију, или извршилац манипулације, стручно, здраво, психофизички припремљено 

лице, и да je претходно упознато са основним принципима манипулације и задатком који 

треба да изврши, као и да су спроведене све административне припреме које су предмет 

важећих поступака и упутстава о организацији и раду диспечерске и уклопничарске службе. 

Из тога разлога се изводе периодичне обуке извршиоца манипулација у специјализованим 

центрима за обуку електромонтера, уклопничара, диспечера и руковаоца, који су опремљени 

различитим типовима СН и НН мрежа и ТС, као и симулаторима за вежбање манипулација 

на рачунару.  

На Високој техничкој школи струковних струдија у Новом Саду, на студијском 

програму електротехника се у оквиру предмета „Одржавање електроенергетске опреме― 

веома детаљно изучавају манипулације расклопним уређајима, а на вежбама се користи 
интерактивни симулатор [8]. 

Савремена високонапонска и средњенапонска постројења су пројектована да пружају 

сигурност и безбедност извршилаца при извођењу манипулација расклопним уређајима. 

Резултати мерења напона додира, напона корака и импедансе уземљења ТС као и прорачуни, 

указују да је ризик којем су изложени електромонтери на одржавању ТС 110/x kV мали, под 

предпоставком придржавања „пет златних правила за безбедан рад у електроенергетском 

постројењу―, те да углавном потиче од превисоког напона додира [9]. Међутим, због рада у 

близини напона при ремонту ТС, радно место електромонтера за ТС 110/x kV је у Србији 

класификовано као место са повећаним ризиком. 
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РЕЗИМЕ  

Елементарне непогоде у претходних неколико година све су учесталије, а последице које проузрокују 

по људе, материјална добра и животну средину су углавном катастрофалне. Република Србија  је 2014. године 

погођена катастрофалним поплавама због чега је било неопходно предузимање одговарајућих мера спашавања, 

евакуације, пружања медицинске помоћи и смештаја великог броја људи. Након спровођења почетних мера 

санације угрожених подручја извршена је реализација асанације терена и као незаобилазна мера биолошка 

деконтаминација средстава, објеката и земљишта. У реализацији наведене активности поред завода за јавно 

здравље и ветеринарских установа значајну улогу одиграле су и јединице Војске Србије. Јединице атомско-

биолошко-хемијске (АБХ) службе као специјализоване јединице Војске дале су посебан 

допринос успешној реализацији биолошке деконтаминације. Умешност старешинског и 

војничког кадра и прилагођавање реалним ситуацијама на терену омогућио је успешно 

извршавање овог веома сложеног и одговорног задатка. У овом раду дат је приказ учешћа 

јединица АБХ службе на задатку који је и за њих био специфичан, имајући у виду да се за 

ову врсту активности не оспособљавају у редовном процесу обуке.  
Кључне речи: поплаве, биолошка деконтаминација, јединице АБХ службе, отклањање последица. 

PARTICIPATION OF UNITS OF NBC SERVICE IN THE 

BIOLOGICAL DECONTAMINATION OF FLOODED AREAS 

SUMMARY 

Natural disasters in the past few years have been frequent, and the consequences caused to people, property 

and the environment are usually disastrous. The Republic of Serbia was hit in 2014 by catastrophic floods, that is why it 

was necessary to take appropriate action rescue, evacuation, medical assistance and accommodation of a large number 

of people. Following the initial rate of rehabilitation of affected areas the mop-up was carried out and implementation of 

such necessary measures of biological decontamination resources, facilities and land. In addition to the implementation 

of the above activities, the Institute for Public Health and veterinary institutions played a significant role as well as the 

units of the Army of Serbia. Atomic-biological-chemical (NBC) services as well as specialized units of the Army gave a 

special contribution to the successful implementation of biological decontamination. The skills of officers and soldiers 

and their adapting to the real situation on the ground contributed to the successful execution of this very complex and 

responsible task. This paper provides an overview of the participation of units of NBC services in the task that was 

specific for them, bearing in mind that for this type of activity they are not trained in the regular training process. 

Keywords: floods, biological decontamination, units of NBC services, elimination of consequences.  

УВОД 

Републику Србију (Р. Србију) у мају 2014. године задесио је поплавни талас који је за 

последицу имао већи број поплављених насеља са великом материјалном штетом. У 

прелиминарним извештају Владе Р. Србије, услед одрона или клизишта, оштећено је око 20 

категорисаних и више стотина локалних путева, а бујица је однела око 10 километара пруге 

(пруга Београд – Бар). Срушено је преко 200 стамбених објеката, више стотина кућа је 

оштећено, док је неколико хиљада кућа неупотребљиво за становање. Поплавни талас 

умањио је поузданост великих система за пренос електричне енергије, посебно виталних 

                                                             
1
 Универзитет одбране, Војна академија, Београд 

2
 Центар за усавршавање кадрова АБХО, Крушевац 
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објеката за пренос из термоелектране Колубара и ТЕНТ - А у Обреновцу. На територији         

Р. Србије евакуисано је 31.879 грађана са угрожених подручја. Евакуисани су смештени у 

136 прихватних центара, док је један део смештен код породица и пријатеља (слика бр. 1). 

Влада је 15. маја прогласила ванредну ситуацију на целој територији Р. Србије како 

би се могли искористити ресурси из читаве земље и усмерити на угрожена подручја, а 

упућен је и захтев за помоћ међународној заједници - владама Руске Федерације, Словеније и 

Мађарске, као и Европској комисији. [1] 

Министарство одбране ангажовало је 10.949 припадника министарства и Војске Србије. 

Војска је евакуисала 10.299 особа копненим и ваздушним путем, док је у војним објектима 

смештено око 2.500 евакуисаних лица. Припадници Војске Србије (ВС) и Министарства 

одбране (МО) били су ангажовани и на збрињавању евакуисаних лица, изградњи насипа, 

постављању мостних прелаза, водоснадбевању, чишћењу, санацији клизишта, дезинфекцији 

и биолошкој деконтаминацији...3 

 

Слика 1 - Поплаве у Р. Србији 2014. године 

У овом раду приказаћемо учешће јединица АБХ службе у биолошкој 

деконтаминацији подручја захваћених поплавама.    

1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О МЕСТУ И УЛОЗИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 

БИОЛОШКОЈ ДЕКОНТАМИНАЦИЈИ  

1.1. Место и улога Војске Србије у случају природних непогода и катастрофа 

Војска Србије као оружана сила система одбране и носилац оружаног 

супротстављања војним облицима угрожавања безбедности државе је организована на 

стратегијском, оперативном и тактичком нивоу у команде, јединице и установе. Намена 

Војске у претходном периоду била је, првенствено очување територије државе. У складу са 

политиком одбране ради заштите безбедносних и одбрамбених интереса Р. Србије, поред 

операција одбране сопствене територије, Војска изграђује способности за: учешће у систему 

колективне одбране, учешће у међународној војној сарадњи, ангажовање у мировним 

операцијама, извођење операција подршке цивилним властима у супростављању тероризму и 

                                                             
3
 Извештај Владе Републике Србије о поплавама,  http://www.vreme.rs/cms/view.php?id=1210756. 
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организованом криминалу и операције подршке цивилним властима у случају 

природних непогода и катастрофа
4
 [2].  

Ове операције представљају најсложенији облик неборбених активности цивилних 

структура и снага одбране Р. Србије, у којој се јединственим руковођењем и командовањем, 

према јединственом пројекту, на одређеном простору и у одређеном времену обједињавају и 

усмеравају њени садржаји ради остваривања постављеног циља. Изводе се у случају 

природних непогода, техничко-технолошких и других несрећа и епидемија ширих размера. 

На овај начин се пружа помоћ цивилним властима и становништву ради заштите и спасавања 

људи, материјалних добара, очувања животне средине и санирања насталих последица. 

У поплавама које су Р. Србију задесиле у 2014. години систем заштите и спасавања, 

као део система националне безбедности државе, није располагао довољним снагама и 

средствима за реализацију интегрисаног облика управљања и организовања субјеката 

система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мера и 

извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од последица поплава. Отпорност 

као способност друштва изложеног опасностима да се одупре, апсорбује, навикне на 

опасности и опорави од опасности благовремено и на ефикасан начин, што подразумева и 

очување и повраћај сопствених основних (суштинских) структура и функција, била је 

угрожена. 

У ванредној ситуацији5 која представља 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 отклонити 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. [3] 

На основу Закона о ванредним ситуацијама у ванредној ситуацији се ангажују снаге 

заштите и спасавања и то: штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, 

ватрогасноспасилачке јединице, полиција, Војска Србије и субјекти чија је редовна 

делатност заштита и спасавање. Ту пре свега мислимо на Црвени крст Р. Србије, Горску 

службу спасавања Р. Србије и различита удружења грађана која су оспособљена и 

опремљена за заштиту и спасавање.  

Обзиром да је Војска Србије од изузетног значаја у мирнодопским околностима, као и 

у условима ванредних ситуација и рата, у заштити и спасавању људи, имовине и животне 

средине ангажовани су њени припадници, средстава и опрема и примењени су оперативни 

поступци који обезбеђују успешно извршавање наменских и специфичних задатака, као што 

је и биолошка деконтаминација. 

1.2. Појмовно одређење и дефинисање биолошке деконтаминације и асанације терена 

Ангажовање јединица АБХ службе у санирању последица поплава у Р. Србији у 

претходној години пратила је почетна терминолошка конфузија, јер су се први пут јавно 

употребили термини асанација терена и биолошка деконтаминација. При томе је 

становништво Р. Србије због неинформисаности појмове санација и асанација изједначавало. 

Такође су се и појмови биолошка деконтаминација и дезинфекција изједначавали, како по 

схватању садржаја ових активности, тако и по носиоцима активности и задацима које 

                                                             
4
 „Операције подршке цивилним властима у супротстављању неоружаним претњама безбедности изводе се у 

случају природних непогода, индустријских и других несрећа и епидемија. Циљ извођења операција је подршка 

цивилним властима и становништву ради заштите и спасавања живота људи, материјалних добара и 

животне средине.“ 

Доктрина операција Војске Србије, ГШ ВС, Београд, 2012., стр. 21. 
5
 Закон о ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012). 
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припадници АБХ службе ВС реализују. Становништво угрожених подручја није било 

упознато о значају мера које предузимају државни органи и претходним радњама које сви 

становници требају да изврше пре ангажовања јединица АБХО и других државних 

служби.На основу података из војне литературе, биолошка деконтаминација је 

уништавање или отклањање инфективних микроба и распадање (разлагање) токсина на 

контаминираним површинама
6
 односно неутралисање или уништавање биолошког агенса са 

контаминиране површине (средине)
 7
. [4], [5] 

На основу Закона о ванредним ситуацијама - асанација терена8 састоји се од 

предузимања санитарно-хигијенских и санитарно-техничких мера на терену, у насељу и 

објектима, у циљу спречавања ширења заразних болести, епидемија и других штетних 

последица по становништво и материјална добра.  

Под асанацијом терена, у контексту Војске Србије, подразумева се предузимање 

санитарно-хигијенских и санитарно-техничких и других потребних мера и делатности на 

терену, у насељима или објектима ради проналажења погинулих (умрлих) људи и животиња, 

као и уклањања свих извора и носилаца опасности по здравље људи и животиња и загађивача 

животне средине9. [4], [6] 

2. ИСКУСТВА ИЗ АНГАЖОВАЊА ЈЕДИНИЦА АБХ СЛУЖБЕ ВОЈСКЕ 

СРБИЈЕ НА БИОЛОШКОЈ ДЕКОНТАМИНАЦИЈИ ПОПЛАВЉЕНИХ 

ПОДРУЧЈА 

2.1. Ефекти ангажовања јединица атомско-биолошко-хемијске службе 

Јединице АБХ службе ВС (246. батаљон АБХО и Центар за усавршавање кадрова 

АБХО), у току пружања подршке цивилним властима у супростављању невојним претњама 

безбедности (отклањања последица поплава у Р. Србији 2014. године), ангажовале су се на 
задацима испомоћи у изради одбрамбених насипа ради спречавања плављења приобалних 

подручја, водоснабдевању становништва, испумпавању воде из поплављених објеката, 

дотуру хране, асанацији терена, дезинфекцији и биолошкој деконтаминацији. 
 

     

Слике 2 и 3 – Уклањање лешева угинулих животиња 

Носилац процеса асанације је Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине и Републичка ветеринарска инспекција, а у задатак су били укључени припадници 

                                                             
6
 Упутство за радиолошку, хемијску и биолошку деконтаминацију,  ГШ ВЈ, Управа АБХО, Београд, 1999,  

страна 11. 
7
 Искуства из ангажовања јединица АБХО у спречавању ширења заразних болести слинавке и шапа,  Зборник 

радова радиолошко-хемијска-биолошка деконтаминација, ГШ ВЈ, Управа АБХО, Крушевац, 1997, страна 92. 
8
 Закон о ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012). 

9  
Упутство за асанацију бојишта, ГШ ВЈ, Сектор за позадину, Оперативно-позадинска управа, Београд, 1999. 
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ветеринарске и АБХ службе ВС. Асанација поплављених подручја реализована је са циљем 

заштите животне средине и спречавања ширења инфекција и зараза људи и животиња. 

Ветеринарска служба је била носилац активности прикупљања, транспорта и уклањања 

лешева животиња (слике 2 и 3); комуналне службе су вршиле потребна чишћења и уклањања 

муља  и  земље;   Заводи   за   јавно   здравље   и   цивилне   институције   су   биле   носилац 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације станова, породичних кућа и покућстава, а 

јединице АБХ службе реализовале су биолошку деконтаминацију места угинућа животиња, 

кланица, фарми, силоса, сточних пијаца, транспортних средстава (којима је вршен транспорт 

угинулих животиња), места прикупљања угинулих животиња, контаминираних 

комуникација и простора и др.  

Слика 4 – Уклањање муља 

Неретко, јединице АБХ службе вршиле су потребна чишћења и уклањања муља и 

земље (слика 4), као и дезинфекцију објеката и земљишта (слике 5 и 6). 

 

      

Слике 5 и 6 – Биолошка деконтаминација и дезинфекција објеката 

На задацима отклањања последица поплава  ангажовано је око 250 лица са 60 

специјалних и транспортних моторних возила (аутомобил цистерне за воду, аутомобил 

цистерне за деконтаминацију и транспортна возила) на 21 локацији у земљи
10

. Пређено је око 

28.000 km. 

Ефекти рада (слике 7 и 8) огледају се у евакуацији преко 100 лица, 2000 врећа песка је 

напуњено за изградњу одбрамбених насипа, испумпано је 24.000 тона воде из 120 објеката са 

поплављених подручја, обезбеђено 900 тона пијаће воде, допремљено 500 пакета хране у 

угрожена подручја. Као најважнији ефекат је омогућавање повратка становништва у своје 

                                                             
10

 Локације где је вршено отклањање последица су следеће: Блаце, Варварин, Јагодина, Јасика, Крупањ, 

Крушевац, Лазаревац, Лозница, Лучани, Обреж, Обреновац, Параћин, Појате, Ражањ, Свилајнац, Смедеревска 

Паланка, Сталаћ, Трстеник, Ћићевац, Ћуприја и Уб. 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

457 
 

домове извршењем биолошке деконтаминације: 180 хектара контаминираних површина, 

комуникација у дужини од 462 километра и 1200 објеката. За те потребе је утрошено 34 тоне 

натријум - хипохлорита (материје за деконтаминацију). 

 

      

Слике 7 и 8 – Јединице АБХ службе израђују насипе и допремају помоћ становништву 

Ангажовање јединица АБХ службе вршено је уз употребу средстава за потпуну НХБ 

заштиту (слика 9) уз придржавање превентивно-заштитних мера које се односе на норме 

ношења личних заштитних средстава у току деконтаминационих радова са хлорактивним 

материјама. [7], [8] 

Деконтаминација контаминираних објеката и земљишта вршена је са 0,1 до 0,2 % - 

ним раствором хлорактивне материје (најчешће са натријум-хипохлоритом).  

Замена цедила на маски заштитној М-2 и М-2Ф, вршена је по следећем: 

- на температурама спољњег ваздуха до 30 °C - на сваких 50 сати укупне 

употребе; 

- на температурама спољњег ваздуха од 30 °C до 35 °C - на сваких 20 сати 

укупне употребе и 

- на температурама спољњег ваздуха преко 35 °C - на сваких 10 сати укупне 

употребе. 

Слика 9 - Средства НХБ заштите  

Употребљавана (замењена) цедила посебно су чувана и након завршетка ангажовања 

покренути су поступци за њихово расходовање. Остала коришћена средства АБХО су након 

деконтаминације, чишћења и евентуалних поправки враћена у редовну употребу. 
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2.2 Ангажовање старешина АБХ службе у штабовима за ванредне ситуације 

У току ангажовања на санирању последица поплава сарадња са органима локалне 

власти била је на највишем нивоу. Приликом реализације задатака остварена је пуна сaрадња 

са представницима локалне самоуправе, градским штабовима за ванредне ситуације, 

представницима МУП-а, ветеринарском службом Р. Србије, ветеринарским службама на 

локалном нивоу, представницима јавних предузећа, а посебно са надлежним комуналним 

службама и председницима месних заједница (канцеларија). На дневним радним састанцима 

који су организовани на нивоу локалне самоуправе учествовали су командири ангажованих 

јединица АБХ службе и од представника штабова за ванредне ситуације добијани су ажурни 

спискови објеката и терена на којима се треба извршити асанација (или деконтаминација), 

приближне површине и број истих. Са општинским штабовима за ванредне ситуације 

решавана су и питања из домена логистике: смештај људства и технике, исхрана и попуна 

погонским горивом (слика 10). У координацији  са општинским штабовима за ванредне 

ситуације за локално становништво израђена су обавештења и упутства о начину поступања 

са угинулим животињама и мерама на асанацији терена уколико надлежне службе нису у 

могућности да исто реализују. 

Слика 10 – Састанак штаба за ванредне ситауције 

2.3. Ангажовање јединица АБХ службе у биолошкој деконтаминацији подручја 

захваћених поплавама  

У јединицама АБХ службе нису одређени посебни тимови за командовање 

ангажованим снагама на отклањању последица поплава. Ангажовање снага на асанацији 

терена и биолошкој деконтаминацији планирано је на основу наређења претпостављене 

команде, којима су дефинисани задаци, састав јединице за ангажовање и друге обавезе у 

процесу асанације и деконтаминације.  

Из ЦУК АБХО ангажована су два тима за асанацију терена, јачине 30 људи (састав 

једног тима био је 15 лица) што је била специфичност у односу на формацијске водове за 

деконтаминацију
11

. Из тог разлога није било потребе за одређивањем тима за командовање 

ангажованим снагама већ су само вршене непосредне припреме за реализацију конкретног 

задатка (слика 11). Дневно ангажовање на задацима отклањања последица је било до 20 лица.  

Из 246.бАБХО, у почетном периоду ангажовани су тимови јачине 4 до 6 лица, а како 

је ванредна ситуација проглашавана у све већем броју општина Р. Србије ангажовано је више 

састава јачине вода за деконтаминацију. Дневно ангажовање на задацима отклањања 

последица било је до 170 лица.  

 

 

 

                                                             
11

 Вод за деконтаминацију (јединица АБХ службе ВС) састоји се из одељења намењених за радиолошку, 

хемијску и биолошку деконтаминацију људи, техничких средстава, земљишта и објеката. 
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Слика 11 – Припрема за задатак 

Први су у ванредној ситуацији реаговали састави из ЦУК АБХО, а након 

усаглашавања технике рада на терену, неколико дана касније ангажовани су и састави из 

246.бАБХО. У току ангажовања 246.бАБХО нису ангажовани водови АБХО за 

деконтаминацију као целине, већ су упућивана одељења за деконтаминацију чиме је отежана 

логистичка подршка ангажованог људства (повећање транспортних капацитета за превоз 

послуге, потребних средстава за реализацију задатка и др.). У даљем току реализације 

биолошке деконтаминације на испомоћи јединицама 246.бАБХО ангажована су и средства из 

месних извора. Дељењем водова за деконтаминацију на мање саставе усложена је логистичка 

подршка, командовање и контрола ангажованих снага, а самим тим и њихова заштита.  

Простори за деконтаминацију и начин деконтаминације земљишта и објеката на 

земљишту  дефинисани су Упутствима и Правилима АБХ службе, али су у овом случају 

морали да буду модификовани и прилагођени конкретним условима (слике 12 и 13). [4], [9], 

[10] 

Простори су развијани на свим врстама терена па је одвођење употребљеног раствора 

прилагођавано његовом нагибу. 
 

      

Слике 12 и 13 – Простор за деконтаминацију земљишта и објеката на земљишту 

Ангажоване аутомобил-цистерне за деконтаминацију (АЦД М-78) до тада нису 

употребљавале раствор натријум-хипохлорита, а ангажоване су у складу са наменом. Све 

одредбе Правила за АЦД М-78 нису могле у потпуности да се примењују, већ су вршене 

модификације у распореду радних места послужилаца и у самом простору који је 

прилагођаван условима терена. До ванредне ситуације није било искустава везаних за 

употребу натријум-хипохлорита и његовог утицаја на АЦД М-78. [10] 

Техника је углавном поуздано функционисала, али је био присутан проблем 

немогућности спровођења прописаних мера основног одржавања у потпуности. Ова 

цистерна показала је добре особине и карактеристике при дуготрајној употреби. Рад људи и 

уређаја се одвијао у свим временским условима, почев од ниских до умерених и високих 
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температура, што је била прилика да се критички сагледају постојеће норме и критеријуми 

ангажовања јединица АБХ службе. Сви делови од алуминијума, месинга и челика су добро 

реаговали на натријум-хипохлорит и остали су неоштећени. Текстилна влакна одеће и 

ватрогасних црева су такође остала неоштећена.  

За реализацију задатка билошке деконтаминације земљишта и објеката, као што је већ 

наведено, коришћен је натријум-хипохлорит који је преузиман из Хемијске индустрије 

―Жупа‖ из Крушевца.  

Употребом уређаја за деконтаминацију SANIJET C.921 (слике 14 и 15), који се од пре 

неколико година налази у саставу наоружања и војне опреме ВС, веома успешно је вршена 

биолошка деконтаминација. 
 

      

Слике 14 и 15 – Употреба уређаја SANIJET C.921 за биолошку деконтаминацију  

ЗАКЉУЧАК 

Сагледавајући додељене мисије и задатке Војске Србије може се реално очекивати све 

веће ангажовање на пружању помоћи цивилним властима и становништву у заштити и 

спасавању људи, материјалних добара и животне средине. У случају потребе, а по одлуци 

Скупштине Р. Србије, одређене снаге ВС могу се ангажовати и на пружању помоћи 

цивилном становништву у санирању последица елементарних непогода или техничко–

технолошких несрећа и у другим државама. 

Јединице АБХ службе су задатке отклањања последица поплава извршавале у 

сарадњи са органима МУП-а, ветеринарским органима и са осталим субјектима друштва. 

Сарадња је била потпуна и коректна, а у циљу јачања сарадње и ефикасног извршења 

функционалне надлежности АБХ официра у штабовима за ванредне ситуације и ефикасне и 

делотворне употребе јединица АБХ службе потребно је планирати учешће ових јединица на 

вежбама које изводи Сектор за ванредне ситуације МУП Р. Србије са осталим субјектима 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. [11] 
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РЕЗИМЕ 

Аутодизалице представљају неопходно средство при претовару терета већих тежина. С друге стране, 

при раду, оне носе и низ опасности који утичу на безбедност како оператера саме аутодизалице, тако и радника 

који се налазе у околини дизалице. Према броју незгода које се десе при раду са дизалицама, аутодизалице су 

убедљиво на првом месту. Као један од главних разлога незгода је губитак стабилности дизалице, до којег може 

доћи из различитих разлога. Рад покушава да укаже на најзначајније разлоге због којих долази до губитка  

стабилности аутодизалице, као и да предложи мере како до тога не би долазило. 

Кључне речи: аутодизалица, стабилност, безбедност 

THE IMPACT OF MOBILE CRANE STABILITY ON SAFETY DURING 

TRANSSHIPMENT 
 

ABSTRACT 

Mobile cranes represent effective equipment in the transshipment of load. Additionally, during operation they 

bear a series of risks that affect the safety of both the crane operator and workers in the vicinity of the crane. According 

to the number of accidents that occur during the operation of cranes, mobile cranes are by far at the first place. The 

main reason for mobile crane accidents is the loss of stability, which may occur for various reasons. The goal of this 

paper is to show the most important reasons for the occurrence of the loss of crane stability and to suggest measures to 

prevent this from happening. 

Key words: mobile crane, safety stability 

1.  УВОД  

Аутодизалица (енг. mobile cranes) представља мобилно дизалично-претоварно 

средство, намењено за подизање терета различитих маса на различите висине и дохвате. У 

питању су обртне дизалице, постављене на стандардним аутомобилским или специјалним 

шасијама изузетних претоварних карактеристика (велика носивост, мобилност, 

флексибилност и сл.). 

Захваљујући својој мобилности ауто-дизалице поседују и способност транспорта, па 

се тиме значајно повећава радно поље на коме се може манипулисати теретом, а такође се 

јавља и могућност брзе промене локације рада аутодизалице. 

Услед могућности обављања различитих врста кретања при различитим режимима 

рада погонских група, аутодизалица се мора посматрати као динамички објекат. 

Током рада у њеном радном пољу се осим руковаоца могу налазити и други радници. 

Велики број могућих радних операција, динамички карактер рада ауто-дилазице, као и 

велики број радника утичу на повећање могућности појаве незгода, које за последицу могу 

имати како губитке у материјалном смислу, тако и губитке живота радника [1]. Вишеструке 

су опасности које се могу јавити при раду са аутодизалицама, од губитка стабилности 

дизалице, опасности од електричног удара, од спољних негативних утицаја (бука, вибрације, 

температура, влажност), па све до опасности од сопственог напора (физичког и психичког) 

током рада. До незгода долази из различитих разлога, а најчешћи су прекорачење носивости, 

неправилно постављање стабилизатора и контакт металних делова дизалице и струјног вода 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија у Нишу 
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високог напона. Врло важно је нагласити да до угрожавања безбедности може доћи и при 

учествовању аутодизалица у саобраћају.  

На основу анализе ситуација у којима се ауто-дизалица може наћи у току свог радног 

века долази се до закључка да се безбедност експлоатације аутодизалица може разматрати са 

два аспекта: 

 приликом манипулисања теретом  

 приликом учествовања у саобраћају без посебне пратње. 
 У процесу манипулисања теретом,  може се говорити о: 

 безбедности са аспекта стабилности од претурања ауто-дизалице, 

 безбедности са аспекта поузданости рада уређаја и механизама. 
Критеријуми стабилности аутодизалице су дефинисани стандардом ISO 4305 који 

одређује ове критеријуме када је аутодизалица у погону, као и њену стабилност када је 

неоптерећена, али под утицајем ветра [2]. 

У раду ће се анализирати утицај стабилности аутодизалице на безбедност процеса 

претовара. Анализа се односи само на аутодизалице са точковима (које мирују док врше 

претовар), а не и на аутодизалице са гусеницама које могу да врше и претовар у покрету.  

2.  УЗРОЦИ НЕЗГОДА ПРИ РАДУ СА АУТОДИЗАЛИЦАМА 

Анализом статистичких резултата може се уочити да су, из групе дизалично-

претоварних средстава, аутодизалице најчешће у вези са појмом незгоде. Удружење Division 

of Occupational Safety and Health California of Industrial Relations [3] је у свом истраживању 

утврдило да је, у периоду од три године, од забележених 158 случајева незгода са 

дизалицама, чак 115 (73%) у вези са аутодизалицама (табела 1).  

Табела 1: Број незгода у зависности од врсте дизалице 

Тип дизалице Број % 

Ауто-дизалица  115 73 

Мосна 26 16 

Портална  5 3 

Торањска 4 3 

Бродска 1 1 

Остале 7 4 

 

Интересантан је и податак добијен у анкети, изведеној 2013.године, међу 270 

руковаоца дизалицама [8]. На питање која дизалица, по њиховом мишљењу, учествује у 

највећем броју незгода, чак 92% се изјаснило да су то аутодизалице (преосталих 8%, 

односило се на грађевинске дизалице - 4%  и дизалице на баржама - 4%). Важно је 

напоменути да је чак 70% тих руковаоца имало најмање једну незгоду при раду са 

дизалицом.  

Према истраживањима удружења  Japan Crane Association [4], код аутодизалица се 

као најважнији узрок појаве незгода јавља губитак стабилност (табела 2) и то као 

нестабилност терета и нестабилност саме аутодизалице (слика 1). Као резултат истог 

истраживања наводи се и податак да проценат незгода које су биле у вези са аутодизалицама 

износи 52% у односу на укупан број незгода свих типова дизалица. 
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Слика 1: Незгоде услед губитка стабилности аутодизалице 

Према студији [5], у анализи 1000 преврнутих аутодизалица, током последњих 20 

година, од укупног броја незгода, 15% се догодило у чистом транспорту, 39% приликом 

окретања стреле са неправилно постављеним стабилизаторима, 15% приликом захватања 

терета са непостављеним стабилизаторима, 14% приликом подизања и окретања стреле са 

постављеним стабилизаторима, 6% су непознати разлози неправилне употребе 

стабилизатора, 7% у погрешно постављеним стабилизаторима и 4% приликом других 

активности.  Према истој студији, на сваких 10000 сати рада деси се превртање дизалице што 

резултира са 3% незгода са смртним исходима, 8% задобије телесне повреде, у 20% незгода 

долази до озбиљног оштећења инфраструктуре у зони дејства крана и др.   

Табела 2. Узроци незгода код ауто-дизалица 

Нестабилност 49 43 

Недостатак комуникације између људи који су укључени у процес  24 21 

Кварови на електричним инсталацијама 10 9 

Остало 32 27 

 

Према истраживању OSHA [6], у 6% незгода које су у вези са аутодизалицама долази 

до смрти радника, 44% до њихове повреде, а у 50% случајева само до материјалне штете. 

The National Safety Council (NSC) [7]  је спровело додатно истраживање на основу кога 

је закључило да у 90% незгода које се у вези са аутодизалицама је главни кривац руковалац. 

Такав закључак оправдава захтев да руковаоци морају поседовати сертификат, тј. лиценцу за 

обављање свог посла. Према последњим проценама у САД постоји око 45000 лиценцираних 

руковаоца за торањске и аутодизалице. На тај начин се омогућава максимално искоришћење 

радних способности дизалице уз максимално повећање безбедности њене експлоатације. 
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3.  АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ АУТОДИЗАЛИЦА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 

Упоређујући аутодизалице са осталим дизалично транспортно претоварним 

средствима, може се уочити да аутодизалице имају могућност реализације знатно већег броја 

радних операција (слика 2) које се могу реализовати на подлогама различитог типа (земља, 

асфалт, бетон...): 

 1 - подизање/спуштање терета, 

 2 -  подизање/спуштање стреле, 

 3 - промена дужине стреле - телескопа, 

 4 - окретање горњег строја, 

 5 - кретање дизалице по тлу  

 

 

Слика 2: Радна кретања аутодизалице  

Добра манипулативна својства и истовремено обједињавање функција већег броја 

мобилних, дизаличних и претоварних средстава препоручује аутодизалице за широку 

примену. Са друге стране, претходне особине условљавају њено сложено динамичко 

понашање, што битно утиче на безбедност експлоатације аутодизалица, како при 

манипулисању са теретом, тако и при њеном кретању, тј. учествовању у саобраћају. 

Проблем стабилности ауто-дизалице са аспекта претурања може се окарактерисати 

као доминантан. 

Стабилност дизалице је комплексан појам који обухвата однос тежине терета, угла 

стреле и  радијуса (растојање од центра ротације дизалице до тежишта терета). Такође, 

утицај на стабилност дизалице имају инерцијалне силе од манипулације теретом, ветар који 

дува, врста терена o који се ослања дизалица. Момент силе од терета, који тежи да изазове 

превртање крана, мора бити мањи од момента силе од тежине самог крана, како би се 

избегло његово превртање. Руковалац на дизалици мора бити упознат са капацитетом 

дизалице, ограничењима и специфичностима радне локације, позицијом надземних 

електричних водова и условима јаких ветрова. Особље које ради око дизалице, такође мора 

бити упознато са активностима око подизања терета, и са свим ограничењима у раду, као и 

да обезбеде координацију активности на радном месту. 

Главни фактори који утичу на угрожавање стабилности дизалице су:  

 прекорачење носивости 

 неквалитетна подлога  

 утицај ветра 

 лоше постављање (вешање) терета на захватни орган  
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3.1. Прекорачење носивости аутодизалице 

Сваки произвођач обезбеђује дијаграм носивости аутодизалице, где се може видети 

колики терет може подићи дизалица у зависности од угла стреле и дужине (места) где је 

терет окачен (слика 3). Поред тачака на кривим, уписана је максимална дозвољена тежина 

терета.   

 

Слика 3: Дијаграм носивости дизалице у функцији од угла и дужине стреле  

3.2. Неквалитетна подлога  

У случају неповољних карактеристика терена, односно меког земљишта, могу се 

користити велики дрвени подметачи, како би се обезбедила стабилност дизалице (слика 4). 

За носећу површину, на којој се налази дизалица, одговорни су заједно руковалац на 

дизалици и надзорни орган. 
 

 

Слика 4: Коришћење дрвених подметача на неповољној подлози 
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Да би се обезбедила додатна стабилност аутодизалице, произвођачи уграђују додатне 

уређаје – потпоре, које се завршавају стабилизаторима-стопама (слика 5). 

 

   

Слика 5. Додатна потпора са стабилизаторм 

Њима се врши ослањање дизалице и њено подизање од тла, чиме се избегава у случају 

већих оптерећења да дође до испуштања гума, као што је приказано на слици 6.  

 

Слика 6: Ослањање дизалице на потпоре (лево) и пнеуматике (десно) 

При коришћењу подлога за стабилизаторе, потребно је да подлоге буду из једног дела 

и морају бити постављене у правцу са осама симетрије стабилизатора (слика 6).   
 

   

 Слика 6: Добро и  лоше постављене потпоре 

3.3. Утицај ветра 

Ветар има јако битан утицај на рад дизалица уопште. Код неких дизалица се захтева 

редукција капацитета дизалице, при одређеним брзинама ветра. Сама дизалица се пројектује 

за одређено подручје, односно за одређене брзине ветра. Руковалац на дизалици мора бити 
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упознат са ограничењима везаним за јачину ветра. Битно је нагласити, да због вертикалног 

профила профила брзине ветра, оно што у близини тла делује као слаб поветарац, на радним 

висинама од 30 и више метара, може имати знатну брзину. Ветар који делује на бок 

дизалице, утиче на смањење капацитета дизалице. Ветар који делује спреда, односно 

отпозади на дизалицу, такође тежи да изазове превртање дизалице уназад, односно унапред 

(слика 7). Утицај на стабилност дизалице у случају ветра има и сам терет, на чију површину 

ветар делује.  

 

Слика 7: Утицај ветра на терет при манипулацији аутодизалицом 

При већим површинама терета притисак ветра, генерише већу бочну силу, која делује 

на терет, и тиме изазива његово љуљање. 

3.4. Лоше постављање (вешање) терета на захватни орган 

Облик терета и распоред његових маса могу под одређеним условима да утичу на 

његово померање током транспорта. Стабилност терета се може лако обезбедити ако је 

познато његово тежиште. У том случају је потребно да се тежиште терета налази испод тачке 

вешања и на линији са тачком вешања, као што је приказано на слици 8а. Да би терет био 

стабилан, угао који формира уже са х-осом (В) треба да буде већи од угла А (слика 8б). 

 

  

(а) 
   Стабилно            нестабилно 

(б) 

Слика 8: Позиционирање у односу на тежиште терета 
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4.  КАТЕГОРИЗАЦИЈА РИЗИКА ПРЕТОВАРА ТЕРЕТА 

На основу врсте манипулације терета која се ради, могуће је поделити их у 4 ризичне 

категорије: 

1. Рутинска подизања терета - то су подизања која захтевају мала напрезања 

дизалице, и могу се наћи као примери у упутству дизалице. 

2. Подизања терета са ниским ризиком - Ова подизања се разликују од рутинских, 

јер нису дате у упутствима дизалице, али и даље не захтевају знатна напрезања 

дизалице. Пожељно је израдити план подизања. 

3. Подизања терета са умереним ризиком - код ових подизања је тежина терета 

знатна у односу на капацитет дизалице, и захтевају детљану израду плана рада с 

дизалицом. 

4. Подизања терета са великим ризиком - код ових подизања ради се на великим 

висинама, са великим тежинама терета, капацитети дизалице се користе до крајњих 

граница. И у оваквим случајевима, као и код умереног ризика потребно је израдити 

детаљан план подизања. 

Без обзира на тривијалност операције, потребно је при сваком раду аутодизалице с 

теретом испоштовати основне процедуре везане за безбедност људства и стабилност саме 

аутодизалице изложене у поглављу 3. Повећање ризика изискује израду плана подизања и 

самим тиме повећану опрезност у раду. 

5. ЗАКЉУЧАК  

Приликом сваког подизања терета, постоји велики ризик по безбедност и животе 

људи. Због преноса терета великих тежина на велике висине, аутодизалице су ризична 

средства у погледу безбедности како оператера саме дизалице, тако и радника у околини 
аутодизалице. Повећана безбедност на раду аутодизалице се остварује првенствено 

превентивним деловањем: ограниченим кретањем људства у рејону рада дизалице, 

правилним позиционирањем аутодизалице, као и правилним позиционирањем самог терета. 

Из тог разлога је важно да се обезбеде одговарајуће процедуре на самом месту чак и код 

рутинских операција. Оваквим процедурама се ефикасно спречава да дође до незгода у раду. 
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ЕКОНОМИЧНОСТ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСТВА 
Главинић Перица

1
 

РЕЗИМЕ 

Добровољно ватрогаство представља најекономичнији, а у неким случајевима и најефикаснији систем 

превентивне заштите и гашења пожара. Паралелно су приказани трошкови које изискује рад професионалног и 

добровољног ватрогасца. Дат је преглед поступака, радњи и трошкова који су потребни да се добровољно 

ватрогаство у потпуности стави у функцију, као и укупна друштвена функција добровољног ватрогаства и 

његова улога у случајевима елементарних непогода и других масовних несрећа. Приказана је и економичност 

осталих облика деловања добровољног ватрогаства нарочито у превентивној заштити од пожара. 

Кључне речи: Добровољни ватрогасац, гашење пожара, превентива 

THE ECONOMIC ADVANTAGES OF VOLUNTARY FIREFIGHTING 

SUMMARY 

Volunteer fire service is the most efficient and in some cases the most effective system of preventive 

protection and fire fighting. The paper offers a comparative presentation of the expenditure necessary for the work of 

professional and voluntary firemen. Also, an overview of actions and costs required by volunteer fire brigades to be 

fully put into operation are given, as well as the total social function of the voluntary fire service and its role in cases of 

natural disasters and other mass disasters. Additionally, it shows costs of other forms of voluntary fire-fighting 

operations especially in preventive fire protection. 

Keywords: Volunteer firefighter, firefighting, prevention 

ПРОФЕСИОНАЛЦИ ИЛИ ДОБРОВОЉЦИ 

Добровољно ватрогаство има веома дугу и богату традицију у свету. На овим 

просторима добровољно ватрогаство постоји према незваничним изворима више од 200 

година (Ковачица) а званично 150 година (Суботица). 

Jош од када је ватру Прометеј украо од Богова и дао човеку  креће борба са добрим 

слугом а лошим господаром. Још су стари увидели да ову пошаст могу савладати само ако се 
удруже и помогну један другом. Тако су се окупљали набављали опрему, увежбавали, али су 

то радили уз своје друге послове и обавезе и за то нису примали плату. Тако су настала 

добровољна ватрогасна друштва. 

Према спроведеним истраживањима у свету највећи број грађана не познаје разлику 

између добровољног и професионалног ватрогаства. За грађане ватрогасац је ватрогасац. 

Аналитичари из редова ватрогасне струке сматрају ово за веома важан податак и сматрају да 

је потребно грађанима представити и једне и друге и утицати на грађане да и сами уочавају 

ову разлику, а најчешће због добијања или правдања добијених средстава. Због чега је ово 

важно грађанима није баш најјасније. Очигледно је то важно само ватрогасцима. 

Аналитичари из редова грађанског друштва не виде никакав проблем у не 

препознавању добровољног и професионалног ватрогаства јер су сви у истој функцији, 

функцији гашења пожара и помоћи грађанима. Можда томе доприноси другачија дефиниција 

добровољног ватрогасца у различитим државама. Најраспрострањенија је дефиниција да 

професионалним ватрогасцем се сматра онај који за то што ради добија 100% плате. 

Добровољни су они који раде без надокнаде што је најчешће случај. Развијене државе ове 

активности добровољаца стимулишу третманом дела радног времена (>50%).  

Нажалост ми из овога не извлачимо поуку да у ствари никакве поделе не да нису 

потребне него су и контрапродуктивне. Државе, нарочито оне развијене, су ово одавно 

                                                             
1
 Секретар Ватрогасног савеза Србије 
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увиделе и у њима је почев од Законске регулативе па на даље сасвим свеједно који су 

ватрогасци. Наравно по овом питању они имају сасвим другачију позицију гледања а то је 

колико ће  новца за нешто издвојити и какве резултате од тога очекују. Са друге стране ту су 

и економски принципи. Основно мерило ефикасности система као што је систем заштите од 

пожара у којем може али и не мора доћи до догађаја (пожара) мора бити заснован на 

односима трошкова система и реализације. Само тако избалансиран систем  може имати 

економску  стабилност и дуготрајно деловање са резултатима и неопходан развој. Управо ове 

економске анализе ће свакако показати да се само правилно уложен новац у превентивну 

заштиту од пожара вишеструко враћа. 

ШТА КОЛИКО КОШТА? 

Наравно, пожари су такве стихије у којима су настале штете  високе и професионални 

ватрогасци своје трошкове увек могу образложити и покрити оним што су спасили или 

предпоставком шта је могло изгорети. Ту је наравно и људски живот који свакако нема цену. 

Таква позиција посматрања увек доведе до закључка да је професионализам једино могуће 

прихватљиво решење. 

Ипак, анализе су потребне нарочито за неразвијене државе као што је наша у којој је 

потребно сваку инвестицију или трошак пажљиво размотрити. Лепеза ових анализа је веома 

широка а једна од њих је и поређење добровољног и професионалног ватрогаства. Надам се 

да нико неће помислити да је сврха рада доказати да је професионално ватрогаство 

непотребно, напротив у појединим случајевима оно је неопходно. 

Велика заблуда наших грађана, а и професоналних ватрогасаца  је да добровољно 

представља и бесплатно што је у пракси далеко од истине.  И добровољно ватрогаство кошта 

али оно представља трошак сада и у овом тренутку и кошта тачно онолико колико вреди у 
том тренутку. Најважнија чињеница је да нема накнадних и одложених трошкова. (Водећи се 

овим принципима у претходном периоду су били карактеристични послови нпр. Службе 

обезбеђења, одржавања хигијене, које смо укидали а послове уступали услужним 

привредним друштвима)  

За добровољно ватрогаство се каже да је економично и сви се слажу да су трошкови 

таквог ватрогаства нижи од професионалног али се све завршава на констатацији и ништа се 

не предузима на искоришћењу овог потенцијала. Управо из тих разлога приказано је у чему 

је та економичност очигледна и колике би  уштеде добили другачијим развојем добровољног 

ватрогаства. Али оно што је далеко важније од уштеда су послови које би адекватно 

стимулисани и опремљени ватрогасци могли да обављају на опште задовољство грађана. Ово 

је нарочито изражено у мањим насељима која немају развијен систем јавних комуналних 

установа. 

Укупна економичност добровољног ватрогаства мора се шире посматрати и 

разматрати. Постоји веома велики низ активности које би у овом случају требало разматрати. 

Пменућемо само оне најосновније а то су: 

Превентивна заштита од пожара 

 Образовање и обука  

o Деце 

o Запослених 

o Грађана  

 Превентивни прегледи 
o Стамбених објеката 

o Пољопривредних домаћинстава 

o Осталих објеката који нису у надлежности инспекције заштите од 

пожара 
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 Ватрогасне страже 
o У време жетвених радова 

o Разне манифестације 

o Повећан ризик од елементарних непогода 

Репресивна заштита од пожара 

 Гашење пожара 

 Санирање последица елементарних непогода 

Општа помоћ грађанима 

 Уступање  простора 
o Културно уметничка друштва 

o Секције  

o Манифестације  

 Стручна помоћ 
o Транспорт воде 

o Прање отворених површина 

o Остале активности са расположивом опремом 

Од наведених активности добровољног ватрогаства за разматрање ће се узети само 

део који се тиче гашења пожара а који је прилично скуп и обуке грађана за коју сви из 

личног искуства знамо каква је. 

ТРОШКОВИ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА 

Од свих економских чинилаца најзанимљивији су трошкови функционисања једне 

ватрогасне јединице са 12 припадника (за насеље од око 20.000 стновника). Трoшкови су 

израчунати на основу расположивих података као и средњих вредности узетих параметара. У 

трошкове се не рачунају трошкови функционисања јединице који постоје без обзира на 

статус њених припадника. 

Уколико професионални ватрогасац заснује радни однос у 21-ој години живота, он  

(тренутно по прописима који се односе на раднике МУП-а) одлази са 55 година живота у 

пенизију што износи 34 године активног радног стажа. Када се у обзир узме бенефицирани 

радни стаж долази се до  пуног радног века (ако је бенефција 3 месеца на годину дана то је 45 

година стажа). 

Морамо имати одређене полазне вредности које у овом случају узимамо као проечне 

статитстичке податке за тражену област.  

34 године Х 12 месеци Х 180 радних сати месечно = 73.440 радних сати у току радног 

века једног професионалног ватрогасца. 

34 године Х 12 месеци Х (40.000 нето плата + 25.400 доприноси +6.400 доприноси за 

бенефицирани радни стаж ) = 29.294.400 трошкови бруто зараде за радни век (71.800 

месечно) 

По одласку у пенизију остају трошкови државе према професионалном ватрогасцу по 

основу исплате пензије. Просечни животни век мушкараца у Србији је 75 година. Што значи 

да ће пензију просечно примати 20 година. 

20 година Х 12 месеци Х 24.000 (просечна пенизија на нето плату од 40.000)  = 

5.760.000 трошкови пензије 

Државу један професионални ватрогасаца кошта 35.054.400 динара 

Када тај износ поделимо са сатима рада долазимо до износа од 477 динара за један сат 

проведен на радном месту без обзира на активност (интервенција, дежурство, одсуство и сл.). 

У овом разматрању би био би  посебно занимљив износ који би се утврдио као цена рада по 

сату, ако би се само посматрало време интервенисања тј. време које у свом радном веку 

професионални ватрогасац у Србији просечно проведе на интервенцији, као што су 
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својевремено рађена истраживања колико кошта сат времена оперисања доктора хирургије 

или сат времена лета пилота војног авиона. Нажалост у овом тренутку не располажем 

податком колико просечно ватрогасац проведе на интервенцији у току неког временског 

периода.    

Овде треба направити и паралелу између професионалног ватрогасца који је у 

потпуности финансиран са буџета и добровољног ватрогасца који је запослен у привреди и 

плату а самим тим и пензију добија на основу реалних чинилаца производње и стицања 

доходка. Што значи да се професионални ватрогасац уствари плаћа и  од доприноса који се 

издваја из плате добровољног ватрогасца. 

Трошкови запослених за једну јединицу од 12 ватрогасаца на месечном нивоу износе 

12 Х 71.800 = 816.600 динара ако то поделимо на 30,5 дана колико просечно има један месец 

долазимо до износа од 26.770 динара дневно, без обзира на фактички присутан број 

извршилаца у смени или њихову дневну активност. 

На годишњем нивоу 12 Х 816.600 = 10.339.200 динара  

КАКО ТО ФУНКЦИОНИШЕ У ПРАКСИ 

Професионални ватрогасци 

 Ватрогасна јединица од 12 запослених подразумева по 3 ватрогасца у 4 смене (турнус 
12-24-12-48) од којих је један командир ватрогасне јединице 

 По дојави пожара на место интервенције се упућују 2 ватрогасца што је у највећем 
броју случајева недовољно па се позивају и остали припадници који су на пасивном 

дежурству што је још 3-5 ватрогасаца. Највише, у идеалном случају, може се окупити 

до 10 ватрогасаца. 

 Када и то није довољно позива се надлежна формацијска  ватрогасна јединица којој у 
појединим случајевима треба и више од 60 минута да дође до места интервенције. 

Добровољни ватрогасци 

 Ватрогасна јединица може бројати онолико чланова колико се проценом угрожености 

оцени као потребним. На дежурству најчешће 2 ватрогасца а не ретко и више од тога 

у складу са добом дана и временским периодом, и потребама. Уколико би била 

предвиђена надокнада настали трошак био би једнак броју присутних ватрогасаца. 

 По дојави пожара на место интервенције  упућује се најмање 1 ватрогасац са возилом 
док други обавештава остале чланове о месту пожара на које они директно одлазе. По 

потреби се одређен број позива у ватрогасни дом по остала возила и опрему. Нема 

идеалног случаја нити максималног броја ватрогасаца, може се очекивати довољан 

број на основу процене ризика. Време стизања возила као код професионалаца. Време 

доласка осталих припадника исто као и професионалаца на пасивном дежурству. 

 Надлежна професионална ватрогасна јединица се позива када су околности такве да 
се расположивом техником не може санирати настала ситуација ( не због недостатка 

људства). 

Тренутно се све наведене активности обављају без надокнаде и дају одређене 

резултате.  

Уколико би се за ове активности издвојила ¼ средстава коју добијају професионалци ( 

око 2.500.000 годишње) а средства определе да је сат дежуства 70 динара (100 динара са 

порезом и осигурањем ) за два ватрогасца би дневно износио  4.800 динара а годишње 

1.752.000 динара за дежурства а остатак од 750.000 динара би био исплаћен на основу 
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ангажовања на интервенцијама по принципу 300 динара по сату проведеном на интервенцији 

(420 динара са порезом и осигурањем) и могло би се исплатити 1.800 сати интервенисања. 

У оваквом случају оваква јединица просечно кошта 6.850 динара дневно (трошкови 

одговарају фактичком стању). 

ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА 

Саставни део превентивне заштите од пожара ако не и њен најважији сегмент 

представља образовање из области заштите од пожара као и обука за адекватно поступање у 

случајевима настанка пожара. Трансформација нашег друштвено-политичког живота као и 

сви догађаји у ближој историји овај сегмент су ставили на маргине свакодневног живота. То 

у сваком случају резултира већим бројем пожара и неизбежним људским жртвама. Ако 

анализирамо пожаре са људским жртвама у задњих неколико година закључујемо да скоро 

све жртве никада у свом животу нису имале никакав вид образовања из области заштите од 

пожара а самим тим ни обуку за поступање у случају пожара. Поставља се питање да ли би 

уопште та лица настрадала да су овакав вид образовања у било каквом облику имала у току 

свог живота. 

Постојећа структура професионалног ватрогаства у складу са могућностима врши 

образовање и обуку грађана у оквиру редовних задатака. Ако реално сагледамо потребу за 

овим активностима схватамо да то што се обавља није ни близу укупним потребама 

становништва. Нажалост у многим јединицама нема довољног броја ватрогасаца ни за 

обављање редовне делатности, гашење пожара, а камоли за обављање делатности 

образовања. Уз то на оваквим пословима се углавном ангажује средњи стручни кадар, 

обзиром да високообразованих у професионалном ватрогаству нема довољно. 

Управо ову делатност, и то организовано на територији целе државе могу, са 
минималним трошковима да обављају добровољни ватрогасци. Предност овакве 

организације лежи у чињеници да добровољна ватрогасна друштва имају у својим редовима 

чланове разних профила звања, чланове са различитим областима интересовања, међу којима 

је област образовања. У добровољним ватрогасним друштвима има довољан број 

високообразованих чланова који са задовољством обављају делатност образовања из области 

заштите од пожара. Таквих примера такође као и код професиналног кадра има али је и то 

недовољно у односу на потребе. Тај потенцијал нажалост није искоришћен. 

Узећемо пример образовања и обуке групе од 30 лица. Профил ове активности је узет 

у складу са потребама, интересовањем и могућностима просечног грађанина који данас живи 

у Србији. Он нажалост нема довољно времена ни за породицу, па овакве обуке морају бити 

кратке и конкретне. Пажња просечног грађанина не може трајати дуже од 15-20 минута па у 

складу са тим је узето време од 30 минута за теоретски део и 20 минута за практични део и то 

употребу ватрогасног апарата што укупно чини време од 60 минута са паузом. Овакву обуку 

треба да прати адекватан или два адекватана летка. 

Трошкови ове обуке би подразумевали ангажовање члана добровољног ватрогасног 

друштва у износу од 1.000 динара, два летка по 20 динара и пуњење 3-5 ватрогасних апарата 

и остали потрошни материјал 5.000 динара. 

Цена једне овакве обуке би износила 6.000 динара. Ако би  од изоса од 1.5 милиона 

динара намењених превентиви одвојило 1,2 милона динара могло би се за само годину дана 

извршити обука 200 група по 30 лица што је укупно 6.000 лица. У односу на укупан 

предпостављен број грађана од око 20.000 сваки трећи грађанин (теоретски по један члан из 

сваке породице) би за само годину дана био упознат са најбитнијим елементима заштите од 

пожара и употребом ватрогасног апарата. 
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Преостали износ од 300.000 динара био би употребљен за обуку деце из области 

заштите од пожара. Од 20 хиљада становника статистички је 10%  школског узраста 5-15 

година (око 2.000 деце – 80 одељења по 25 ученика). 

Износ од 3.700 динара по једном одељењу био би утрошен (1.000 динара предавач као 

у претходном случају) а свако дете би добило брошуру у вредности од 100 динара. 

Материјални трошкови који настану покривало би добровољно ватрогасно друштво 

из средстава која добија по основу финансирања свог рада и не би прелазили 100.000 динара. 

КАКО БИ МОГЛО 

Са улагањем од 2,5 милиона динара у добровољно ватрогаство подстакли би на 

известан начин ангажовање добровољних ватрогасних друштава и укључивање већег броја 

грађана. Уколико би се износ од 1.5 милиона динара улагао у превентивну заштиту, што 

тренутно није случај, број интервенција би се из године у годину смањивао, а настали 

пожари би били са сигурно мањим последицама са високом вероватноћом смањивања броја 

смртно страдалих.  

Тиме укупном инвестицијом од 4.000.000 динара годишње један град од 20.000 

становника би имао више него адекватан систем зашите од пожара не само у репресивном 

већ и у превентивном смислу, као и у другим облицима бесплатне помоћи грађанима. 

Остатак 

Ако погледано укупне трошкове који данас постоје, а систем поставимо на другачију 

основу годишње нам пресотаје износ од око од 6 милиона би измеђуосталог могао бити 

употребљен за обнову опреме и технике. Возила се изузују јер набавка возила би требала да 

се решава преко републичких институција из више опет економских разлога које нећемо 

обрађивати у овом раду. 
За 6 милиона може се набавити: 

- Додатна обука за 30 припадника добровољне ватрогасне јединице 1.000.000 

- 30 комплета личне заштитне опреме у износу од 100.000 по члану 3.000.000 

динара.  

- 50 ватрогасних црева просечна цена 3.500 динара 175.000 динара 

- 3 изолациона апарата по 150.000 динара 450.000 

- 30 напртњача за шумске пожаре по 12.000 динара 360.000 

- Млазнице, разделнице, усисне корпе и остале цевне арматуре 500.000 динара 

- Хидрауличне маказе у износу од 300.000 динара 

- Остали прибор и опрема у износу од 200.000 динара. 

- Са оним што се тренутно троши само на професионалну ватрогасну службу у 

овом примеру један град од 20.000 становника би имао адекватан систем 

зашите од пожара не само у репресивном већ и у превентивном смислу, са 

одличним потенцијалом за развој и са наравно тенденцијом смањења 

трошкова. 

Ово би се адекватно уложеним средствима одразило на општу помоћ грађанима у 

остваривању других облика ангажовања и помоћи. Ту и такву помоћ је тешко финансијски 

дефинисати јер је далеко важнија њена друштвена фукција у смислу бриге о грађанима. 

Ово је принцип који би био примењив на великом делу територије наше државе. У 

великим градовима, као и у градовима са специфичном индустријом постојање 

професионалне службе је неопходно, али исто тако је потребно и деловање добровољних 

ватрогасних јединица као испомоћ или по ободима градова, уз наравно  неизбежан 

преветивни рад. 
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ЗАКЉУЧАК 

Закључак из овог рада се намеће сам по себи. О економичности добровољног 

ватрогаства као што смо већ навели пуно се говори али се ништа не предузима. Наравно да у 

пракси постоје одређена одступања од свега наведеног али овакво виђење може послужити 

као реалана основа за анализе које ипак треба да ураде економски стручњаци уз укључивање 

и свих других активности. Наравно да ни оних 12 професионалних ватрогасаца не треба да 

остане без запослења али њихова расподела мора бити другачија. Ипак највише се мора 

радити на предрасудама које професионални ватрогасци имају према добровољним 

ватрогасцима а које вуку дубоке корене. Заблуда је да се те предрасуде могу превазићи 

Законом или другим актима, као што је заблуда да ће са бољом економском ситуацијом оне 

саме нестати. Предпоставке су да корен овог проблема лежи у неадекватном статусу 

професионалног ватрогасца који је у овом моменту у саставу МУП-а, и има епитет кадра на 

маргинама. Оног момента када сваки ватрогасац буде „поштован― у складу са оним што као 

појединац даје свакодневно друштву осећаће се признато а предрасуде ће се мењати жељом 

за доказивањем које представљају најбољу мотивацију за обављање једне овако сложене и 

ризичне делатности. 
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SUMMARY 

Due to the complexity of the activities undergoing in the railway domain, there are many factors which 

influence the specific technological processes. Their influence can be diminished/amplified, based on their weight and 

on the direction of the desired action. 

An important category of these is represented by the risk factors. The risk factors refer to the railway traffic 

safety, to the security of the transported goods and to the passengers‘ comfort. 

This paper analyses the influence factors for railway transport and it identifies the risk factors and their areas 

of action. Then, for a specific area of the railway transportation system (railway maintenance units) the risk factors are 

analyzed and for the major risks, solutions are proposed. 

Key words: railway, risk factors, safety, comfort, security 

АСПЕКТИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ЈЕДИНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ 

СИСТЕМА 

РЕЗИМЕ 

Због сложености активности на железници, постоје бројни фактори који утичу на специфичне 

технолошке процесе. Њихов утицај може бити смањен/појачан, што зависи од њихове тежине и правца жељене 

акције.  

Једну значајну категорију чине фактори ризика. Фактори ризика се односе на безбедност железничког 

саобраћаја, на сигурност транспортоване робе и на комфор путника. 

Овај рад анализира факторе од утицаја на железнички транспорт и идентификује факторе ризика и 

област њиховог деловања. Затим се за одређену област железничког транспортног система (јединице 

одржавања на железници) анализирају фактори ризика, а за највеће ризике се предлажу и решења. 

Кључне речи: железница фактори ризика, безбедност, комфор, сигурност 

GENERAL CONSIDERATIONS 

To fulfill its role, transportation must meet four essential conditions: to be where, when and 

how it is needed, and to achieve the optimum quality-cost ratio [1]. The travelers‘ comfort, the 

merchandise safety, the safety of the development of the transportation technological process are 

thus ensured, regardless of the nature of the transported object. 

Fig.1. Flow chart of the transportation technological process [2] 
                                                             
1
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2
 Politehnica University of Timiș oara 
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The railway transportation technological process is moving people or good from the 

shipping place to the destination, by train, on the railway (fig.1) [1, 2]. 

Next to the compulsory railway infrastructure and the transportation means, an important 

role in the technological process belongs to the human component. Regardless of their activity and 

competencies, the human resources must ensure the running of the basic, service and auxiliary 

technological processes, as well as organizational and managerial components. 

GENERAL ASPECTS REGARDING RAILWAY SAFETY AND RISK 

EVALUATION [2,3] 

Railway safety  

Safety is a major concern of railway operators whose activity is train exploitation and 

infrastructure management.  

The European Union holds a decisive role in achieving such a goal, through the three 

directions set by Directive 2004/49/EC and amendments: common safety targets, common safety 

methods and common safety indicators. 

A safety management system is necessary in order to ensure the transportation safety. The 

main components of this system are: 

 Safety policies of the railway companies and their yearly safety goals; 

 The employee involvement, through their representatives, in the creation and application of 
this system in the railway company; 

 Risk control strategy; 

 Mechanisms to track the declaration of accidents and incidents, analysis and investigation as 

well as corrective measures. 

Notions regarding risk evaluation  

Risk can be defined as the realistic probability of a dangerous effect to appear in a specific 

field [2].  

For systems safety, risk (g,p) is defined as the probability p that an event appears where the 

severity of the consequences g is above a specific threshold.  

We can therefore speak about acceptable, tolerable or inacceptable risk, detailed in equation 

1 and Farmer‘s diagram. 

P(G≥g) = p                                                                         (1) 

 

Risk evaluation is done through specific methods, related to both quality and quantity [2]. 

ASPECTS REGARDING TRAIN CAR REVISIONS 

A car revision consists of more working formations and its goal is to keep the passenger and 

freight cars working, both safety-wise and technical-sanitary [4]. The revision activities are: 

 Technical revision for arrival, forming and transiting of passenger and freight trains; 

 Ensuring the good technical state of passenger cars which form the revised trains; 

 Maintenance and repair of lighting, heating and sanitary installations; 

 Repairing with detachment of the passenger cars; 

 Getting passenger cars ready for winter; 

 Ensuring the hygiene and sanitary conditions; 

 Other activities connected to the public passenger transportation. 
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Current and accidental repair (RC, DA) have a very important role in ensuring the safety and 

security conditions of traffic and they are performed on the passenger cars depending on the nature 

of the defect for which the car has been removed from circulation, the workload or its technical 

state. 

To avoid or at least to decrease the probability of accidents during repairs, the damaged cars 

are handled differently, depending on the type and nature of the defect, in order to ensure the 

accessibility to the working area: 

 Repair with lifting the car off the axle (fig.1); 

 Repair without lifting the car off the axle (fig.2). 
Besides the work done directly on the car system, revision and repair operations are also 

done to its subsystem, especially the ones where their state conditions the traffic safety: 

 The wheel axle (fig.3); 

 The suspension (fig.4); 

 The collision equipment, drawhook and coupler (fig.5); 

 The chassis and bogie (fig.6); 

 The braking equipment (fig.7) etc. 

           
                                                                                                                                                                           

   

             
 

  

Fig.1. Train under revision: repair with 

lifting the car off the axle 

Fig.2. Train under revision: repair 

without lifting the car off the axle 

Fig. 3. The wheel axle Fig. 4. The suspension 
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It is necessary to point out that the revision and repair work to the car system and its 

subsystems is done according to the specific instructions and the technical norms in effect and has 

as a goal ensuring the technical state, the construction and functional parameters of the car, for it to 

be allowed to circulate. 

EXPLOITATION RISK ANALYSIS AS A RESULT OF WORK DONE FOR THE 

INTERMEDIARY REVISION OF PASSENGER CARS  

The purpose of intermediary technical revision of passenger cars is, according to the work 

classification, to extend the periodical repair deadline, in the first phase with 6 months, and in the 

second phase with an extra 6 months.  

The work done can be grouped in three large categories, according to the consequences of 

the quality of work on the car state or circulation safety. The resulting risk levels are: C1 – 

acceptable risk; C2 – tolerable risk; C3 – unacceptable risk [5]. This assessment (tab.1.) is 

estimative, based on the data provided by the Car Revision Timişoara. 

 

 

 

 

 

Fig. 5. The drawhook and coupler Fig. 2. The bogie 

Fig. 5. The braking equipment 
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Tab.1  Exploitation risk level assignment as a result of the work done for the intermediary revision 

of passenger cars 

System 

 

Work done 

 

Severity classes 

Risk levels 

I – no 

consequences 

II – impact on 

the comfort 

III – impact 

on safety and 

integrity 

1 2 3 4 5 

a
) 

B
o
g
ie

 a
n

d
 u

n
d

er
ca

rr
ia

g
e
 r

ev
is

io
n

 

general check that the bogie (wheel axle, 

suspension, braking mechanism, pivot bearing 

etc.) is within instruction range 

x 

C1 
  

check whether the dimensions and wear of the 

bogie parts and subsystems are within instruction 

range 

  
x 

C3 

check the existence of defect and missing bogie 

parts and subsystems 
  

x 

C3 

untying of the bogie and lifting the carriage body 

to remove the bogie if necessary 
  

x 

C3 

lifting the bogie and removing the undercarriage, 

guiding the undercarriage on the wheel workshop 

flow if necessary 

  
x 

C3 

visual check of the hydraulic dampers and dry  

friction bumper 
  

x 

C2 

if defects are found in the bogie subsystem, they 

are to be repaired according to the repair 

instructions 

  
x 

C3 

replacing the missing parts   
x 

C3 

greasing the joints   
x 

C3 

in the case of intervention that required the 

disassembly of some bogie subsystems, 

measurements according to instruction are to be 

done on their reassembly 

  
x 

C3 

placing the carriage body on the bogies and 

restoring the connections 
  

x 

C3 

b
) 

C
h

a
ss

is
 

re
v
is

io
n

 

checking the upper heel according to instruction 

and, if needed, replacing it 
  

x 

C3 

checking the frontal beam and repairing it if 

necessary 
  

x 

C3 

checking the chassis bed and repairing it if 

necessary 
  

x 

C3 

checking the way the equipments mounted on the 

chassis are assembled 
  

x 

C2 

 
1 2 3 4 5 

c)
 

C
o
ll

is
io

n
 

eq
u

ip
m

en
t,

 

d
ra

w
h

o
o
k

 

a
n

d
 c

o
u

p
le

r 

re
v
is

io
n

 checking the coupler 
  x 

C3 

checking the drawhook 
  x 

C3 

visual check of the buffer body, box and disk 
  x 

C2 

visual check of the components to detect fissure, 

deformation or parts which are either missing or 

are not properly secured 

  
x 

C2 
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in the case of defects in the collision equipment, 

drawhook and coupler, these are to be replaced if 

needed or repaired if possible, according to 

instructions 

  

x 

C3 

d
) 

B
ra

k
in

g
 e

q
u

ip
m

en
t 

re
v
is

io
n

 

checking the mobility of the braking mechanism 
  x 

C3 

general check of the braking installation 
  x 

C3 

checking the continuity of the general air duct (by 

passing the ball) 

  x 

C3 

checking the functioning of the alarm signal 

faucet 

  x 

C3 

checking the tightness of the air duct 
  x 

C3 

checking the tightness of the entire braking 

installation 

  x 

C3 

the sensitivity and insensitivity test 
  x 

C3 

checking the air pressure in the braking cylinder 

and the brake – release times 

  x 

C3 

the duration test 
  x 

C3 

checking the functioning of the anti-sliding 

regulator and the centrifugal regulator 

  x 

C3 

checking the functioning of the pressure valve 
  x 

C3 

checking the functioning of the hand brake 
  x 

C3 

checking the working space of the brake regulator 
  x 

C3 

e)
 

C
a
rr

ia
g
e 

b
o
d

y
 r

ev
is

io
n

 checking the appropriate securing and fastening 

of the floors, by removing the broken boards or 

the open spaces and replacing the missing boards 

 x 

C2  

restoring after careful examination the unclear, 

incomplete, degraded or inadequate labels 

x 

C1 

 
 

visual check of the roof and walls 
x 

C1 

 
 

checking the functioning of the lateral doors by 

manipulating them 

x 

C1 

 
 

checking the existence and integrity of the fixed 

and mobile accessories 

 x 

C2 
 

checking the state of the stairs 
x 

C1 

 
 

CONCLUSIONS  

By centralizing the table data, figure 6 emphasizes a series of aspects, the most important 

being: 

 the quality/correctness of the executed work at the braking installation determine avoiding 

the highest risk levels (unacceptable risk) in the exploitation of passenger cars; 

 revision works on the bogies and undercarriages must be executed with a high degree of 
responsibility to avoid a risk level estimated as high (unacceptable risk); 

 revision works on the chassis or the collision equipment, drawhook and coupler determine 
medium values for unacceptable risk in exploitation, as well as significant values for 

tolerable risk; 

 acceptable risk is determined exclusively by work on the carriage body. 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

483 
 

 
 

It is therefore necessary to do quality work that ensures the constructive and functional 

integrity of the car components, and the car as a whole. Due to the role they play in the car structure 

and exploitation, the elements which are the most exposed to causing accidents, so with 

unacceptable risk levels, are the bogies and undercarriages, as well as the braking installation. It is 

thus necessary to respect all prescriptions regarding these operations, to ensure the competencies of 

the personnel and the highest quality materials. 
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РЕЗИМЕ 

Растварачи који се користе у бојама за флексо штампу су лако испарљиве и запаљиве органске 

супстанце са тачком паљења испод 55°C и које са ваздухом могу да створе експлозивну смешу. 

У првом делу овог рада анализиране су могуће појаве опасне експлозивне атмосфере и узроци 

запаљења. Сагледане су мере заштите код нормалног флексо штампарског процеса, с посебним акцентом на 

електростатички електрицитет као узроком запаљења. 

У другом, експерименталном делу рада, дати су резултати обављеног мерења укупне концентрације 

испарљивих органских једињења и отпора уземљења елемената флексо штампарске машине у циљу оцене 

опасности од пожара и експлозије. Истраживање је обављено у типичној, релативно мањој штампарији за 

израду амбалаже из ПП, ПЕ, ПЕТ, папира и комбинованих материјала. 

Кључне речи: пожар, експлозија, флексо штампа, растварачи 

FIRE AND EXPLOSION PROTECTIVE MEASURES IN THE FLEXO 

PRINTING PROCESS 

ABSTRACT 

The solvents used in inks for flexo printing are volatile and flammable organic substances with a flash point 

below 55 °C which can form an explosive mixture with the air. 

In the first part of this paper the possible occurrence of hazardous explosive atmosphere and causes of 

inflammation are analyzed. The protective measures in normal flexographic printing processes, with special emphasis 

on the static electricity as a cause of ignition are given. 

In the second, experimental part of the paper, the results of the performed measurements of the total 

concentration of volatile organic compounds and ground resistance of elements of the flexo printing machines are 

given, in order to assess the risk of fire or explosion. The research was conducted in a typical, relatively small printing 

company for printed packaging of PP, PE, PET, paper and combined materials. 

Key words: fire, explosion, flexo printing, solvents 

1. УВОД 

Поред хемијских, механичких, електричних и других извора опасности, у 

штампаријама са флексо штампарским машинама које користе боје на бази органских 

растварача постоји и опасност од пожара и експлозије. Растварачи који се користе у бојама 

за флексо штампу спадају у групу запаљивих и лако запаљивих течности, те постоји ризик од 

стварања експлозивне смеше пара и ваздуха. 

Претпоставке за појаву те опасности су испуњене јер постоји:  

-висок степен дисперзије (велике површине) запаљивих материјала 

-концентрација запаљивих материја у ваздуху je унутар њихових граница 

запаљивости 

-потенцијални извори паљења (отворени пламен, остаци тињајућег жара, загрејане 

површине, електричне искре, електростатички електрицитет).  

Стога је потребно да да се у тим штампаријама изврши процена потенцијалнih извора 

опасности и спроводe потребне первентивне мере заштите. 

У првом делу рада су разматране карактеристике растварача, опасности од пожара и 

експлозија и мере заштите, које су карактеристичне за флексо штампарске машине. 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија Нови Сад 
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У циљу оцене опасности од пожара и експлозија, вршена су мерења концентрација 

пара испарљивих органских једињења у штампарији са флексо штампарском машином и 

отпор уземљења ваљака клишеа на истој машини. 

2.КАРАКТЕРИСТИКЕ РАСТВАРАЧА  

Растварачи су течне хемијске материје које разређују остале материје (нпр. 

штампарске боје) или брзо растварају и уклањају непожељне материје (нпр. остатке боје, 

остатке масти или нечистоћа), по могућности без остатака. 

Помоћу растварача се подешава вискозитет боје и добија боља особина премаза, као 

што је нпр.: боље разливање, регулисање брзине сушења, боље приањање између слојева. 

После наношења боје на штампарски материјал растварач испарава и долази до 

формирања чврстог филма боје.  

На сушење боје при штампању утиче дебљина односно количина боје, која зависи од 

штампаног мотива, избор растварача и подешавање вискозитета, штампани материјал, 

параметри штампарске машине (температура и количина ваздуха, брзина штампања). 

Табела 1 приказује најважније карактеристике често коришћених растварача у бојама 

за флексо штампу, од којих удео етанола и етилацетата у просеку износи 75-80 %. 

Етилацетат и етанол имају ниске температуре запаљивости и границе експлозивности 

за етилацетат износи 2,5 – 16,8 % зап, а за етилалкохол 3,3 – 19 % зап. Сви наведени 

растварачи у табели 1 су лако запаљиве течности са тачком паљења испод 55°C. Стога су при 

раду са овим материјама потребне мере заштите од пожара и експлозије. 

Табела 1:Често коришћени растварачи у бојама за флексо штампу[1] 

Запаљиви 

растварач 

Тачка 

паљења(°C) 

Доња граница 

експлозивности 

(g/m
3
) 

Температура 

самопаљења(°C) 

Етанол 12 59 400 

Етилацетат - 4 73 470 

1-метокси-2-

пропанол 
32 68 270 

1-етокси-2-

пропанол 
42 56 255 

Бутанон -10 50 600 

н-пропанол 22 52 385 

2-пропанол 12 50 425 

2-метокси-1-

метилетилацетат 
43 70 315 

Пропилацетат 10 70 455 

Изопропилацетат 2 75 425 

Циклохексан -18 35 260 

3. ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ КОД ФЛЕКСО ШТАМПЕ И 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Флексо штампа као облик високе штампе, највише je кориштени поступак у 

амбалажној штампи и то пре свега код израде флексибилне амбалаже за паковање животних 

намирница у облику разних фолија, кеса, врећа. 

Као штампарске форме се користе флексибилне штампарске форме-тзв. клишеи у 

равној или цилиндричној форми, углавном из фотополимера, који су на металном ваљку. 
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Од штампарских материјала углавном се користе полимерне фолије као што су  

полиетилен, полипропилен и полиестер, као и папир и вишеслојни материјали.  

За штампање се користе скоро искључиво ротационе машине са ролнама за 

намотавањи и одмотавање штампарског материјала. 

Паре кориштених растварача са тачком паљења мањом од 55 °C, које се стварају у 

процесу штампања, могу у одређеним околностима довести до стварања експлозивне 

атмосфере и то у подручју које обухвата каде за боју, линију штампања од првог агрегата до 

улаза штампане траке у подручје сушења. 

Због тога, свака штампарија мора о томе водити рачуна и предузети одговарајуће мере 

заштите. Потребно је пре свега поред вентилације/проветравања спречити потенцијалне 

изворе паљења, од којих се поред отвореног пламена, загрејаних површина и електричних 

искри, мора узети у обзир и статички електрицитет. 

За овај рад је од посебног значаја статички електрицитет. То је тзв. мирујући 

електрицитет који се јавља свуда где непроводиви материјали спречавају да се различити 

електрични набоји могу изједначити. Уколико материјал није проводљив, различите густине 

набоја се не могу изједначити. 

Код електростатичких набоја се између различитих поља набоја могу појавити веома 

велики напони.  

Прва делотворна мера заштите се постиже са одговарајућим уземљењем штампарске 

машине, тако да се штампарска машина не може напунити набојем. 

Да се електростатички набој не би појавио, поља различитих густина морају бити 

међусобно проводљива. 

Важне мере заштите против опасних електростатичких набоја у штампарском процесу 
представља повезивање и уземљење свих проводника као и избегавање великих површина 

полимерних материјала које примају набој, а које требају бити изоловане у могућим 

експлозивним подручјима.  

Штампарски материјал (папирне и полимерне траке), мора одговарајућим мерама да 

буде довољно испражњен након одмотавања, а пре првог штампарског агрегата (нпр. 

кориштењем активних и пасивних јонизатора). 

Ваљак клишеа мора имати способност за одвођење електростатичког набоја. То значи 

да отпорност између ваљка и земље мора бити мања од 10
6
ома [1]. На тај начин се могу 

спречити велики електростатички набоји након покретања растерског ваљка. 

Боја са растварачем поседује довољну проводљивост, па је за време штампања могуће 

одвођење електростатичког набоја. Међутим, код тзв. сувог погона је прекинут довод боје на 

клише. Прекидом довода боје могу настати опасни елекстостатички набоји на 

непроводљивим површинама клишеа. 

Електростатички набоји се повећавају са повећањем брзине штампања. Код брзина 

испод 50 m/min не појављују се критични електростатички набоји, али код већих брзина они 

могу бити прекомерно високи. 

За сигуран погон при коришћењу боја са растварачем и лакова, мора се користити 

ваљак клишеа који има довољну проводљивост.  

Општа класификација простора у којима се појављује експлозивна атмосфера гасова и 

пара се врши по зонама, и то: 

Зона 0: Простор у коме су стално присутне експлозивне супстанце, или су присутне у 

дужим периодима у концентрацијама између максималне и минималне. 

Зона  1: Простор у коме се могу појавити експлозивне супстанце чија концентрација 

може вероватно бити узрок експлозије. 

Зона 2: Простор у коме се само у поремећеним условима може појавити 

концентрација експлозивних супстанци, али само кратко [2]. 
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На основу општег технолошког процеса флексо штампе, кориштених штампарских 

материјала и растварача, извора опасности и степена вентилације, а према [3], подручје 

штампарских агрегата саме машине, каде за боју и траке штампарског материјала спадаju у 

зону 1, код које се код нормалног погона само повремено (ца. десет пута годишње, ца. један 

пута месечно, дуже од 0.5 h) може појавити експлозивна атмосфера.  

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО 

Испитивања су обављена у релативно мањој штампарији
2
на флексо штампарској 

стубној машини (слика2) са 6 штампарских агрегата, штампарске ширине 460 mm, 

штампарске дужине 210 mm - 460 mm, макс. брзине траке 60 m/min, температуре сушења од 

60 °C – 75 °C.  

Мерење укупне концентрације испарљивих растварача 

Циљ испитвања је био, пре свега, мерење максималне вредности испарљивих 

растварача, која би евентуално била значајна с обзиром на могућност пожара и експлозије. 

Карактеристике коришћене смеше растварача према Безбедносном листу су [4]: 

 Етилацетат 28 %, етанол 57 % и 1-метокси-2-пропанол 15%  

 Тачка кључања: 77 °C 

 Запаљивост: Лако запаљива течност 

 Тачка паљења: -4 °C Етил ацетат 

 Самозапаљивост: 270 °C 1-метокси-2 пропанол 

 Експлозивност: Није доступно 

 Доња граница експлозивности (вол %): 2,57 

 Горња граница експлозивности (вол %): 13,26 
У циљу одређивања температуре паљења смеше наведених растварача урађено је 

мерење Abel-Pensky методом са затвореном посудом, која се користи  за течности 

температуре паљења до 65 °C, а према стандардној методи SRPS B.H8.047:2012, која је 

идентична са међународним стандардом DIN 51 755:1974. Температура паљења ове смеше 

одређена овом методом при нормалном притиску је износила +2.33 °C.  

Испитивања у овом раду су урађена при штампању амбалажне полипропиленске 

фолије дебљине 30 µm.  

Мерења су вршена помоћу мерног инструментаVOC Pro VPAJ006, произвођача 

Casella. 

Просечне вредности концентрација испарљивих једињења мерених у току штампе на 

појединим штампарским агрегатима су незнатне (максимално 210 ppm). Међутим, при 

заустављању машине концентрација се повећава (максимална 1541 ppm) - слика 1.  

С обзиром да, према подацима произвођача наведена доња граница експлозивности 

испитиваног растварача износи 2,57 вол %, произлази да је за максимално измерену вредност 

од 1541 ppm (вол % = 1541 ppm  x 10 
-4

= 0.1541 вол %) граница експлозивности далеко мања 

од 2.57 вол %. 

Мерења су вршена при уобичајеном нормалном процесу штампања, на којег штампар 

утиче подешавањем вискозитета боје и температуром односно брзином сушења. 

У оквиру овог рада није испитиван изнимни случај, када се заустави растерски ваљак 

и прекине нанос боје на клише. За време те фазе настају јако велики набоји [2]. 

                                                             
2
Штампарија Euroflex, Ср. Карловци 
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а)                            б) 

Слика 1: Концентрације испарљивих растварача: 

а) максималне, б) просечне 

 

  

Слика 2:Штампарска 

машина 

Слика 3: Жица за одвођење 

статичког електрицитета 

Слика 4: Елементи агрегата 

за штампање 

Мерење елекстростатчке проводљивости ваљака 

Интензитет електростатичког набоја који се при кретању штампане фолије кроз 

машину ствара на штампаном материјалу, зависи од врсте тог материјала, релативне 

влажности (већи електростатички набој код сувог ваздуха) и брзине штампарске машине 

(већа брзина машине-јаче електростатичко поље). 

За мерење електростатичке проводљивости коришћено је универзално мерило за 

испитивање заштите електричних инсталација,  произвођача ''Grossen-metrawatt'', тип Profitest 

2.  

Измерене вредности уземљења су следеће: 

 0.20 ома  

 RIo (отпорност ваљака): 1.79 ома - 2.41 ома 

Код ваљка за намотавање фолија, у посматраној штампарији постављена је жица за 

одвођење електрицитета која се налази тик изнад траке од које се одводи набој (слика 3). 

Нарочито је важно да завршетак те жице буде на крају смањеног пресека и са заоштреним 

врхом пошто се у том подручју ствара јако електростатичко поље које доводи до јонизације 
околног ваздуха и тиме до потребне водљивости између врха и траке материјала. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

У највећем број штампарија са флексо штампарским машинама испуњене су 

претпоставке за појаву опасности од пожара и експлозије чији простор је класификован у 

зону 1. Стога је  свака штампарија у обавези да испита те опасности и спроведе превентивне 

мере за безбедан рад. 

Испитивање обављено у експерименталном делу рада,извршено код нормалног 

процеса рада штампарске машине, показује да концентрација испитиваног испарљивог 

растварача (макс. 1541ppm), нису у подручју експлозивности. 

Измерена отпорност уземљења ваљка клишеа има веома малу вредност (ца. 0.20 oma), 

односно добру проводљивост, па не постоји опасност одјаког електростатичког набоја.  

С обзиром на добијене резултате мерења у овом раду, те оцене аутора заједно са 

запосленима у штампарији, испитивани простор машине би се могао сврстати у зону 2. 
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РЕЗИМЕ  

Променљива природа данашњег пословног окружења доводи у питање многе важне претпоставке које 

постоје о организацији и подели посла унутар неког предузећа. Из тог разлога организације унапређују своју 

способност реаговања на спољашње захтеве и посебну пажњу посвећују развијању флексибилније организације 

посла. Као један од могућих приступа може бити константно унапређивање вештина и способности запослених, 

чиме би се повећавао спектар послова и задатака које они могу да обављају. Приликом оваквог приступа важно 

је водити рачуна о томе да се оптимално користе капацитети запосленог за обављање различитих послова, како 

не би дошло до исцрпљености до које могу довести превисоки захтеви. 

Кључне речи: флексибилност на радном месту, функционална флексибилност, стрес, ротација радног места, 

флексибилно радно време 

FUNCTIONAL FLEXIBILITY AND ITS EFFECTS ON EMPLOYEES 

SUMMARY 

Many important assumptions about organizing work in a company are unreliable due to the variable nature of 

today's business environment. For this reason, companies need to develop highly flexible organizational work practices. 

One of the possible approaches can be a constant improvement of skills and abilities of employees and increasing of the 

number of different tasks they can perform. In the implementation of this practise it is important to take care not to 

increase the pressure exerted on workers so that it becomes harmful and destructive. 

Кеywords: workplace flexibility, functional flexibility, stress, job rotation, flextime   

1. УВОД 

Како би реаговали на турбулентно тржиште и како би премостили промене у 

производним системима, кроз усвајање нових технологија и прилагођавање производних 
система средини, предузећа морају развијати изузетно флексибилне производне системе [1]. 

Квалитетан прилаз развоју структура предузећа – производних, организационих и 

управљачких, треба тражити у функцији: квалитета програма рада, догађаја у околини, 

односа на релацији систем – околина, квалитета ресурса – материјалних, енергетских и 

људских, одређености услова рада и фактора мотивације учесника у процесима рада и других 

утицаја [2]. Различите студије су испитивале флексибилност из више аспеката – као 

конкурентску стратегију, метод производње, организациону структуру или као менаџмент 

људским ресурсима. Како би се постигла и одржавала тражена  флексибилност предузећа, 

важно је узети у обзир да она у великој мери зависи и од степена ексклузивности 

компетенција и вештина људских ресурса, као и од начина организације радног дана - 

задужења и одговорности запослених. Ранија уска специјализација вештина запослених и 

стандардизација процеса у дефинисаном, хијерархијски организованом предузећу, замењена 

је данашњом хоризонталном организацијом и запосленима са разноврсним вештинама и 

већом самосталношћу и одговорношћу у раду. 

 У овом раду пажња ће бити усмерена на запослене и на који начин они доприносе 

флексибилности предузећа. Тачније, рад ће се бавити функционалном флексибилношћу која 

се односи на повећање вештина и способности запослених, како би могли извршавати већи 

спектар послова и задатака, и на флексибилност запослених у погледу радних сати. Важно је 

                                                             
1
 Служба за управљање људским ресурсима, Покрајинска влада, АП Војводина 
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да фирме стварају, стичу и преносе знање, усавршавају своје пословне стратегије, али да 

при томе воде рачуна о утицају који увођење одређене радне праксе има на психо-

физичко здравље запослених.  

1.1 Дефиниција појма функционална флексибилност 

Прегледом различитих дефиниција група аутора [3] дефинисала је функционалну 

(или унутрашњу) флексибилност као стање које значи проширивање знања и способности 

запослених и њихових модела понашање тако да могу покрити шири дијапазон различитих 

послова или задатака, и на тај начин носити се с променама и новим захтевима у 

конкурентном окружењу предузећа. С друге стране, нумеричку (или спољашњу) 

флексибилност дефинишу као способност варирања броја радника и/или броја радних сати, 

као и варирања трошкова плата у складу с потребама. Даље, дају предлог димензија 

функционалне флексибилности. Сматрају да се она састоји из две димензије – 

флексибилност праксе менаџмента људских ресурса (ХР праксе) и флексибилност људског 

капитала. Пракса менаџмента људских ресурса односи се на активности дизајниране да 

управљају људских капиталом организације. Ова пракса мора бити доследна организационој 

стратегији и циљевима. 

Луис и сарадници [4], слично претходним ауторима, разликују различите врсте 

флексибилности управљања људским ресурсима, ослањајући се на два критеријума. Као 

прво, они разликују унутрашњу и спољашњу флексибилност. Унутрашња флексибилност 

се односи на употребу постојеће радне снаге у одговору на промене. Спољашња 

флексибилност се односи на способност предузећа да укључи спољашњу радну снагу. Према 

другом критерујуму разликују квантитативну (или нумеричку) и квалитативну (или 

функционалну) флексибилност. Квантитативна флексибилност је у вези са варијацијама 
количине рада, док квалитативна флексибилност мери варијације у садржају рада, с обзиром 

на квалификацију радника. 

Флексибилност се односи на способност фирме да одговори на различите захтеве 

динамичне средине. Према Врајту и Снелу [5] ХР флексибилност се састоји из три 

димензије: флексибилност вештина запослених, бихејвиорална флексибилност запослених и 

флексибилност ХР праксе. Флексибилност вештина запослених односи се на број 

потенцијалних алтернативних начина употребе вештина запослених и њихово брзо 

премештање на друго радно место захваљујући различитим вештинама. Бихејвиорална 

флексибилност запослених односи се на прилагодљиво насупрот рутинском понашању. 

Шири репертоар реаговања запослених омогућава лакше прилагођавање специфичним 

захтевима ситуације. Флексибилност ХР праксе јесте мера у којој је ХР пракса 

прилагодиљива и применљива у различитим ситуацијама и колико је у стању да брзо реагује 

на промене.  

Тржишна флексибилност може бити предност организације, где се организације 

суочавају с променљивим периодима ниске и високе понуде и потражње. Постоји неколико 

начина на које организација може повећати тржишну флексибилност [6]: 

- мењањем броја запослених кроз коришћење флексибилних аранжмана радног 

времена, флексибилних уговора са запосленима - на пола радног времена, на 

повремено, сезонско ангажовање (нумеричка или квантитативна флексибилност); 

- коришћењем капацитета запослених да изводе различите задатке када је то потребно, 
кроз ротацију послова, проширењем обима посла, обогаћивањем посла (функционална 

или квалитативна флексибилност). 

 

 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

492 
 

2. ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ  

Истраживања дају различите аргументе за и против увођења праксе усмерене на 

функционалну флексибилност запослених. Могу се поделити у две групе које бране 

супротно гледиште [7]: 

1. У новом моделу производње усмереном на унапређивање квалитативне и квантитативне 

флексибилности запослених, постоји природна синергија између перформанси фирме и 

побољшања услова рада: 

 Нова пракса на радном месту има за циљ оптимизацију производње, из тог 
разлога безбедност би требало да буде неопходан циљ предузећа. То би смањило 

један од главних извора губитака, као што су одсуствовање за посла због повреда на 

раду, стреса на послу и трошкова везаних за такве инциденте. 

 Унапређивање вештина помаже у смањењу грешака у процесу производње и 
тиме смањује вероватноћу несрећа и ризика од повреда на радном месту. 

 Развој комуникационих и информационих технологија унапређује прикупљање и 
дељење информација, укључујући и најбоље сигурносне процедуре. Електронска 

комуникација омогућава радницима да лакше пронађу помоћ од колега када им је она 

потребна. 

 Ротација радног места и повећање самосталности у раду чине рад разноврснијим 

и потенцијално занимљивијим. Повећана одговорност повећава мотивацију радника и 

тиме њихову продуктивност. 

2. Нова радна пракса и унапређивање информационих и комуникационих технологија, 

повећава тензију код радника која је у вези са извршавањем задатака, радним учинком и 

интензитетом рада: 

 Ротација радног места смањује време у коме је појединац мање оптерећен 
задацима и подиже темпо рада. 

 Постављање сигурносних процедура захтева стабилно радно окружење. Радници 
могу да изграде одређене рутине којима повећавају своју сигурност. Промена радног 

места, континуирано побољшавање процеса, честе измене производа и увођење 

нових, штете изградњи таквих механизама безбедности. 

 Контрола квалитета је још један извор менталног напора. Повећава ризик од 

повреда пребацивањем пажње радника са радног окружења на производ. 

 Шира употреба мрежних технологија може смањити интеракције „лицем у лице‖ 
и неформалне контакте, који доприносе смањењу тензије између запослених или 

контрадикторне налоге. 

 Флексибилност радног времена ће пореметити организацију живота радника. 
Може се очекивати да скраћене радне дане прате они веома дуги. 

Један део студија које су се бавиле испитивањем функционалне флексибилности 

запослених, показале су да таква пракса  представља „win-win‖ ситуацију, где и послодавац и 

запослени имају одређену корист од такве организације посла. Друга група истраживања 

потврдила је друго наведено гледиште. Следи приказ неких од истраживања која су се 

бавила овом области. 

Санали и сарадници [8] бавили су се испитивањем утицаја праксе ротирања радног 

места на стрес и мотивацију, као и испитивањем постојања медијаторског ефекта стреса на 

везу између ротирања посла и мотивације запослених. Резултати су показали да постоји 

статистички значајна, позитивна повезаност између ротирања посла и мотивације, као и 

негативна између ротирања посла и стреса. Даље, стрес се није показао као важан медијатор 

између ротирања посла и мотивације запослених. Аутори закључују да ротација посла може 
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бити потенцијално решење за ниску мотивацију запослених и смањење стреса. Сматрају да 

се стрес може јавити на почетку периода ротације на друго радно место. Како се стрес није 

показао као значајан медијатор између ротације посла и мотивације, други чиниоци могу 

имати улогу медијатора, као што су особине личности запосленог, радна ефикасност или 

други сродни стресори који доприносе равнотежи између посла и породице. Узорак за ово 

истраживање представљали су административни и дипломатски службеници, тако да 

резултати указују на то да праксу ротирања радног места треба увести у јавним службама, 

заводима, агенцијама и другим државним институцијама. Тиме би се могла избећи висока 

стопа напуштања организације од стране запослених, која је један од извора губитака 

вредних људских ресурса организације.  

У развоју поступака управљања предузећем јавља се тенденција окретања од 

усмерености само на зараде запослених, на целокупан квалитет живота запослених, и од 

специјализације знања, тенденција је окретање ка интеграцији знања [1]. У једном 

истраживању је испитивана флексибилност управљања и коришћења радне снаге (кроз 

промену коришћења фактора рада, у смислу волумена, квалификације и времена) као 

модератор односа између обогаћивања релације посао-породица (work–family enrichment) 

и задовољства послом [9]. Обогаћивање релације посао-породица односи се на меру у којој 

искуства у једној улози, побољшавају квалитет живота у другој улози. Сматра се једним од 

најзначајнијх димензија баланса између посла и породице. Ова област је јако важна ради 

остваривања функционалних и здравих породица. Важну улогу у редуковању конфликта 

између ова два домена, приватног и пословног, треба да има организација. Резултати 

истраживања су показали да флексибилност људских ресурса позитивно модерира однос 

између обогаћивања релације посао ка породици и задовољства послом, као и обогаћивања 
релације породица ка послу и задовољства послом. Флексибилна политика и пракса фирме 

олакшава запосленима да успешно изађу на крај како са захтевима на послу, тако и са онима 

у приватном животу. На овај начин организације шаљу поруку да брину о потребама, 

проблемима и здрављу својих запослених. 

У једном истраживању два аутора [7] су спровела анализу на великом 

репрезентативном узорку од више од 16.000 радника. Истраживање је показало да постоји 

позитивна повезаност примене нове праксе у организацијама (под којом су обухватили 

употребу квалитативних норми ради задовољења захтева потрошача, ротацију посла, 

колективне дискусије у вези са организацијом рада и флексибилност радног времена) и 

вишим нивоима менталног напора и професионалних ризика, укључујући повреде. Насупрот 

томе, показало се да развој мреже информационих и комуникационих технологија смањује 

изолацију радника и побољшава безбедност на раду. 

Група аутора је истраживала потенцијални позитиван утицај флексибилног радног 

распореда на здравље запослених [10]. Под флексибилним радним распоредом подразумева 

се слобода радника да направи избор када и колико дуго ће извршавати своје пословне 

задатке (на пример могућност променљивог почетка и краја радног времена, збијена радна 

недеља у којој се стандардних осам сати дневно и пет радних дана обави у мање дана са 

дужим радним временом, рецимо 40 сати у четири дана или 80 сати распрострањено на девет 

дана, и друго). Резултати су показали да су стрес и сагоревање на послу мањи код радника 

који су формално укључени у флексибилну организацију радног распореда. Ова студија 

пружа снажну подршку увођењу овакве праксе. 

Бонд и сарадници су пронашли да запослени који имају приступ флексибилним 

радним ангажманима наводе мање менталних здравствених проблема [11]. Анализирајући 

митове који постоје у вези са флексибилношћу на радном месту, аутори једног истраживања 

закључују да се флексибилност често сматра првенствено корисном за појединца и да је она 

привилегија на радном месту [12]. Као пословна стратегија, флексибилност се најчешће 

посматра као начин утицаја на привлачење и задржавање запослених на основу понуђених 
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бенефиција и њихове погодности за запослене. Аутори не противрече оваквим ставовима, 

али се залажу за разумевање флексибилности као свестраног и широко примењивог, 

организацијског средства за изградњу и одржавање посвећености и продуктивности 

запослених. 

4. ЗАКЉУЧАК  

Ради прилагођавања учесталим променама утицаја околине, технологија у процесима 

рада и понашања учесника, и потребама повишене погодности структура предузећа за 

прилагођавање датим променама и поремећајима у процесима рада, важно је узети у обзир и 

функционалну флексибилност, као један од могућих начина повећања укупне 

флексибилности целокупног система. Унапређење флексибилности система доприноси 

иновативности и економском учинку предузећа. Организације које узимају у обзир 

функционалну флексибилност запослених унапређују њихова знања, вештине и 

компетенције, смањују монотонију и развијају друштвене односе. Запослени имају прилику 

да се баве новим пословима, стичу нова искуства, срећу више људи у организацији, 

проширују своју друштвену мрежу, одређују дужину трајања свог радног дана и радне 

недеље. Кроз доступност оваквих погодности смањује се преоптерећеност и повећава 

мотивација запослених. Шири дијапазон знања запосленог смањује зависност организације 

од одређених, кључних појединаца у случају њиховог изостанка са посла, болести или 

напуштања организације. Повећана децентрализација процеса доношења одлука у 

комбинацији са широм употребом тимског рада и ротације радних места, неминовно захтева 

радну снагу са разноврснијим вештинама, али и стратешко и континуирано улагање у 

људски капитал. Системи управљања људским ресурсима морају бити усмерени на следеће 

циљеве: а) проналажење и запошљавање радника с потребним вештинама кроз привлачење, 
селекцију и праксу дизајнирања посла б) повећање мотивације запослених и њихово 

оснаживање ц) успостављање система оцењивања учинка ради повећања продуктивности 

радне снаге д) промовисање усаглашавања циљева запослених са циљевима организације 

кроз флексибилну праксу и нове облике рада [3].   

Приликом увођења праксе која је усмерена на функционалну флексибилност, важно је 

водити рачуна о томе да се оптимално користе капацитети запослених за обављање 

различитих послова, како не би дошло до емоционалне исцрпљености, до које могу довести 

превисоки захтеви у комбинацији са недостатком адекватних информација [6]. Свака 

промена у својим почецима наилази на отпоре и важно је детаљно приближити запосленима 

значај и корист одређених новина и на који начин ће се оне имплементирати у дотадашњи 

рад. Промоција флексибилних фирми, фокусираних на функционалну флексибилност, може 

довести до унапређења квалитета радног живота кроз унапређивање вештина, али током 

примене ове политике потребно је узети у обзир баланс између захтева посла и контроле 

посла, како би се спречило психо-физичко сагоревање запослених. За сваку организацију 

запослени су њихова највећа вредност. Уколико руководиоци тако посматрају своје 

запослене њихово укупно здравље мора бити од једнаког значаја као и успех пословања. 
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РЕЗИМЕ 

Постојањем медицине и медицинских установа постоји опасност преношења инфекција од познатог и 

непознатог биолошког материјала на запосленог као и повређивања од оштрих предмета који се у медицини 

користе. Сталнo указивање на опасности и лечење запослених који су као последицу професије којом се баве 

оболели, указује нам на потребу вођења посебне пажње о заштити на раду запослених. Кретање светске 

медицине прати и савремена заштита на раду која подиже безбедност и даје претпоставку за рад без 

професионалног обољења од биолошких штетности. Како би тежили циљу са што мање ризика на радном 

месту, неопходно је добро сачинити процедуру рада у складу са потребама посла и материјалим могућностима 

и исте спроводити и конролисати.  

Кључне речи: Биолошки материјал, медицински отпад, ризик, лична заштитна опрема.  

EXPOSURE TO BIOLOGICAL HARMS AND COURSE 

OF MEDICAL WASTE IN A HEALTH CARE INSTITUTION  

CLINICAL CENTER SERBIAN 

ABSTRACT 

The existing of medicine and medical institutions brings a risk of transmitting infections from known and 

unknown biological material to the employee, as well as injuries from sharp objects that are used in medicine. Constant 

pointing to the hazards and treatment of employees who have been ill as a result of their profession, suggests that 

special attention should be paid on the importance of safety of employees at work. 

Development of medicine in the world has been followed by modern protection of employees at work, which 

increases safety level enabling safety work without occupational diseases caused by biological harms. In order to 

achieve the minimum of risk in the workplace, it is necessary to make work procedures in accordance with job 

requirements and financial possibilities, which then must be implemented and controlled. 

Keywords: biological material, medical waste, risk, personal protective equipment. 

УВОД 

Здравствене установе се од настанка сусрећу са биолошким материлајом, као и са 

медицинским отпадом који настаје након обављених медицинских интервенција. Поготово 

се контакт интезивира развојем савремене медицине и развојем многобројних хирургија које 

данас познајемо.  

Како би заштитили запослене од директних контаката са пацијентима, њиховим 

садржајима или појединих делова ткива и органа који се користе у дијагностици, јако давно 

су настала лична заштитна средства која представљају баријеру и могућност да се ризик од 

биолошких опасности смањи на мању меру, што се временом и применом нових материјала 

усавршавало. Дуго времена је прошло док се није посветила пажња очувању животне 

средине са аспекта заштите од медицинског отпада који настаје у здравственим установама.  

    Захваљујући пројекту Министарства здравља,  финансираним од стране 

Европске уније, под називом „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом―, који 

је започео формирањем радне групе у децембру 2007. године, Република Србија почиње да 

развија и уводи систем за разврставање, сакупљање, обележавање, складиштење, третман и 
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одлагање медицинског отпада, а све у складу са националним законским регулативама и 

препорукама на основу богатог искуства развијених земаља Европске уније. 

Циљ рада је да покаже да се контакт запослених са биолошким материјалом и 

медицинским отпадом са аспетка заштитне на раду може смањивати доношењем и 

спровођењем мера, као и увођењем писаних процедура и упутстава рада. 

БИОЛОШКЕ ШТЕТНОСТИ 

Биолошке штетности јесу микроорганизми, укључујући и оне који су генетички 

модификовани, ћелијске културе и људски ендопаразити који могу проузроковати 

инфекцију, алергију или токсичност
2
.  

Запослени у Клиничком центру Србије (КЦС) спроводе процедуре рада у оквиру 

својих радних задатака а које подразумевају контакт са пацијентима, крвљу и телесним 

течностима, запослени у лабораторијама и другим објектима где се спроводе медицинске 

процедуре. Медицинско особље као и немедицинско особље (спремачи) најизложеније су 

групе које остварују контакт са потенцијално инфективним агенсима.  Опште присутна 

опасност од инфекција изазваних вирусом Хепатитиса Б (ХБВ), вирусом Хепатитиса Ц 

(ХЦВ), вируса хумане имунодефицијенције (ХИВ) је са великим разлогом присутна код 

здравствених радника. Наведена обољења представљају професионалне ризике запослених у 

здравственим установама и намећу неопходно спровођење мера за смањење и елиминацију 

ризика, обзиром да су запослени изложени већем ризику услед константног излагања 

инфективним болестима које се могу пренети путем крви и других телесних течности 

Ризичан контакт здравствених радника са потенцијално инфективним материјалом се 

дефинише као професионална изложеност. Захваљујући напретку безбедности на раду, 

препознавању проблема, искуству у вишегодишњој борби са хоспиталним инфекцијама и 
великом броју епидемиолошких студија, омогућено је, релативно једноставним мерама 

превенције, смањење постојећег ризика. Иако је подједнако важно да се мерама 

предострожности снизи ризик од преношења наведених инфекција, стратегија за смањење 

професионално насталих инфекција је и даље примарна линија одбране. У савременом 

здравственом систему спровођење мера заштите попут вакцинације запослених против 

хепатитис Б се сматра законском и радном обавезом
3
.  

Биолошке штетности у свету 

Према подацима Светске здравствене организације, професионални ризик од ХЦВ 

инфекције износи  2,6%, а од ХБВ инфекције износи 5,9%. У случају перкутаних повреда 

предметима који су контаминирани крвљу инфициране особе, убода на иглу или директним 

контактом инфициране игле са венским или артеријским крвним судовима, повећава се 

ризик од трансмисије ХИВ вируса са 0,09 на 0,3%. У сектору здравствене заштите су повреде 

оштрим предметима на првом месту на листи свих акцидената. Током периода од две године 

у Великој Британији забележено је 477 акцидената узрокованих оштрим предметима 

контаминираним ХИВ-ом, вирусом Хепатитиса Б и вирусом Хепатитиса Ц, а 12 

здравствених радника је инфицирано. Сваке године у САД се забележи 600.000-800.000 

акцидената проузрокованих оштрим предметима. У Европи је у току 1995. године 

забележено 66 случајева инфекције ХИВ-ом на радном месту, док је у САД у току 1990. 

                                                             
2
 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима (Сл. гл. 

РС", бр. 96/2010) 
3
 Тубић В., Управљање медицинским отпадом са аспекта безбедности и здравља на раду, Специјалистичи рад 

2014. 
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године забележено 6.500-9.000 случајева Хепатитиса Б узрокованих оштрим предметима са 

смртним исходом
4
. 

Комбиноване опасности код појединих радних места 

У КЦС запослени су често изложени комбинованим штетностима (опасностима на 

радном месту, као што су опасности од рада са апаратима под притиском, радиоактивним 

изотопима, цитотоксичним, хемијским, физичким и  механичким опасностима. Таквих 

радних места је пуно, па ће бити издвојено само неколико: 

 Запослени у лабораторијама (лекари, лаборанти, ембриолози, биолози, перачи 

лабораторијског посуђа и др.) су у ситуацији да долазе у контакт са различитим врстама 

узорака који треба да буду испитани и поред биолошких штетности у дијагностичкој 

процедури користе се бројни апарати и хемијске супстанце како би се извршила фиксација, 

бојење или др. метода за доказивање. Медицински апарати могу стварати одређену буку која 

је најчешће у дозвољеним границама, али имамо оптерећење запослених и од стране 

физичких штетности које могу утицати на брже замарање и смањену концентрацију 

запослених.  

Запослени у операционим салама (хирурзи, инструментари и др.) такође су изложени 

комбинацији штетности као и запослени у лабораторијама, с тим што је код њих ниво 

хемијских штетности мањи и своди на мале количине азотових оксида који се користе у 

анестезији. Као и у лабораторијама, извршено је мерење на присуство хемијских штетности и 

доказано да су за сва радна места у току рада безбедна и да је концетрација хемијских 

штетности нижа од дозвољених. Физичке штетности остају на сличном нивоу јер се у 

операционим салама користе апарати попут аспиратора, монитора за праћење виталних 

функција и др. који производе одређену буку. 

Медицински отпад и ризици код манипулације 

Приликом пружања медицинске помоћи и након завршених интервенција, као 

последица специфичности обављања посла настаје медицински отпад. 

Капацитет установе за настајење медицинског отпада 

КЦС као највећа здравствена установа у Србији у свом саставу има поликлинику, 9 

центара, 23 клинике и 9 служби за услужне делатности. У КЦС је запослено више од 8.000 

радника медицинске и немедицинске струке и убараја се међу највеће установе пружаоце 

здравствених услуга у Европи. Комплекс КЦС је организационо уређен као здравствена 

установа павиљонског типа коју чини 41 организациона јединица (ОЈ) и заузима површину 

од 34 хектара. У стационарној делатности КЦС годишње се лечи више од 90.000 болесника, 

оствари више од 950.000 болничких дана лечења, обави 50.000 операција и више од 7.000 

порођаја. У дневним болницама КСЦ-а годишње се лечи 25.000 болесника и обави више од 

5.000 хируршких интервенција. Услед изузетно великог обима здравствених услуга које КЦС 

у свом раду пружа, ова установа представља и изузетно велик генератор отпада. У опсегу 

свог рад, КЦС генерише све категорије отпада, од неопасног (комуналног, рециклабилног, 

биоразградивог, кабастог, шута...) до свих категорија опасног медицинског отпада 

(инфективног, патоанатомског, фармацеутског, хемијског, радиоактивног, електричног и 

електронског).  

                                                             
4 Милошевић М., Дрљевић М., Превенција експозиције здравствених радника инфекцијама изазваних вирусима, Центар за 

научно-истраживачки рад Клиничког центра Србије, Београд, 2013.  
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Највеће количине опасног медицинског отпада чини инфективни отпад који на 

годишњем нивоу у: 

 2013. години износо 127.384 kg;   

 2014. години закључно са новембром месецом износи 142.804 kg (у 
децембру се очекује око 15 тона, што би било око 157.000 kg);  

што представља повећање од око 30 тона на годишњем нивоу или око 24%. 

Отпад се генерише у току дијагностичко-терапеутских процедура које се спроводе у 

току лечења пацијената и највише настаје следећег отпада :   

1. Комунални отпад – безопасан отпад, најсличнији отпаду из домаћинства – одлаже 

се у црне кесе; 

2. Оштри предмети - предмети или материјали који могу изазвати посекотине или 

убодне ране, без обзира да ли су били у контакту са пацијентом или инфективним 

материјалом – одлажу се у жуте контејнере; 

2. Отпад загађен крвљу и телесним течностима, секретима и другим излучевинама, а 

који због могућег присуства патогених микроорганизама може бити потенционално 

инфективан отпад (завоји, гипсеви, постељина, шприц без игле, пелене...) – одлаже се у жуте 

кесе; 

3. Инфективни и високоинфективни отпад - Отпад који због патогености и броја 

микроорганизама представља ризик по здравље људи, као што су: културе и материјали из 

лабораторија који садрже инфективне агенсе, опрема, материјал и прибор који је био у 

контакту са крвљу, дериватима крви, осталим телесним течностима, излучевинама од 

клинички потврђених инфицираних пацијената, укључујући хируршке захвате и обдукције, 

отпад из одељења за патологију и изолацију инфективних пацијената, отпад од дијализе, 

инфузије и сличних захвата, укључујући сав прибор и материјал за једнократну употребу 

који је био у контакту са инфицираним пацијентима, као и високо инфективни отпад из 

медицинских лабораторија – одлаже се у жуте кесе; 

4. Радиокативни отпад – приликом коришћења радиофармака у дијагностичким 

процедурама - са отпадом се поступа у складу са прописима Међународне Агенције за 

Атомску Енергију (International Atomic Energy Agency - IAEA); 

5. Патоанатомски отпад – делови тела и органа, отпад се третира у складу са домаћим 

прописима (сахрањивање) – одлаже се у браон кесе; 

6. Фармацеутски и хемијски отпад се прикупља и чува у посебним ормарима и 

просторијама, даље се предаје другом правном лицу на даље третирање које се врши изван 

граница Србије. 

Ток кретања инфективног отпада  

Инфективни отпад сакупља се интерно, на месту настанка, врши се разврставање 

отпада на опасан од неопасног и одлаже у одговарајућу амбалажу прилагођену његовим 

својствима, количини, начину привременог одлагања, превоза и третмана. Оштри предмети, 

пакују се у жуте полипропиленске кутије/контејнере а отпад који није оштар пакује се у жуте 

полиетиленске кесе високе густине. Амбалажа се пуни до 2/3 запремине, кеса се затвара 

везивањем чвора а кантица се затвара дуплим кликом како би се онемогућило њено поновно 

отварање. По затварању на амбалажу се лепи налепница која садржи податке о врсти отпада, 

месту настанка отпад, времену пуњења амбалаже као и лицу које је затворило амбалажу. 

Интерни транспорт у оквиру организационе јединице, од места генерисања отпада до места 

привременог складишта, врше хигијеничари/спремачи. Прикупљање се врши у временским 

интервалима које са не подударају са временом доношења и послуживања хране, а у 

објектима где постоји техничка могућност избегава се укрштање чистог и прљавог пута. 

Прикупљање и интерни транспорт врши се уз помоћ мобилног контејнера од 240 литара, који 
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се одлаже у привремено складиште до момента преузимања и транспорта инфективног 

отпада АДР возилом до одређеног централног места стерилизације5. 

 

Слика 1. Ток кретања инфективног отпада. 

Начин третмана инфективног отпада 

Третман инфективног отпада врши се у централном месту третмана (ЦМТ). Процес 

стерилизације базиран је на принципу повишене температуре од 121-134 °C, водене паре и 

притиска од 2.2-2.8 bar-а. Стерилизација паром је једноставна и ефикасна метода, погодна за 

лако контролисање и потврђивање ефикасности рада, а користи се искључиво за третман 

инфективног отпада
6
. По завршетку процеса стерилизације врши се провера квалитета 

аутоклавирања помоћу хемијских и биолошких тестера. Тестирање помоћу хемијских 

тестера врши се приликом сваког третмана, док се тестирање путем биолошких тестера 

коришћењем спора врши једном у две недеље. Третирани отпад по завршетку процеса добија 

карактер безопасног/комуналног отпада. Отпад се у црним кесама одлаже у комуналне 

контејнере. 

Увођење процедура и упутства у циљу смањења ризика 

Клинички центар Србије је усвојио План управљања отпадом дана 20.07.2012. 

године, затим ближе дефинисао и 13.02.2014. године усвојио Процедуру за управљање 

опасним медицинским отпадом са наменом за смањење ризика од повреда или обољевања 

особља изложених опасним биолошким агенсима, физичко-механичким и хемијским 

својствима материјала који се употребљавају током радних процеса, управљања 

медицинским отпадом и смањење негативног утицаја на животну средину. Усвојена 

процедура има за циљ увођење јединственог и одрживог система управљања медицинским 

отпадом у КЦС, укључујући и континуирану едукацију за безбедан рад запослених са 

медицинским отпадом, очување радне и животне средине и усклађивање са националним 

прописима у предметним областима.  

                                                             
5
 Тубић В., Управљање медицинским отпадом са аспекта безбедности и здравља на раду, Специјалистичи рад 

2014. 
6
 Milošević M., Drljević M., Prevencija ekspozicije zdravstvenih radnika infekcijama izazvanih virusima, Centar za 

naučno-istraţivački rad Kliničkog centra Srbije, Beograd, 2013. 
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За своје потребе, КЦС има на располагању 4 апарата за третман инфективног 

медицинског отпада, на четири (организационе јединице) локације. Како би се што 

прецизније одредили поједини кораци и одговорости приликом вођења хигејене на месту где 

се третира инфективни материјал израђено је Упутсво ЦМТ (Упутсво за хигијену централног 

места за третман инфективног отпада). Упутство почиње са применом крајем 2013. године, а 

као предмет овог упутства је дефинисање поступака и редоследа поступака који се односе на 

хигијену јединица за третман инфективног отпада у оквиру ЦМТ. Хигијена која је саставни 

део Упутсва односи се на контејнере, аутоклаве, ваге, колица, платформе за пуњење, подове, 

зидове, лавабое, тоалете, канцеларијске столове, столице, ормариће и др. Применом овог 

Упутства постиже се ефикасост у остваривању безбедног и здравог рада запослених у 

Одељењу за третман и збрињавање инфективног отпада, као и спречавање ширења 

интрахоспиталних инфекција. 

Дана 09.05.2014. године КЦС је донео Процедуру у случају постекспозиционе 

профилаксе (ПЕП), која дефинише обавезе запосленог у случају убодне, субкутане повреде 

на предмет који је потенцијално инфективан и који може представљати опасност по здравље 

запосленог у смислу преноса инфективних обољења. Предмет постекспозиционе процедуре 

обухвата поступак санирања места експозиције, пријављивање и евидентирање експозиције, 

здравствени преглед изложеног радника, лабораторијску дијагностику, имунизацију уколико 

је доступна, праћење вирусолошког статуса радника, статистичку обраду података и 

архивирање документације. Циљ израде и доношења ове процедуре је омогућавање 

правовремене заштите изложеног радника, управљање системом извештавања, успостављање 

интегрисаног приступа за процену ризика, унапређивање безбедних услова рада и 

повећавање свести радника о примени мера превенције у процесу рада, смањење учесталости 
изложености потенцијално инфективном материјалу као и смањење трошкова везаних за 

дијагностику и лечење радника који су изложени потенцијално инфективном материјалу
7
. На 

основу досадашње евиденције о броју повреда на оштре предмете у Клиничком центру 

Србије, који води Служба за болничку епидемиологију и хигијену исхране, у периоду од 

септембра 2013. до августа 2014. године број пријављених повреда износи 32. Увођење ПЕП 

процедуре има за циљ да обавеже све запослене у Клиничком центру Србије, као и њихове 

непосредне руководиоце да изврше пријаву у случају настанка убодне повреде, а у циљу 

повећања безбедности на раду изложеног радника. 

Акциденти (убоди)  

У току 2013. године у просторијама за третман медицинског отпада, догодила су се 2 

акцидентална случаја (убода на иглу). Један случај се десио на отпад који је предходно 

третиран (отпад који се сматра безопасним), док је други акцидент био на инфективан 

материјал. Здравствено стање запосленог се прати на Клиници за инфективне и тропске 

болести. У просторијама за третман инфективног отпада крајем 2013. године почиње са 

применом Упутсво ЦМТ и као последицу у току 2014. године није било акциденталних 

стања до 26.12.2014.године (писања рада), иако се количина инфективног отпада повећала за 

око 24%. 

На осталим радним местима на основу досадашње евиденције о броју повреда на 

оштре предмете у Клиничком центру Србије, који води Служба за болничку епидемиологију 

и хигијену исхране, у периоду од септембра 2013. до августа 2014. године број пријављених 

повреда износи 30. 

 

                                                             
7
 Клинички центар Србије, Процедура постекспозициона профилакса, Београд, 2014. 
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МЕРЕЊА БИОЛОШКИХ ШТЕТНОСТИ И АКЦИДЕНТАЛНИ ДОГАЂАЈИ 

У току израде Акта о процени ризика сагледаване су опасности, а као важан део у 

објективизацији предпостављених ризика била су и мерења која су извршена. КЦС је 

ангажовао правно лице које има лиценцу за обављање послова – мерења услова радне 

средине за биолошке штетности. Испитивање је обухватило: аспирирање ваздуха на 3 

хранљиве подлоге и то на крвни агар, Сабуро и ендо агар.  

Испитивање биолошких штетности: плесни, гљивица и бактерија; 

Мерење је извршено инструментом : SAS (Surface Air System) Pbi, Italy. 

 

 

Слика бр.2 Узорковање ваздуха на хранљиву подлогу 

Мерења су вршена у операционим салама, породилишту, амбулантама, кабинетима, 

просторијама за премедикацију, лактаријуму, интензивним, полинтензивним, обичним 

негама, просторијама за одлагање веша, мртвачници, просторијама за прање ноћних посуда, 

лабораторијама, просторијама за израду инфузионих раствора, кухињама и на другим 

местима. Сва мерења су обављена у току процеса рада, тако да се приликом обављања 

појединих радних процеса у којима се радило са људским излучевинама и очекивао 

позитиван резултат на присуство микроорганизама.  

Од укупно 740 узоркованих места, на 136 места пронађени су микроорганизми који 

припадају 2 класи биолошких штетности
8
. Није било резултата који су показали постојање (3 

и 4 класе)
9
 биолошких штетности. Након предложених мера која су спроведена у мањем 

делу, урађена су контролна мерења на 136 места на којима је првобитно нађено присуство 

патогена 2 класе, на 23 мерна места је поново утврђено присусво патогена 2 класе. Ни у овом 

случају нису пронађени патогени који припадају 3 и 4 класи. Контролна мерења су се 

обавила како би се потврдило присуство, односно одсуство патогена и утврдило да ли се 

таква микрофлора чешће јавља на тим радним местима.  

МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА 

Приликом одређивања мера за повећање безбедности и здравља на раду потребно је 

водити рачуна да се минималним мерама остваре максимални резултати у смислу заштите, 

                                                             
8
 биолошка штетност групе 2 јесте штетност која проузрокује болест код људи и може бити опасна по 

запослене, мало је вероватно да ће се проширити на околину, обично су доступне ефикасне мере профилаксе, 

односно лечења 
9
 биолошка штетност групе 3 јесте штетност која проузрокује тешку болест код људи и представља 

озбиљну опасност по запослене, може постојати ризик проширења на околину, али углавном су доступне 

ефикасне мере профилаксе, односно лечења; 

биолошка штетност групе 4 јесте штетност која проузрокује тешку болест код људи и представља озбиљну 

опасност по запослене, може постојати висок ниво ризика проширења на околину, углавном нису доступне 

ефикасне мере профилаксе, односно лечења 
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како би исте мере биле рационалне које би биле одрживе и спроведене са економске тачке 

гледишта. Мере могу бити организационе и инжењерско-технолошке. Извршеним мерењима 

није утврдило присуство 3 и 4 класе биолошких штетности, па су мере које је потребно 

предузети:  

 попунити радна места предвиђена Одлуком о систематизацијама и распоређивању 
запослених за организационе јединице, чиме би се добио повећан број спремача 

који би водио рачуна о хигијени, као и медицинских радника који би имали више 

времена за правилан рад приликом великог обима посла; 

 одредити процедуре дезинфекције, као и повећати количину дезинфекционих 
средстава за личну и општу дезинфекцију; 

 пратити расположивост и употребу ЛЗО у зависности од радног места (рукавица, 
маски, наочара, заштитне одеће и обуће, заштитних мантила и др.ЛЗО); 

 придржавање усвојених процедура и упутстава; 

 континуирана медицинска едукација са аспекта заштите на раду. 

ЗАКЉУЧАК 

Испитивање услова радне околине на биолошке штетности обављено је на укупно 876 

мерних места. Из првог мерења који је обухватио 740 узорака и од тога 18,51 % је било са 

класом 2 биолошких штетности. Након предузетих мера које су само у једном делу 

спроведене приликом поновних мерења од 136 узорака, на 16,91% су нађени патогени 2 

класе. Може се закључити да се смањење патогених микроорганизама може смањити 

директним указивањем из добијених мерења као и спровођењем предложених мера које из 

наведеног настају. Мере нису у целости предузете због сложености и величини комлекса о 

коме се у овом раду говори за релативно кратко време. Међутим и поред наведених 

ограничења услови су се поправили за 1.6% и ако су мерења извршена баш на оним местима 

на којима су првобитно пронађени патогени. На овим радним местима доказано је  присуство 

патогена што потврђује предпоставку о опасности запослених и упућује да требају бити 

опрезани са биолошким материјалом и са насталим отпадом. 

Безбедност са аспекта акциденталних (случајних) убода у Одељењу за третман 

инфективног отпада након увођења Упутсво ЦМТ, смањила су се са 2 регистрована убода у 

2013.години, да у 2014. години није било акциденталних случајева, мада се количина 

инфективног отпада повећала за око 24 %. 

Мерењима биолошких штетности не може се доказати одсуство патогена на местима 

где су резултати били негативни и донети закључак да су та радна места безбедна. Важна 

напомена је да се приликом утврђивања биолошких штетности није одређивало присуство 

вируса који су свакако највећа опсност. Мерења нам дају један оквир у коме можемо пратити 

на ком нивоу се налазе хигијенско санитарни услови и утицати на њихово побољшање. 

Закључак је да се безбедност на раду може повећавати временом и доношењем 

рационалних мера које су у овом раду предствљене, да има простора за додатна побољшања 

свакако уз већа материјална издвајања. Са друге стране, за запослене је важно да сваки 

пацијент представља потенцијално инфективног носиоца, сваки узорак биолошког 

материјала је потенцијално инфективан и као таквог га треба третирати. Запослени који раде 

на збрињавању медицинског отпада раде са материјалом који је сакупљен од већег броја 

пацијената, па је шанса за инфекивност вишеструка. Мере заштите треба спроводити 

свакодневно у свакој медицинској процедури и када се ради о доказано позитивним 

пацијентима као и у другим случајевима, треба бити концентрисан и спроводити усвојене 

процедуре и упутсва без обзира на лоше навике које су стечене од стране запослених. 
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РЕЗИМЕ 

У раду су приказани резултати првог мониторинга присуства 6 индикаторских полихлорованих 

бифенила (PCB) и 16 полицикличних ароматичних угљоводоника (16 EPA PAH) у узорцима уличне прашине и 

земљишта сакупљених у Новом Саду у непосредној близини три школе, парка и железничке станице како би се 

упоредила расподела испитиваних једињења у ова два типа матрикса. Укупна концентрација PCB-ова у 

земљишту се креће од 1,71-141,59 ng/g, а у прашини 5,56-69,46 ng/g; укупне концентрације PAH-ова у 

земљишту крећу се у распону 110,00-1568,47 ng/g, а у прашини 147,73-807,95 ng/g. Добијене вредностису у 

распонуконцентрација публикованих у међународној литератури. 

Кључне речи: полихлоровани бифенили, полициклични ароматични угљоводоници, улична прашина, земљиште 

PRESENCE OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS AND 

POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN SOIL AND STREET DUST OF NOVI 

SAD 

ABSTRACT 

The first monitoring of 6 indicator polychlorinated biphenyls (PCBs) and 16 EPA polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs) in samples of street dust from Novi Sad in the vicinity of three schools, a city park and the 

railway station, was performed. On the same locations, samples of surface soils were taken in order to compare 

distribution of the same pollutants in these two types of matrices. Total concentrations of PCBs in soil and dust samples 

were in the range 1.71-141.59 ng/g and 5.56-69.46 ng/g, respectively; total concentrations of PAHs were in the range 

110.00-1568.47 ng/g for soil samples and 147.73-807.95 ng/g for street dust samples. The results were in compliance 

with literature data. 

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, soil, street dust  

УВОД 

Перзистентни органски полутанти (енгл. Persistent organic pollutants, POPs) су 

органска једињења веома отпорна на фотолитичку, биолошку и хемијску деградацију. 

Њихове физичко-хемијске особине обезбеђују распрострањеност ових једињења у животној 

средини. Услед испаравања POPs са земљишта и водених површина са којих их ветар заједно 

са воденом паром и прашином подиже у ваздух и поновног излучивања сувом и/или влажном 

депозицијом на земљиште и/или водотока, долази до њиховог кружења у природи [1]. 

Основне групе перзистентних органских полутаната су полихлоровани бифенили (engl. 

polychlorinated biphenyls, PCBs), диоксини и фурани (engl. polychlorinated dibenzo–p–dioxins 

and furans, PCDD/PCDFs), и органохлорни пестициди (engl. organochlorinated pesticides, 

OCP)[1, 2]. Након другог светског рата ови полутанти су се широко примењивали у борби 

против штеточина, у пољопривреди и индустрији. Међутим, с обзиром на њихово 

идентификовано штетно дејство на здравље људи и последице по животну средину употреба 

већине POPs је забрањена. Стокхолмском конвенцијом су дефинисане мере ограничене или 

забрањене производње, промета и употребе постојаних органских загађујућих материја [3]. 

Поред ових група једињења, због своје постојаности у односу на природне процесе 

                                                             
1
 Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду 

2
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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разградње и склоности ка преносима на велике удаљености од места емисије ваздушним 

струјама, често се у групу перзистентних органских полутаната сврставају и полициклични 

ароматични угљоводоници (engl. polyclic aromatic hydrocarbons, PAHs), иако нису уврштени 

у листу приоритета Стокхолмске конвенције. Извори PAH-ова у животној средини су сви 

процеси сагоревања органске материје, при чему је нарочито значајан допринос 

антропогених извора, као што су емисије термоелектрана, индустријских постројења, 

издувни гасови превозних средстава, загревање домаћинстава, и др [1,2]. 

Земљиште и улична прашина су познати индикатори присуства загађујућих једињења, 

укључујући и перзистентне органске полутанте у урбаним срединама. Већина перзистентних 

полутаната емитована из својих извора у ваздух, везују се за честичну материју у ваздуху и 

неминовно се таложе у највећој мери на земљиште. Улична прашина представља спрашено 

земљиште, честичну материју из издувних гасова превозних средстава, делове аутогума, 

грађевинског материјала, биљака, итд. Под утицајем саобраћаја, улична прашина са свим 

везаним полутантима се ресуспендије са површина улица и даље „шири― доспевајући на 

земљиште, у унутрашњости објеката, на површину биљака, и др., при чему посебан ризик по 

здравље људи носи „подигнута― прашина, и то честице малих пречника, услед могућности 

њиховог уноса у организам удисањем или гутањем [4]. 

Присуство PAH-ова и PCB-ова у уличној прашини је изучавано првенствено у 

градовима развијених земаља, док су подаци из земаља у развоју скромни, при чему нема 

оваквих података за Србију. Стога, циљ овог рада је прелиминарни мониторинг присуства 

ових полутаната у узорцима уличне прашине сакупљених у Новом Саду у непосредној 

близини места окупљања деце, као што су школе и паркови, и поређење са садржајем ових 

полутаната у земљишту са истих локација. Предмет испитивања су 6 
‖такозваних‖индикаторских PCB-ова (PCB 28, 52, 101, 153, 138, 180) и 16 PAH-ова са листе 

приоритета америчке Агенције за заштиту животне средине (16 EPA PAH). Иако је 

испитивање загађености земљишта PAH-овима и PCB-овима на подручју града Новог Сада 

било предмет неколико досадашњих студија, по први пут у овом раду се анализирањихова 

истовремена расподела у уличној прашини и земљишту истих локација. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО 

Узорковање 

Током лета 2014. године са пет локација (школe, парк и жељезничка станица) у Новом 

Саду прикупљеноје10 композитнихузорака земљишта и уличне прашине (Слика 1.). Са сваке 

локације су узетикомпозитни површински узорциземљишта са металном кашиком (до 5 cm 

дубине) иуличне прашине са бетонских површина помоћу метлице.Уклоњени су остаци 

вегетације и узорци су пренети у стаклене посуде, које су обмотане алуминијском фолијом 

ради заштите од светлости. Узети узорци су транспортовани до лабораторије где су до 

анализе у року највише од две недеље складиштени на 4
о
С. У узорцима земљишта и прашине 

поред садржаја полицикличних ароматичних угљоводоника и полихлорованих бифенила 

одређене су физичко хемијске особине. 

Физичко-хемијске особине земљишта 

Ради карактеризације узетих узорака земљишта и прашине, основне физичко-хемијске 

особине: pH воденог раствора као показатеља активне киселости, pHKCl као показатеља 

потенцијалне киселости, проводљивост, садржај влаге и садржај органске материје одређене 

су за сваки узорак земљишта и уличне прашине. pH воденог раствора је одређен методом 

EPA 9045D [5] након мешања 20 g узорка са 50 ml дејонизоване воде у периоду од 5 минута. 
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pHKCl је одређен у раствору калијум-хлорида, након мешања 10 g узорка и 25 ml 1M 

раствора калијум-хлорида у периоду од 5 минута. Садржај органске материје је одређен као 

губитак масе након два сата жарења узорка на 500°С. Садржај влаге је одређен сушењем 5 g 

узорка у сушници на 105°С до константне масе. 

Слика 1.Локације на подручију града Новог Сада са којих су узети узорци земљишта и 

уличне прашине током лета 2014. године 

Додатно, одређена је расподела честица по величини и то након сушења узорака 

земљишта и уличне прашине на собној температури. Коришћена су вибрациона сита VEB 

Laboratechnik Thyr, тј., сет сита различитих величина. Добијени резултати 

карактеризације узорака земљишта и уличне прашине су приказани у табели 1 и слици 2. 

Одређене физичко хемијске особине су углавном слични између узорака са различитих 

локација; веће разлике се могу уочити у садржају органске материје, која иначе игра 

важну улогу у везивању липофилних перзистентних органских полутаната. Основна 

разлика у расподели честица земљишта и прашине уочава се у уделу највећих честица, 

које преовлађују у узорцима земљишта, и у расподелу честица величина 0,125-0,315 mm, 

које преовлађују у узорцима прашине (слика 2). 
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Табела 1. Физичко-хемијске особине земљишта и прашине 

 

 
 

а) б) 

Слика 2. Расподела честица по величини у узорцима земљишта (а)и прашине (б) на 

испитиваним локацијама (изражена у масеним процентима %) 

Методе припреме узорака и анализа 

Припрема узорка представља веома важан корак при анализи узорака из животне 

средине. То је најчешће и најдужа фаза у којој могу бити учињене значајне грешке, које даље 

доводе до погрешне процене степена загађености испитиване средине тј. прецењеног или 

потцењеног стварног стања [1]. Прегледом литературе[6, 7, 9, 11, 12, 13] мoже се закључити 

да Soxhlet и ултразвучна екстракцијаје најчешће коришћена техника за екстракцију PAH-ова 

и PCB-а. Међутим, ови начини екстракције су дуготрајни и захтевају велике количине 

растварача што је у супротностима са начелом такозване ‖зелене хемије‖. Стога је у овом 

раду развијена метода екстракцијеPAH-ова и PCB-а из узорака земљишта и уличне прашине 

применом убрзана екстракције под високим притиском (енгл. Accelerated Solvent Extraction, 

ASE) у којој се користе мале количине растварача и кратко време екстракције. 

Узорак земљишта/уличне прашине (око 5g) се одмери у чашу и помеша са 1g 

дијатомејске земље. Квантитативно се пренесе у ћелију од 33 mlASE екстрактора (Dionex 350 

ThermoFisherScientific) у коју је већ постављена филтер хартија; исто тако филтер хартија се 

поставља и на сам узорак у ћелији, ради спречавања евентуалног преласка честица узорка у 
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Основна школа ‖Ђорђе 

Натошевић― 

Параметри pH pHKCl 

Проводљивос

т 

(µS/cm) 

Губитак 

сушењем(%) 

Садржај 

органске 

материје(%) 

Основна школа―Ђорђе Натошевић― 

Земљиште 7,97 7,75 110 1,68 7,9 

Прашина 7,86 7,39 140 2,53 18,7 

Основна школа―Душан Радовић― 

Земљиште 7,74 7,42 120 1,98 12,4 

Прашина 7,91 7,53 110 0,81 8,2 

Железничка станица 

Земљиште 7,69 7,31 130 1,45 8,6 

Прашина 7,86 7,40 110 0,34 5,3 

Хемијска школа―Павле Савић― 

Земљиште 7,87 7,35 110 3,00 7,1 

Прашина 7,82 7,51 90 2,14 14,5 

Футошки парк 

Земљиште 8,59 7,58 130 6,2 17,4 

Прашина 8,30 7,83 160 1,98 6,9 
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растварач што даље може изазвати зачепљење капилара којима се одводи екстракт у 

прихватни суд. Екстракција се врши помоћу смесе растварача хексан/ацетон у односу 3:2 (53 

ml). Добијени екстракт из прихватног суда квантитативно се преноси у балонротационог 

упаривачаза упаравање ради уклањања вишка растварача и концентрисања екстракта. 

С обзиром да добијени екстракт представља сложену смесу органских једињења у 

којем се очекују релативно мале количине PCB и PAH-ова у односу на друга присутна 

једињења, која могу ометати њихову анализу, узорке је потребно пречистити. У ту сврху 

користи се колона са силика гелом припремљена на следећи начин: 8 g активираног (350°C, 

6h) силика гела помеша са 25ml хексана, при чему се добија суспензија којом се пуни колона. 

На врх слоја се ставља слој безводног натријум-сулфата дебљине 1 cm. Пре уношења 

екстракта колона се прво кондиционира са 25 ml хексана. Упарени екстракт са преноси у 

овако припремљену колону, а балон се испере 2 пута са 2 ml хексана. Испирање колоне се 

врши са 10 ml хексана, при чему се добија прва фракција која се одбацује. Потом се мења 

балон, и испирање наставља са 60 mlсмеше хексана/дихлорметана(1:1) при чему се добија 

друга фракција у којој се налазе PCB и PAH-ови. Ради добијања што концентрованијих 

фракција, вишак растварача се уклања помоћу ротационог упаривача до 1ml, а потом и 

упарава у струји азота до 0,5ml. 

Садржај PAH-ова и PCB-а је одређен гасном-хроматографијом са масеним детектором 

(Agilent 7890B/5977AMSD). Гасно хроматографско раздвајање једињења извршено је 

коришћењем колоне HP530 m  0.25 mm  0.25 μm.За анализу PAH-ова примењена је метода 
унутрашњег стандарда: у сваки калибрациони раствор и пречишћени екстракт узорка додат 

је унутрашњи стандард, 1,3,6-трифенилбензен,у једнаким концентрацијама; за анализу PCB-

ова коришћена је метода спољашњег стандарда. 

Контрола квалитета 

При развоју сваке аналитичке методе потребно је обезбедити доказе који пружају 

висок степен сигурности да је процедура погодна за сврху за коју се користи и да 

континуирано води до очекиваних резултата. Валидационе карактеристике које се најчешће 

узимају у обзир приликом валидације аналитичке методе су ефикасност методе (―recovery‖), 

лимит детекције (LOD) и лимит квантификације (LOQ) методе и мерна несигурност.  

Границе детекције (LOD) и квантификације (LOQ) методе у односу на полихлороване 

бифениле и полицикличне ароматичне угљоводонике су одређене на основу односа 

вредности сигнала и шума базне линије (S/N) за посматрани пик сваког од анализираних 

једињења и то за калибрациони стандард најниже концентрације, прерачунат на S/N=3 i 

S/N=10, редом за LOD и LOQ. Добијене вредности LOD за полихлороване бифениле се крећу 

од 0,02 до 0,08 ng/g, а LOQ од 0,08 до 0,26 ng/g. Док за полицикличне ареоматичне 

угљоводонике вредности LOD су у интервалу од 0,001 до 0,056, а LOQ од 0,125 до 0,258 

ng/g. Ефикасност примењене методе је одређена применом „in house― методе додавањем 

познатих концентрација испитиваних једињења у узорак; односно, након анализе овако 

„обогаћеног― („спајкованог―) узорка, добијени резултат се умањује за вредност 

концентрацијеиспитиваног једињења присутног у самом узорку и дели са познатом, додатом 

концентрацијом једињења и исказује у виду процента („recovery―). Израчунате „recovery― 

вредности су у сагласности са препорученим и крећу се око 65% за PCB-ове и 82% за PAH-

ове. Проширена мерна несигурност за сва испитивана једињења је испод 1%. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Резултати испитивања садржаја PCB-ова у узорцима земљишта и уличне прашине са 

пет локација у Новом Саду приказани су у табели 2. Уочава се да на локацијама на којима су 

измерене највеће (Основна школа ‖Ђорђе Натошевић―) и најмање (Футошки парк) укупне 

вредности PCB-ова у земљишту истовремено су одређене и највеће и најмање укупне 
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вредности PCB-ова у уличној прашини, указујући на директан обострани утицај присуства 

перзистентних полутаната у земљишту и уличној прашини у оквиру исте локације. Укупне 

концентрације PCB-ова у узорцима земљишта се крећу у распону два реда величине, 

указујући на значајно различито оптерећење средине овим полутантима у различитим зонама 

града, док је распон укупних садржаја PCB-ова у узорцима прашине мањи. Укупни садржај 

PAH-ова на свакој од локација представљен је у табели 3. Свака од локација имала је 

специфично (друкчије) оптерећење PAH-овима, најмања укупна концентрација је добијена за 

локацију Основне школе „Душан Радовић―, а највећа за Железничку станицу. Укупни 

садржаји PAH-ова у земљишту и прашини на свакој од локација су углавном били слични, 

осим у случају Футошког парка где је укупна концентрација у прашини била 2,4 пута већа 

него у земљишту, и у случају Железничке станице где је укупна концентрација у земљишту 

била 2,7 пута већа него у прашини. Расподела појединачних PAH-ова приказана на слици 3 

говори о доминантом учешћу бензо(к)пирена у односу на остала испитивана једињења из 

групе 16 EPA PAH-ова и то како у узорцима земљишта тако и у узорцима уличне прашине. 

Одсуство нижих PAH-једињења и преовлађујуће присуство виших PAH-ова говори у прилог 

доминантне емисије ових једињења из процеса сагоревања фосилних горива (моторних 

горива). 

Добијени резултати се налазе у опсегу укупних вредности PCB-ова и PAH-

оваизмерених и у другим градовима(табеле 4 и 5). 

Табела 2.Концентрације полихлорованих бифенила  у узорцима земљиштаи уличне прашине, 

изражене у ng/g 

PCB 

Основна школа 

‖Ђорђе 

Натошевић― 

Основна школа 

‖Душан 

Радовић― 

Хемијска 

школа 

‖Павле Савић‖ 

Футошки 

парк 

Железничка 

станица 

Земљиште 

28 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

52 5,79 <LOD <LOD <LOD <LOD 

101 21,06 <LOD 3,58 <LOD <LOD 

153 57,73 1,00 16,20 1,53 7,21 

138 32,77 <LOD 11,40 1,11 <LOD 

180 24,24 0,71 6,46 <LOD 4,15 

Укупно 141,59 1,71 21,44 2,64 11,36 

Улична прашина 

28 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 

52 1,17 1,74 5,28 3,16 1,61 

101 4,57 1,53 13,88 <LOD 5,21 

153 13,69 5,53 26,78 2,40 14,68 

138 10,83 3,41 17,02 <LOD 10,99 

180 7,32 1,89 6,50 <LOD 7,15 

Укупно 37,58 14,1 69,46 5,56 39,64 

Табела 3.Укупнаконцентрација полицикличних ароматичних угљоводоника у узорцима 

земљишта и уличне прашине, изражене у ng/g  

 

Основна школа 

‖Ђорђе 

Натошевић― 

Основна школа 

‖Душан Радовић― 

Хемијска 

школа 

‖Павле 

Савић‖ 

Футошки 

парк 

Железничка 

станица 

Земљиште 531,82 110,00 914,42 181,70 1568,47 

Улична 

прашина 
544,39 147,73 807,95 431,69 581,87 
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а) 

 
б) 

Слика3. Расподела појединачнихPAH-једињењау узорцима земљишта (а) и прашине (б) на 

испитиваним локацијама  

Табела 4. Приказ садржаја полихлорованих бифенила у земљишту и уличној прашини 

различитих региона на основу литературног прегледа 

Град/држава 
Број 

PCB 
Екстракција Пречишћавање Анализа 

Укупно PCB, 

(ng/g) 

Нови Сад, земљиште 

(У овом раду, 2014) 
7 АЅЕ силика гел GC/MS 1,71-141,59 

Нови Сад, прашина 

(У овом раду, 2014) 
7 АЅЕ силика гел GC/MS 5,56- 69,46 

Нови Сад, земљиште[6] 7 Soxhlet флорисил GC/ECD ND-0,32 

Таијуан, Кина, земљиште [7] 144 Ултразвучна силика гел GC/MS 0,05-4,7 

Тарагона, Шпанија 

земљиште, урбана средина[8] 
7 ASE силика/алумина GC/MS 0,185-10,543 

Дортмунд, Немачка. Улична 

прашина у загађеној 

индустријској зони са 

евидентираним непрописним 

руковањем 

трансформаторима 

[9] 

14 Soxhlet SPE/алумина GC/MS 210
3
-4810

6
 

Шкотска,земљиште[10] 7 АЅЕ силика гел GC/MS 0,04-11,2 
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Табела 5. Приказ садржаја полицикличних ароматичних угљоводоника у земљишту и уличној 

прашини различитих региона на основу литературног прегледа 

Град/држава 
Број 

PAH 
Екстракција Пречишћавање 

Анализ

а 

Укупно 

PAH,(ng/g) 

Нови Сад, земљиште 

(У овом раду, 2014) 
16 АЅЕ силика гел GC/MS 110,00-1568,47 

Нови Сад, прашина 

(У овом раду, 2014) 
16 АЅЕ силика гел GC/MS 147,73-807,95 

Нови Сад, 

земљиште[11] 
16 Soxhlet силика гел GC/FID 307-1452 

Шкотска,земљиште[10] 16 АЅЕ силика гел GC/MS 33,9-12560 

Иран,Улична 

прашина[12] 
13 Ултразвучна филтрирање GC/MS 184,64 -3221,72 

Тарагона земљиште, 

урбана средина[8] 
16 ASE 

силика/алумин

а 
GC/MS 41,8-1472,4 

Египат, улична 

прашина[13] 
30 Soxhlet силика гел GC/MS 27-379 

ЗАКЉУЧАК 

У раду су представљени резултати првог мониторинга присуства шест индикаторских 

полихлорованих бифенила и 16 полицикличних ароматичних угљоводоника са листе 

приоритета америчке Агенције за заштиту животне средине у узорцима уличне прашине са 

подручја Новог Сада, који су директно упоређени са садржајима ових полутаната у узорцима 

земљишта са истих локација. Резултати указују на различито оптерећење животне средине 

овим полутантима у различитим деловима града. Иако је употреба PCB-ова забрањена у 

већини апликација још пре више деценија, они и даље постоје у средини, а добијени 

резултати указују на неопходност сталног мониторинга њиховог присуства широм града 

ради сагледавања извора и путева простирања. Одсуство нижих PAH-једињења и 

преовлађујуће присуство виших PAH-ова како у узроцима земљишта тако и у узорцима 

уличне прашине говори у прилог доминантне емисије ових једињења кроз емисију издувних 

гасова возила. 

Захвалност: Резултати приказани у раду су део пројекта „Процена утицаја 

антропогених активности на степен загађења у граду: присуство ксенобиотика у уличној 

прашини и земљишту као показатељ аерозагађења― финансираног од стране Покрајинског 

секретаријата за науку и технолошки развој, руководиоца проф. др Б. Шкрбић. 
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ABSTRACT 

This article discusses the mechanisms of social and psychological safety of engineering personnel. It was 

found that the element of social and psychological safety of engineering personnel could be not only a realistic 

representation of the range of their own capabilities and mature cognitive schemes, but also safety feelings in the form 

of positive or negative emotional phenomena. 

The main components of psychological measurement of social and psychological safety of engineering 

personnel appear the human subjective feelings, emotional and cognitive components. Furthermore, valuable aspects of 

attitude to its professional activities, due to objective circumstances of vital activity and personality traits. 

Key words: social and psychological safety, engineering personnel, emergencies, mechanisms, states 

НЕКА ИСТРАЖИВЧКА ПИТАЊА ПСИХОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

ЕКСПЕРАТА ЗА ЕКСТРЕМНЕ СИТУАЦИЈЕ 

РЕЗИМЕ 

Овај чланак говори о механизмима социјалне и психолошке безбедности инжењерских кадрова. 

Утврђено је да елемент социјалне и психолошке безбедности инжењерских кадрова може бити не само реалан 

приказ домета њихових способности и зрелих когнитивних схема, већ и осећања безбедности у облику 

позитивних или негативних емоционалних појава. 

Главне компоненте психолошког мерења социјалне и психолошке безбедности инжењерских кадрова 

обухватају субјективна људска осећања, и емоционалне и когнитивне компоненте. Осим тога, ту су и битни 

аспекти односа према властитим професионалним активностима, као последица објективних околности 

виталних активности и особина личности. 

Кључне речи: друштвена и психолошка безбедност, инжењерски кадрови, ванредне ситуације, механизми, 

стања 

Now the changes happening in the content of professional training of experts of an extreme 
type in higher education institutions of Russia are defined by social and economic transformations 

in the country.  

The psychological nature of different types of activity of the experts of an extreme type 

aimed at providing the self-safety is insufficiently studied. Today the number of people who are 

characterized by a deformity of need for social safety that leads to decrease in satisfaction with the 

present and absence of confidence in the future, to destruction of integrity of the identity of the 

expert of an extreme type, growth of warning, decrease in resistance to emergency situations grows.  

In our opinion, the importance of this problem is defined by relevance of the psychological 

researches directed on complete studying of human life by search to them the integrated estimates 

of the life in various manifestations. In this regard is extremely important a studying of perception 

by the person of the state from a ―danger-safety‖ position.  

The attention to a problem field of safety is actual and in the theoretical relation.  

Firstly, it is new area of the psychological analysis of research of safety of experts of an 

extreme type.  

Secondly, the vast majority of the works which are available in psychology appeal mainly to 

interpretation of this phenomenon from the point of view of security from dangers while also other 
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character of a scientific paradigm – from a position of activity self-affirmation and self-realization 

is possible.  

Criteria of safety are treated, proceeding from those structures with which psychologists 

identify the person. In the majority of ideas of safety as its criterion the integrity of physical 

structure of the expert of a technical profile meeting standards of stable functioning of an organism 

is meant.  

The purpose of our research consists in that on the basis of the theoretical analysis and 

empirical research to prove and approve mechanisms of formation of social and psychological 

safety of experts of an extreme type.  

The scientific problem of research is in justification of set of provisions of psychological 

safety of the experts of an extreme type based on its reformative activity and self-realization that 

allowed to reveal psychological essence, to define criteria, to develop mechanisms, to define ways 

of optimization of psychological safety of experts of an extreme type.  

As a result of different perception and an assessment of psychological safety of experts of an 

extreme type three types of respondents are allocated: adapting, autonomous and research:   

During our research we allocated mechanisms of psychological safety of experts of an 

extreme type:  

 the mechanism of the categories "dangerous-safe" which provides the engineer by 
personally significant picture of the world in what its universality and uniqueness is shown; 

 the mechanism of perception and attributing to an image "I" a positive or negative sign 
in a condition of danger/safety under the influence of degree of satisfaction of basic need for safety, 

personal values, trust level to itself and surrounding people; 

 the safety meaning-making mechanism make for allocation of the most significant key 
element for the subject that determines updating of a certain state and it can make different sense 

and various emotional value. 

Psychological safety of experts of an extreme type can be presented as the reference axis 

defining a cognitive, emotional and behavioral component of the personality. Safety makes for 

formation at each engineer of own frame of reference, opinions and installations. The subject of 

professional activity learns the world on the basis of own ideas and concepts of safety, subjecting 

them to experimental check, risks, leaning on them. Being verified with the ideas of safety, the 

person lives, foreseeing events, builds the behavior, estimates results of the actions [1].  

The analysis of the directions which is carried out by us to research of psychological safety 

of experts of an extreme profile shows that experts reacts not to safety or danger, and that they 

perceives as safe or dangerous.  

Thus initial, basic category in search of new means and methods of research of problems of 

safety is the social system. The principle of need of ensuring own safety – the principle opening the 

nature of social systems and which is directly connected with needs of system and its elements for a 

survival and progressive development is the cornerstone of activity of social systems.  

The research problem of psychological factors of safety of experts of an extreme type, was 

solved by us by the organization of complex experiment during which were exposed to research: 

satisfaction of basic need of the identity of the expert for safety; perception of psychological 

security of the personality in society; assessment of a condition of the expert as safe; contents and 

valuable structure of social and psychological safety; trust to itself and another as the phenomenon 

determining psychological safety of experts of an extreme type.  

Selection of research equal to 85 people, was balanced on a gender identity and education 

level (52% of men and 48% of women; 42% of examinees with the higher education and 58% - 

with secondary education) it is also broken into 2 age groups. Also all respondents were divided 

into the following groups: staff of EMERCOM of Russia, students.  

By results of research of satisfaction of need for safety it is established that the need for 

safety at respondents is satisfied only partially (average value 0,72 points on all selection).  
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In the analysis of the directions to research of psychological safety of experts of an extreme 

type the features connected with sexual, age and professional distinctions were shown. The 

requirement to be protected from dangers and world around is more peculiar to women while the 

need for reliable work with stable earnings is characteristic for men.  

For age groups the main distinction consists in power of need for safety: decrease in power 

of requirements with increase in age attracts attention. The analysis of data in professional groups 

showed that the need for safety is most satisfied at employees of EMERCOM of Russia while 

position of students is a strong stressor, and their need for safety is deprived.  

Results of research found application when studying the cognitive and motivational bases of 

increase of efficiency of anti-terrorist actions in educational projects in the field of safety: 

"Methodological problems of application of modern information technologies in the field of 

psychology of safety of experts of an extreme type" (2014).  

Results of research have practical value for definition of strategy and methods of 

psychocorrectional work of practical psychologists, psychotherapists in various spheres of 

consultation and rendering psychological assistance to the staff of the organization.  

In our opinion, the perception of own safety serves as a peculiar reference point when 

forming the relation to the world. Thus the modality of psychological safety of experts of an 

extreme profile depends on degree of satisfaction of basic needs for safety.  

At creation of model of psychological safety of experts of an extreme type the main 

emphasis was placed by us on conceptual approach which consists, on the one hand, in studying of 

psychological safety from a position of activity of the engineer as the subject of ensuring own 

safety, and with another – in a support on subjective understanding and perception of safety the 

personality.  
Thus, as an integrated indicator of professional activity of experts of an extreme type, 

psychological safety represents multidimensional, multilevel and dynamic system. This situation 

assumes allocation of various levels of manifestation of psychological safety which, depending on 

degree of their generality and an actualizing, make various aspects of its measurement.  

Important methodical feature of this model is that psychological safety is measured by 

means of set of indirect indicators that, certainly, exempts from the main shortcomings, 

characteristic for the measurements based on use of direct estimates of satisfaction with the identity 

of the safety.  
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ABSTRACT 

Fire resistance of load bearing structures depends on various elements, such as: shape and dimensions of the 

structure elements, behavior of the implemented materials, static system, presence of defects and/or previous damage, 

construction details, existing and type of lining, size and disposition of fire loading, duration of the fire, maximum 

temperature that acts on the structure during the fire, etc. These influential factors can significantly increase or decrease 

the vulnerability of the entire structure. However, proper design and choice of materials are crucial to ensuring fire 

safety. Therefore, this analysis is based on a materials-structure approach that includes both the characteristic behavior 

of the construction materials and the structural system regarding fire performances. Various problems concerning 

the fire-resistant design of structures are pointed out through examples of different load bearing structures exposed to 

fire. Nevertheless, adequate preventive fire protection measures, both passive and active, play an important 

role in fire safety. The inclusion of these fire safety measures reduces the likelihood that a fire will cause structural 

damage. 

Key words: fire design, vulnerability, load bearing structure, prevention measures 

ОСЕТЉИВОСТ НОСЕЋИХ КОНСТРУКЦИЈА У УСЛОВИМА ПОЖАРА 

РЕЗИМЕ 

Отпорност носећих конструкција изложених пожару зависи од низа различитих фактора, као што су: 

облик и димензије елемената конструкције, понашање примењених материјала, статички систем, присуство 

дефеката и/или ранијих оштећења, извођачки детаљи, постојање и врста завршне обраде - облоге, величина и 

распоред пожарног оптерећења, дужина трајања пожара, максималне температуре које делују на конструкцију 

током пожара, итд. Ови утицајни фактори могу у значајној мери да смање или повећају осетљивост целе 

конструкције. Међутим, правилно пројектована конструкција и избор одговарајућих материјала представљају 

кључне параметре за обезбеђивање безбедности од пожара. Сходно томе, рад је заснован на приступу који 

обухвата анализу понашања примењених материјала и конструктивног система у случају пожара. Кроз 

различите примере објеката који су страдали у условима пожара, истакнути су проблеми који се јављају услед 

неадекватног планирања, пројектовања и изградње носећих конструкција са аспекта заштите од пожара. Поред 

тога, примена превентивних мера заштите елемената од пожара, како пасивних, тако и активних, игра значајну 

улогу. Симултана употреба ових мера смањује вероватноћу да пожар проузрокује структурална оштећења. 

Кључне речи: пожар, пројектовање, осетљивост, носећа конструкција, превентивне мере 

INTRODUCTION 

Reducing deaths in fire and the impact of fire damage requires a comprehensive approach to 

fire safety. The aim is to ensure that buildings and structures are capable of protecting both people 

and property against the hazards of fires [1].  

There are no rules for how long a building will last while on fire. Many factors determine 

when materials and construction design fail and gravity pushes down the building. Fire-resistive 

construction is a construction in which structural elements are of an approved noncombustible or 

limited combustible material with sufficient fire-resistive rating to withstand the effects of fire and 

prevent its spread from story to story [2].  
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Principal points of weakness in existing buildings have been repeatedly demonstrated in 

actual fires. The presence of open stairways and elevator shafts; the improper disposition or 

inadequate  protection of combustible contents, construction, or interior finish; the lack of adequate 

means  for restricting spread of fire; and the omission of devices that will give prompt notice of 

excessive temperatures are all familiar features of older types of buildings [3].  

This paper deals with various problems for the fire-resistant design of structures through 

examples of fire vulnerability of different load bearing structures, with an emphasis on important 

lessons that have been learned. 

LOAD-BEARING STRUCTURES IN FIRE 

Hotel "Putnik"  

 On December 2007, a fire broke out in Hotel "Putnik" in Novi Sad on the mezzanine of the 

old part of the hotel and spread rapidly to other floors of the facility (Figs. 1 and 2).  

Hotel was built in the late 1930s as classic skeletal structure, with bearing RC structure, 

brick facade walls and partition walls.  

  

Figure 1 – "Putnik" during a fire 
Figure 2 – The front facade of the 

building after the fire 

In the event of fire, the bearing reinforced concrete structure was partially damaged, while 

installations and the interior of the building were completely destroyed. 

During the detailed visual inspection large number of defects and irregularities were 

registered, which can be justified with level of knowledge, technical and technological capabilities 

in construction period of the object [4]. Detected characteristic defects and damages of RC elements 

due to high temperatures are presented in Figures 3, 4 and 5.  

 

Figure 3 – Pan-joist structure: 

Uneven slab thickness, dilapidated 

edges of ribbs, corrosion of bared 

reinforcement, impaired adhesion 

between the concrete and 

reinforcement, mechanical damages 

due to subsequent performing of 

holes for installations, longitudinal 

cracks with traces of leaking and 

net-like fissures, changed concrete 

colour, cracking, separation and 

falling of concrete 
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Bearing RC structure, as expected, showed generally good performance in fire, as by [4] its 

global stability has not been jeopardized. However, inappropriate execution of concreting works 

(absence of distancers and powerfull tools for compacting) led to a presence of defects and previous 

damages. These defects contributed to faster appearance and greater propagation of damage due to 

the fire. Thus, although passive measures were implemented - the interior of the building was 

mostly built of noncombustible materials (wall and ceiling coverings), structure suffered serious 

damages which have decreased its load bearing capacity. Also, it is obvious that shape and 

dimensions of the structure elements significantly affected its fire resistance, as the pan-joist 
structure was the RC element that suffered the most. 

Cultural centre in Gradiška 

In 2005, a fire broke out at the Cultural Centre in Gradiska. Fire completely destroyed 

installations and the interior of the building as well as the timber roof structure, while the bearing 

RC structure was partially damaged (Figs. 6 and 7).  

Structure of the object is the classic skeletal structure with RC walls as seismic stiffening. 

The surface of the RC columns and beams was treated only with the finishing decorative coating. 

These elements were directly exposed to the high temperatures and open flame, as they had no 

protective layer from non-combustible material (mortar, plaster).  

 

  

Figure 6 – Fire in Cultural Centre in 

Gradiška 

Figure 7 - View of the front facade of 

the building after fire 

  
Figure 4 – Impaired adhesion between the concrete 

and reinforcement on beams, cracking, separation 

and falling of burnt protective layer, changed 

colour of bared reinforcement  

 

Figure 5 – Dilapidated 

edges of column, separation 

and falling of burnt 

protective layer, visible 

corroded reinforcement 
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Reinforced concrete structure had many defects that have all contributed to the faster 

appearance and greater propagation of damage due to the fire. Also, there were numerous wirings 

through concrete elements and anchors for the fixation of partition walls and these places suffered 

more intense damages. Charateristic defects and fire damages of load-bearing structure are 

presented in Figures 8-11. 

According to assessment [5] fire has decreased the load bearing capacity of the structure, but 

its global stability has not been jeopardized. 

 

                          

Figure 8 - Cracking, 

separation and falling of 

concrete at the places of 

wirings and anchor for 

partition walls 

Figure 9 - Small thickness of the protective layer, 

cracking, separation and falling of concrete along 

the free longitudinal edges , concrete is burned 

through and falling around the wirings 

 

  

Figure 10 - Burnt surface layer of 

concrete, marks and products of water 

leaking on RC slab 

Figure 11 - Surface reinforcement 

corrosion, wiring, honeycombing and 

breaking of concrete 

Novi Sad Open University 

In 2000, a fire spread over the building of Novi Sad Open University (Figs. 12 and 13). It 

broke out on the 12th floor and rapidly spread over the last six floors of the building (from the 8 to 

the 13) [6]. Due to the fire, the load-bearing structure of the building was damaged and the facade, 

the interior and the installations were completely destroyed on floors caught by fire.  

The building was mainly unprotected, noncombustible structure, consisted of an RC frame 

with RC columns, beams and pan-joist structure. The basement, ground floor, mezzanine and 13 

floors, were connected with one staircase and three elevators. 
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The survey of the RC structure [7] showed the characteristic defects and damages on pan-

joist structure, columns and beams due to fire as presented in Figures 14, 15 and 16. Detected 

defects contributed to the increased damage degree of elements in fire. 

 

  

Figure 12 – 9th floor caught in fire Figure 13 – Fire started at 8th floor 

The position of the pan-joist structure is rather disadvantageous in relation to the fire, and 

due to this fact, as well as to its small dimensions, it is the most severely damaged element of the 

load-bearing structure [6]. 

Most columns and beams were not plastered, but covered with wooden sheets which 

completely burned, affecting fire-load increase. Quite the opposite, the load-bearing elements of the 

structure that were protected with non-flammable cover (marble plates and mortar) were not 

significantly damaged. The RC stairs also were not damaged in fire because they were protected in 

the same way.  

 

      

Figure 14 - The view of the 

damaged facade structure 

Figure 15 - Broken off edges of columns, bared 

reinforcement and cracked concrete cover, 

impaired adhesion between reinforcement and 

concrete, changed concrete colour, net-like 

fissures 
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Figure 16 - Cracks, insufficient cover on the lower side of the beam and visible 

reinforcement, impaired adhesion between reinforcement and concrete, spalling 

and falling off of the cover on the lower surface of the slab of pan-joist structure 

and beam, irregularly performed break and continuation of concreting, rough 

concrete surfaces 

The unfavorable structure of the building (non-existence of vertical fire resistant separating 

walls, noninsulated installation openings and staircases, etc.), a large amount of flammable 

materials in the building and remarkably strong wind (13–15 m/s) enabled quick spreading and 

instant development of the fire both along horizontal and vertical lines. The fire destroyed six floors 

(8 to 13), jeopardizing the stability and carrying capacity of the load-bearing RC structure. The 

unfavorable weather conditions and non-insulated installation openings, as well as hindered fire 

brigade action, due to the difficult access, enabled rapid spreading of the fire onto the lower floors 

(otherwise a rather rare case) [6]. Business facility "Uradi Sam"  

In 2013, a fire broke out in the ―Uradi sam‖ business facility in Novi Sad. Due to the fire, 

parts of the interior, wirings, roof covering, facade coverings, as well as the entire supporting roof 

structure were completely damaged, while RC columns and RC facade beams suffered major 

damages.  

„Uradi Sam―  was single storey industrial building, designed to meet the storage and sales 

function. Columns, beams and roof binding rafters were placed as prefabricated, RC elements. The 

main roof carriers were placed as composite structure where upper chord was reinforced concrete, 

and the lower chord was steel pipe, strutted in the upper chord by steel bracings in quarter spans. 

Appearances of the object before and after the fire are given in the Figures 17 and 18.  
 

 

 

 

Figure 17- Appearance of the building 

before  fire 

Figure 18 - Appearance of the building 

after the fire 
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Charateristic defects and damages of load-bearing structure due to the fire are presented in 

Figures 19-21. 

   

Figure 19 –Peeling of crumbly concrete along the column edges, visible 

reinforcement, net-like fissures, change in aggregate colour 

 

„Uradi sam― had unprotected lower steel chord within roof structure, that led to its collapse 

in a fire, leaving the boundary columns cantilevering from the foundations after a fire. As the roof 

had collapsed, the fire was no longer ventilation controlled, and the burning rate depended on the 

surface area of fuel available for combustion (Figures 20 and 21) [8]. 

  

Figure 20 - Collapse of the roof 

structure in fire 

Figure 21 – Collapse of steel pipe 

For structural steelwork the adequacy of fire protection plays an important role in the fire 

outcome. Although concrete elements met the fire resistance demands, a lack of fire protection 

measures applied on steel elements within roof structure caused its quick collapse and serious 

damages on concrete elements [8]. 

CONCLUSION 

Fire resistance of load bearing structures depends on various elements, including: shape and 

dimensions of the structure elements, behavior of the implemented materials, static system, 

presence of defects and previous damages, construction details, existing and type of lining, size and 

disposition of fire loading, duration of the fire, maximum temperature that acts on the structure 

during a fire, etc. These influent factors can significantly increase or decrease the vulnerability of 

the entire structure. 

Concrete structures generally perform extremely well during and after a fire, resulting in the 

majority of fire damaged concrete buildings being repaired and reused. However, presence of many 
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defects (honeycombing, unequal and often not sufficient protective layer of concrete, irregularly 

done break of concreting, etc) and design gaps could all contribute to the faster appearance and 

greater propagation of damage due to the fire. Also, position, shape and dimensions of the structure 

elements could be disadvantageous in relation to the fire. Besides that, improper principle of wiring 

guidance through the bearing elements of RC structure could cause significant damage to the 

surrounding concrete and reinforcement during the fire. Other factors that could lead to instant 

development and quick spreading of the fire are the unfavorable structure of the building (non-

existence of vertical fire resistant separating walls, noninsulated installation openings and 

staircases), a large amount of flammable materials in the building (which causes increasing of fire 

load), wind, etc. 

When a fire does break out, people rely on the designers decisions to choose the fire safe 

solutions. It is unspoken expectation of everyone who walks into any building [9]. Therefore, 

proper design and choice of materials are crucial to ensuring fire safety.  

Unlike concrete, there are materials that always require some form of fire protection to 

improve their fire resistance and give occupants a chance to escape, such as steel. In fire, steel 

elements deform causing failure of the other elements attached to them. That‘s why steel must be 

treated, coated or covered to meet fire requirements. 

 The best approach to fire safety would be a balanced design that combines active and 

passive protection systems. Active protection systems such as sprinklers, while effective in some 

cases, are not the entire solution and can fail to perform at critical moments [10]. This is especially 

important if materials completely rely on sprinklers to slow their combustibility. Passive fire 

protection  should be built into the structure in order to provide stability and separate the building 

into areas of manageable risk. They should be designed to restrict the growth and spread of fire 
allowing the occupants to escape or the fire fighters to do their job and, therefore, provide additional 

safety. It is very important that these protection measures, both passive and active, are correctly 

designed, specified and installed, so that building could behave in expected way if fire break out. 

Fire safety measures are thus incorporated into the design and construction of a building, 

implemented in structures already standing, and taught to occupants of a building so they know 

what to do in the event of a fire [11]. The inclusion of all of these fire safety measures reduces the 

likelihood that a fire will cause structural damage and consequently loss of human life, material 

losses and environmental damage. 
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РЕЗИМЕ 

У уводном делу приказан је начин процењивања ризика од стране мултидисциплинарног тима.  

Циљ рада је да се укаже на велику улогу специјалисте медицине рада и лица за безбедност и здравље на 

раду у процени ризика на радном месту где су запослени изложени хемијским агенсима. 

Метод рада се заснивао на стриктној примени законских регулатива којe важе за процену ризика и 

израду Акта о процени ризика и наших искустава из ове области. 

У резултатима рада приказан је начин процене ризика на радном месту хемијског техничара на 

одељењу санитарне хемије у једној здравственој организацији, ризици настајања повреда на раду, настајања 

професионалних обољења и обољења у вези са радом, мере превенције, посебни услови за рад на овом радном 

месту и контраиндикације за рад. 

У дискусији су изнета наша искуства и мишљење о третману запослених који су изложени хемијским 

агенсима од стране службе медицине рада.  

У закључку се констатује да је радно место хемијског техничара одељења санитарне хемије радно 

место са повећаним ризиком и указује на значајну улогу специјалисте медицине рада и лица за безбедност и 

здравље на раду код процене ризика на радним местима где су запослени изложени хемијским агенсима.  

Кључне речи: хемијски агенси, Акт о процени ризика, специјалиста медицине рада, лице за безбедност и 

здравље на раду. 

ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL RISKS IN EXPOSURE OF 

EMPLOYEES TO CHEMICAL AGENTS 

SUMMARY 

The first part shows risk assessment by a multidisciplinary team. 

The aim is to highlight the important role of the occupational medicine specialist and the person in charge of 

safety and health in risk assessment in the workplace where employees are exposed to chemical agents. 

The method was based on a strict application of legal regulations on risk assessment, the Act on risk 

assessment and our experience in this field. 

The results of the paper show how to assess risks in the workplace of chemical technicians in the department of 

sanitary chemistry in a health care organization, the risk of work injury, occupational diseases and the emergence of 

diseases related to work, preventive measures, special requirements for the workplace and the contraindications for 

work. 

The discussion presents our experiences and opinions about the treatment of employees who are exposed to 

chemical agents by the health services. 

In the conclusion, it is noted that the position of the chemical technician in the department of sanitary 

chemistry is the workplace with high risk and suggests an important role of the specialist of occupational medicine and 

the person in charge of occupational safety and health in risk assessment at workplaces where employees are exposed to 

chemical agents. 

Keywords: chemical agents, act on risk assessment, specialist of occupational medicine, person in charge of safety and 

health at work. 

УВОД 

Систем безбедности и здравља на раду заснован је на примени принципа превенције 

од повреда на раду, обољења или оштећења здравља запосленог који се спроводи пре 

почетка рада на радном месту и у радној околини; 

                                                             
1
 специјалиста медицине рада Дом здравља Власотинце 
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Принцип превенције професионалних ризика промовисан је директивама новог 

приступа ЕУ (Директива Савета 89/391/ЕЕЦ од 12. јуна 1989. године о увођењу мера за 

подстицање побољшања безбедности и здравља на раду, као и остале посебне директиве 

донете на основу члана 16 ове Директиве); 

Предуслов за успешну примену и спровођење мера за безбедан и здрав рад на радном 

месту и у радној околини код послодавца је процена ризика од повреда на раду или 

оштећења здравља, односно обољења запосленог. 

Дефиниција појмова 

Хемијски агенс је сваки хемијски елемент или једињење у елементарном облику или у 

смеши са другим супстанцама у облику у којем се јавља у природи или у облику у којем се 

добија – синтетизује, користи или испушта у виду отпада при обављању било које радне 

активности, без обзира да ли је добијен намерно или не и без обзира на намену; 

Ризик јесте вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здравља 

запосленог услед опасности или штетности; 

Процена ризика је систематско евидентирање и процењивање свих фактора у процесу 

рада који могу узроковати настанак повреда на раду, обољења или оштећења здравља и 

утврђивање могућности, односно начина спречавања, отклањања или смањења ризика на 

радном месту и у радној околини; 

Радно место са повећаним ризиком јесте радно место утврђено Актом о преоцени 

ризика на коме и поред потпуно или делимично примењених мера, постоје околности које 

могу да угрозе безбедност и (или) здравље запосленог; 

Акт о процени ризика јесте Акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од 

повреда на раду и (или) оштећења здравља на радном месту и радној околини и мере за 
отклањање или смањење ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду. 

Одређивање лица одговорних за спровођење процене ризика 

Послодавац одлуком о покретању поступка процене ризика одређује једно или више 

лица одговорних за спровођење поступка процене ризика; 

За вршење процене ризика послодавац може да ангажује правно лице, односно 

предузетника са лиценцом у области здравља на раду;  

Лица која су одговорна за процену ризика морају имати оговарајућу стручност и 

знање – експерти у области безбедности и здравља на раду; 

Мултидисциплинарни тим који процењује ризик (његова величина зависи од 

величине и делатности организације) у свом саставу обавезно треба да има лице за 

безбедност и здравље на раду и специјалисту медицине рада као експерта или у оквиру 

службе медицине рада. 

Мултидисциплинарни тим: 

- Врши идентификацију опасности и штетности; 

- Процењује степен изложености одређеној опасности и (или) штетности у току 

радног времена; 

- Процењује вероватноћу настанка повреде и (или) обољења; 

- Процењује тежину (последице) насталих повреда и (или) обољења; 

- Процењује ниво ризика настајања повреда и (или) обољења и  

- Предлаже превентивне мере за спречавање или отклањање ризика. 

Уколико мултидисциплинарни тим на основу добијених резултата процени радно 

место са повећаним ризиком, послодавац је обавезан да ангажује на основу члана 13 

Правилника о начину и поступку процене ризика овлашћену службу медицине рада која је 
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обавезна да утврди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на овом 

радном месту. 

Циљ рада 

Указати на велики значај учешћа одговарајућих експерата из области безбедности и 

здравља на раду у процени ризика на радном месту где су запослени изложени хемијским 

агенсима; 

Да се препоручи да сви запослени на радним местима где су изложени хемијским 

агенсима, без обзира на ниво ризика, због кумулативног токсичног, мутагеног и 

канцерогеног дејства, морају бити под сталном контролом службе медицине рада уз 

стриктну примену свих превентивних мера.  

Метод рада 

Предмет процене ризика је било радно место хемијског техничара на одељењу 

санитарне хемије у једној здравственој организацији; 

У процени ризика стриктно су примењиване законске регулативе које су прописане 

Законом о БЗР и Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у 

радној околини; 

У писању рада коришћена су и лична искуства аутора из ове области. 

Резултати рада 

Мултидисциплинарни тим је код процене ризика на овом радном месту регистровао 

следеће опасности и штетности:  

Механичке опасности – ротирајући или покретни делови, слободно кретање делова 

или материјала, коришћење опасних средстава за рад, ограниченост правовременог 

уклањања са места рада; 
Опасности које се појављују у вези са карактеристикама посла – опасне површине 

(подови и површине за рад, могућност клизања); 

Хемијске штетности – удисање пара, продор агенаса у тело кроз кожу, опекотине, 

тровања; 

Опасне материје – гасови под повишеним притиском у боцама (плин); 

Регистроване опасности могу изазвати следеће повреде: 

- Повреде ока – летећа старна тела; 

- Посекотине – код ломљења стаклених делова, боце, епрувете; 

- Пад – оклизнуће на влажним површинама; 

- Опекотине – контакт преко коже са хемијским агенсом; 

- Интоксикација – уношење хемијских агенаса инхалацијом (испарења); 

- Повреде тела у случају неконтролисаног истицања плина из боце у околину – 

оштећење коже (смрзотине); 

- Повреде као последица експлозије и пожара изазваног бутан - гасом. 

Изложеност: свакодневна; 

Вероватноћа: редак догађај; 

Тежина (последице) повреде: знатне (медицински третман од стране доктора); 

Ниво ризика настајања повреда: умерен, условно прихватљив, допустив (смањити 

ризик); 

Ризик настајања професионалних обољења  (према Правилнику о утврђивању 

професионалних болести) 
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Могућа обољења: бронхијална астма, контактни дерматитис; 

Штетности: киселине, базе и друге хемијске штетности (у организам се уносе 

инхалацијом и контактом преко коже); 

Изложеност: свакодневна; 

Вероватноћа: редак догађај; 

Тежина (последице) обољења: знатне (медицински третман од стране доктора); 

Ниво ризика: допустив, мали (пратити ситуацију);  

Ризик настајања обољења у вези с радом (према препорукама Светске здравствене 

организације) 

Могућа обољења: хронична неспецифична респираторна обољења, лумбални 

синдром; 

Штетности: хемијске штетности (испарења која настају током хемијских анализа), 

нефизиолошки положај тела при раду; 

Изложеност: свакодневна; 

Вероватноћа: редак догађај; 

Тежина (последице) обољења: знатне (медицински третман од стране доктора); 

Ниво ризика: допустив, мали (пратити ситуацију);   

Мере превенције 

Мере сигурности приликом руковања плином у боцама 

 Стриктно поштовање важећих процедура и упутстава код:  

 - држања боца са плином; 

 - манипулисања са боцама; 

 - контроле опреме; 
 - поправке боца; 

 - замене боца; 

 - неконтролисаног отицања (―шиштања‖) плина у просторију; 

 - појаве неконтролисаног запаљења (пламена) на инсталацији и боци; 

 - појаве пожара; 

 - пружања прве помоћи уколико плин дође у контакт са телом (појава смрзотина); 

2. Колективне мере заштите – адекватна и исправна вентилација; 

3. Обученост за безбедан и здрав рад – савесност и одговорност према раду; 

4. Одржавање хигијене радне површине – прање и исушивање; 

5. Одржавање личне хигијене; 

6. Организационе мере за самњење изложености хемијским агенсима – ограничавање 

трајања изложености уз одговарајуће периоде одмора, ротирање радника, рекреација итд; 

7. Поштовање упутства за безбедан и здрав рад; 

8. Личне мере заштите – заштитне рукавице отпорне на хемијске агенсе и састава који 

не изазива алергијске реакције, радно одело, кецеља, заштитне наочаре, неклизајућа радна 

обућа и маске; 

9. Здравствене мере за отклањање, смањење или спречавање ризика 

   а) контрола здравственог стања: редовно упућивање запослених на претходне и 

периодичне лекарске прегледе у складу са Правилником о претходним и периодичним 

лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком – тачке: 1.8. ; 

2.2. ; 3.4.1 ; 3.4.4.  

     Периодичност прегледа: 12 месеци. 

    б) Здравствена едукација запослених:  

        - упознавање са опасностима и штетностима   које се јављају на овом 

радном месту;  
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        - упознавање са начином пружања прве  помоћи код настајања повреда или 

 оштећења здравља изазваних наведеним  агенсима. 

Посебни услови (захтеви) за рад на овом радном месту 

Мултидисциплинарни тим је ово радно место у спроведеној процедури процене 

ризика утврдио као радно место са повећаним ризиком на коме и поред потпуно и делимично 

примењених мера, постоје околности које могу да угрозе безбедност и (или) здравље 

запосленог.  

Здравствени услови (захтеви): 

 а) Психосензорне способности – очувана функционална способност чула вида (добар 

вид на близину или даљину са или без корекције); 

 б) Психомоторне способности – очувана способност перцепције адекватног 

реаговања на захтеве рада, просторне процене и окуломоторне реакције; 

 ц) психичке способности (карактеристике личности) – интелектуална способност, 

способност концентрације, емоционална способност и степен одговорности на просечном 

нивоу (изнад доње границе дозвољеног); 

 д) Стање органа и система – очувана функција кардиоваскуларног, респираторног, 

нервног, ендокриног и хематопоетског система и неоштећена кожа. 

Контраиндикације за рад: трудноћа, хроничне болести кардиоваскуларног система, 

респираторног система, бубрега, јетре, хематопоетског система, централног нервног система, 

коже и ендокрине болести. 

Дискусија  

Закон о БЗР је јасно регулисао обавезе послодавца када се ради о запосленима на 

радном месту са повећаним ризиком (чл. 16 Закона о безбедности и здрављу на раду, ―Сл. 
лист РС 101/205‖); 

У практичном раду се срећу ситуације када процењивачи ризика утврде опасности и 

штетности које имају кумулативне токсичне, мутагене и канцерогене ефекте, које могу код 

дуже експозиције изазвати повреде или оштећење здравља али радно место није проглашено 

као радно место са повећаним ризиком (ниво ризика допустив); 

Шта урадити у овом случају? 

Сматрамо да експерти који су вршили процену ризика, на основу члана 14 Закона о 

здравственој заштити, морају препоручити послодавцу да, у односу на врсту опасности и 

штетности, организује здравствену контролу запослених на овим радним местима од стране 

службе медицине рада у интервалу од 3 до 5 година; 

Запослени на овим радним местима морају стриктно да примењују мере заштите на 

раду предложене од стране процењивача ризика. 

Закључци  

Радно место хемијског техничара на одељењу санитарне хемије у једној здравственој 

организацији је радно место са повећаним ризиком. 

У процени ризика на радним местима где су запослени изложени хемијским агенсима, 

поред других експерата из ове области, неопходно је учешће специјалисте медицине рада.  

Запослени који раде на радним местима која нису процењена као радна места са 

повећаним ризиком, а где су непрекидно изложени хемијским агенсима, треба да буду под 

сталном медицинском контролом службе медицине рада због токсичних, мутагених и 

канцерогених ефеката ових агенаса уз стриктну примену мера заштите на раду. 
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SIGURNOST BIOPLINSKIH POSTROJENJA 
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SAŢETAK 

Anaerobna digestija (AD) optimalna je tehnologija za obradu širokog spektra otpada organskog 

porijekla, pri ţemu je bioplin glavni proizvod. Uz izgradnju i voŤenje bioplinskog postrojenja vezan je niz 

vaţnih sigurnosnih pitanja, te ako se oni ne uzmu u obzir, predstavljaju opasnost za ljude, ţivotinje i okoliš. 

Primjena opseţnih sigurnosnih mjera ima za cilj izbjegavanje opasnih situacija, a ujedno doprinosi sigurnosti 

rada postrojenja.   

Ključne riječi: bioplin, anaerobna digestija, bioplinsko postrojenje, sigurnost 

BIOGAS PLANTS SAFETY  

SUMMARY 

Anaerobic digestion (AD) is an optimal technology for the treatment of a wide range of organic waste, 

wherein the biogas is the main product. The construction and operation of a biogas plant is related to a number of 

important safety issues, hence if they are not taken into account, they pose a threat to humans, animals and the 

environment. The use of extensive safety measures aims to avoid dangerous situations, and contribute to the safe 

operation of the plant. 

Keywords: biogas, anaerobic digestion, biogas plant, safety 

BIOPLINSKA POSTROJENJA U EUROPI 

U zadnjih nekoliko godina svjetsko trţište bioplina biljeţi znaţajan porast. Mnoge 

zemlje razvile su moderne tehnologije za proizvodnju bioplina kao i konkurentna nacionalna 

trţišta bioplinom. Zemlje poput Njemaţke, Austrije, Danske i Švedske predvodnice su u 

razvitku tehnologije s najvešim brojem izgraŤenih bioplinskih postrojenja. U Europskoj unij 

danas radi 13 000 bioplinskih postrojenja, od ţega 8 000 se nalazi u Njemaţkoj. Strateški cilj 

u Europskoj uniji je realizirati 10% zelene energije dobivene od bioplina. U Republici 

Hrvatskoj trenutna proizvodnja bioplina tehnologijom anaerobne digestije nije realizirana u 

mjeri da bi predstavljala znaţajan izvor obnovljive energije, ali se u budušnosti oţekuje 

znaţajan porast proizvodnih kapaciteta. U Švedskoj, Njemaţkoj i Švicarskoj bioplin se u 

nekim lokacijama proţiššava u biometan, te se koristi kao pogonsko gorivo u sektoru 

prometa, dok se u Austriji i Njemaţkoj biometana ubrizgava u sustav nacionalnih plinovoda. 

Najnovija primjena bioplina je proizvodnja elektriţne energije tehnologijom gorivih šelija, 

ţiji se razvoj pribliţava komercijalnoj razini u Europi i SAD [1].  

Bioplinska postrojenja mogu biti razliţitih izvedbi. Mogu biti izvedena kao manji 

pogoni za proizvodnju elektriţne i toplinske energije na poljoprivrednim farmama i 

gospodarstvima, ili kao veliki energetski sustavi za proizvodnju bioplina (biometana) ili 

elektriţne i toplinske energije. Odabrana tehnologija anaerobne digestije ovisi o vrsti ulazne 

sirovine, ali svako bioplinsko postrojenje ima naredne dijelove [2]: 
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1. skladište za sirovinu, 

2. sustav dobave sirovine u digestor, 

3. digestor ili fermentator, 

4. skladište bioplina, 

5. skladište digestata, 

6. kogeneracijsko postrojenje.

NESREĆE U BIOPLINSKIM POSTROJENJIMA 

Tipiţni incidenti u bioplinskim postrojenjima su [3] :  

1. curenje spremnika i / ili distribucijske mreţe bioplina,  

2. sluţajna emisija H2S, osobito u smjesama septiţkog otpada,  

3. oneţiššenje vodotokova uzrokovano izlijevanjem substrata, 

4. prisutnost opasnih proizvoda u substratima za proizvodnju bioplina, 

5. prelijevanje substrata iz spremnika, 

6. eksplozije bioplina unutar spremnika i unutar kogeneracijskih postrojenja.  

Francuski nacionalni institut za procjenu rizika u industrijskom okolišu ―INERIS― u suradnji 

sa njemaţkim statistiţkim institutom objavio je detaljni prikaz analiza nesreša u bioplinskim 

postrojenjima. Tako ja na primjer 2009. godini identificirano 140 nesreša u Njemaţkoj [4]. Nesreše 

su bile najţešše prouzrokovane izlijevanjem razliţitih tekušina u vodotokove, te u manjem broju se 

biljeţene i nesreše prouzrokovane eksplozijom digestora. U vešini sluţajeva do nesreša je došlo 

zbog nepaţnje osoba koje su vodile takva postrojenja.  

OPASNOSTI U BIOPLINSKIM POSTROJENJIMA 

Tijekom izgradnje i pogona bioplinskog postrojenja moraju biti zadovoljeni odreŤeni 

sigurnosni propisi, uglavnom u domeni zaštite od poţara i eksplozija, te zaštite zdravlja i ţivota 

zaposlenika. Za siguran rad bioplinskog postrojenja potrebno je prepoznati sve opasnosti i štetnosti 

koje se mogu pojavti tijekom pogona, te sukladno njima vršiti preventivne mjere i mjere zaštite za 

uklanjanje tih opasnosti odnosno štetnosti. Na slici 4. prikazani su znakovi opasnosti koje se 

pojavljuju tijekom pogona bioplinskog postrojenja.  
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Slika 1. Prikaz znakova opasnosti koja se pojavljuju u bioplinskom postrojenju. 

Biološke opasnosti 

Mjere zaštite kod bioloških štetnosti obuhvašaju higijensko tehniţke mjere pomošnih i 

sanitarnih prostorija utvrŤenih zakonskom regulativom [7]. To se odnosi na dovoljan broj tuševa s 

toplom vodom za radnike uposlene na poslovima na kojima postoje biološke opasnosti i dvostruke 

garderobe. Radnici moraju imati na raspolaganju osobna zaštitna sredstva u ispravnom stanju, a na 

skladištu moraju biti potrebne zalihe osobnih zaštitnih sredstava za hitnu zamjenu. Radnici koji su 

izloţeni biološkim opasnostima ne smiju osobna zaštitna sredstva odnositi kuši na pranje, veš je 

potrebno osigurati ţiššenje i dezinfekciju u poduzešu ili povjeriti brigu o ţistoši tih sredstava 

specijaliziranoj tvrtki. Osim sredstava za pranje i dezinfekciju koţe radnicima trebaju biti stavljena 

na raspolaganje i sredstva za zaštitu koţe (zaštitne kreme). Prostori u kojima se mogu pojaviti 

biološke štetnosti moraju biti na pravilan naţin oznaţeni odgovarajušim znakom opasnosti. 
 

Opasnosti od eksplozije 

Opasnosti od eksplozija moraju se utvrditi i ocijeniti. Potrebno je utvrditi gdje potencijalno 

moţe doši do eksplozivne atmosfere, kako bi se potencijalno eksplozivna podruţja svrstala u zone 

opasnosti. Eksplozijom ugroţena podruţja moraju biti oznaţena na samom ulazu odgovarajušim 

znakovima. Prema Europskoj Direktivi 1999/92/EC opasni prostori su klasificirani kao zone (ex-

zone) na temelju uţestalosti i trajanja pojave eksplozivne atmosfere. U tim zonama moraju se 

provoditi primjerene mjere kako bi se izbjegao akcident. Te su mjere opisane u pomenutoj 

Direktivi. Podjela prostora po zonama [5] provedena je na zone 0, 1 i 2. Potrebno je da se za 

potencijalno opasne eksplozivne prostore uvede monitoring tih prostora, instrumenta i opreme u 

skladu sa novim tehnologijama prašenja cjelokupnog sustava ili njegovih dijelova.  

Opasnosti od trovanja i gušenja 

Gušenje moţe biti izazvano bioplinom ili drugim opasnim plinovitim smjesama koje se 

mogu pojaviti kod rada bioplinskog postrojenja. Moraju biti poduzete mjere opreza u zatvorenim 

prostorima, kako bi se osigurala odgovarajuša ventilacija. Osobna sigurnosna oprema mora se nositi 

tijekom rada u potencijalno opasnim prostorima, te takvi prostori moraju biti na pravilan naţin 

oznaţeni. U prisutnosti sumporovodika (H2S) bioplin moţe biti izrazito toksiţan, ţak i pri niskim 

koncentracijama.  

Opasnost od izljevanja tekućih substrata i digestata 

U sluţaju velikih akcidenata, radnici se moraju drţati propisanih pravila ponašanju koji su 

napravljeni za sluţaj takvih nesreša, kao što je plan evakuacije, procjena ugroţenosti, te operativni 
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plan interventnih mjera. Prvi korak bi bio da se sprijeţi daljnje istjecanje supstrata ili digestata, ako 

je to moguše. Kada se to ostvari, radnici se moraju uputiti na zbrinjavanje prolivenog, na naţin da 

se zagradi i stabilizira proliven supstart ili digestat. Nakon toga se kreše u sakupljenje istog i 

zbrinjavanje na pravilan naţin. Izoliranje razlivenog smanjuje potencijalnu štetu na obliţnjim 

zgradama i oneţiššenja površinskih voda i osjetljivih podruţja. Kada se  stabilizira izljevanje, 

potrebno je obavijestiti odgovarajuše vlasti, u skladu sa svim vaţešim lokalnim, drţavnim i 

saveznim propisima. Završni korak kod saniranja izlijevanja je  ţiššenje podruţja, te ponovno 

puštanje u rad postrojenja [6]. 

PREPORUKE PRI PROJEKTIRANJU BIOPLINSKIH POSTROJENJA 

Da bi se uklonili rizici pojave raznih akcidenta, potrebno se pridrţavat odreŤenih pravila 

prilikom projektiranja i izgradnje bioplinskog postrojenja. Navesti še se opše upute za 

projektriranje nekih dijelova bioplinskog postrojenja.  

Digestor ili fermentator je središnji ureŤaj bioplinskog postrojenja. Kod ureŤaja za 

fermentaciju odnosno digestora moraju se zadovoljiti osnovni zahtjevi  sigurnosti [8] : 

1. toplinska izolacija,mora biti otporna na zapaljenje propisano, npr., B2 DIN 4102, 

2. otvori na digestoru za odrţavanje moraju biti minimalnih dimenzija 600 x 800 mm, 

3. otvori za punjenje digestora, moraju biti osigurani tako da ne mogu druge tvari uši unutra te da 

ne mogu upasti dijelovi samog sistema za punjenje u sluţaju nekog kvara, 

4. dostupnost opreme za zaštitu od opasnih plinskih koncentracija na otvorima za punjenje 

digestata, 

5. sigurnosne instalacije digestora, koje spreţavaju nedopuštene unutarnje promjene tlaka. 

 

Spremnik bioplina mora imati kapacitet za uskladištenje barem ţetvrtine dnevne proizvodnje  
bioplina. U normalnim okolnostima preporuţeni skladišni kapacitet bi trebao biti jednak 

jednodnevnoj i dvodnevnoj proizvodnji bioplina. Iz sigurnosnih razloga spremišta bioplina moraju 

biti opremljena sigurnosnim ventilima, izvedenim u protueksplozijskoj zaštiti, te bakljom za 

spaljivanje viška bioplina u sluţaju nuţde. Spremnik mora ispunjavati uvjete da je plino-

nepropustan i otporan na tlak i medij koji se nalazi u njemu, te mora biti otporan na vanjske 

vremenske uvjete (UV zraţenje i vanjsku temperaturu). Nedopuštena promjena unutarnjeg tlaka 

mora se sprijeţiti sigurnosnim instalacijama. Kod odabira materijala, osobito za plastiţne 

membrane, moraju biti ispunjeni sljedeši uvjeti [9]: 

a) vlaţna ţvrstoša minimalno 100 N/cm,  

b) propusnost plinova u odnosu na metan < 1000 cm³ / m² x d x bar,  

c) otpornost na vanjsku temperaturu,  

d) skladište plina mora biti ispitano na nepropusnost prije nego što se stavi u pogon. 

Kako bi se izbjegli meŤusobni utjecaji u sluţaju štete moraju se osigurati sigurnosne 

udaljenosti dijelova bioplinskog postrojenja. Predlaţena je udaljenost od najmanje 6 m izmeŤu 

skladišta plina i susjednih sustava, opreme ili graŤevina koje ne pripadaju samom postrojenju. 

Procedura izraţuna sigurnosnih udaljenosti [10]: 

a) za visinu zgrada višu od 7,5 m (skladište plina ili zgrade koje ne pripadaju postrojenju), 

vrijedi sljedeši izraz  0.4 x visina zgrade + 3 m, 

b) za visinu dvije zgrade (skladište plina ili zgrade koje ne pripadaju postrojenju) višu od 7.5 m 

vrijedi sljedeši izraz  0.4 x visina prve zgrade + 0.42 x visina druge zgrade. 
 

U krugu postrojenja sigurnosni razmak od najmanje 6 m mora se osigurati izmeŤu skladišta 

plina i kogeneracijskog postrojenja. Sigurnosna udaljenost se moţe smanjiti korištenjem zaštitnih 

zidova od zemlje, ili pravilno dimenzioniranom protupoţarnom izolacijom. Visina i širina zaštitnog 

zida mora biti u skladu sa smjernicama regionalnih graŤevinskih propisa. 
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Bioplinski vodovi moraju biti napravljeni u skladu s opše prihvašenim tehniţkim i 

sigurnosnim pravilima. Ispravnost same proizvodnje i nepropusnost svih cijevi mora biti testirana 

od strane proizvoŤaţa. Cjevovodi moraju biti otporni na sadrţaj koji se prenosi u njima, i na 

vremenske uvjete. Cijevi koje se koriste u bioplinskim postrojenjima najţešše se izvode od 

konstrukcijskog ţelika, nehrŤajušeg ţelika ili od polietilena (PE-HD) i PVC-a. Najţešše se koriste 

ţeliţne cijevi zbog svoje izdrţljivosti na toplinska naprezanja, otpornost na UV zraţenje i zbog 

ţvrstoše. Plinovod mora biti oznaţen (npr.u skladu sa DIN 2403) prema protoku tvari i smjeru 

strujanja. Boja za oznaţavanje je ţuta, te se mora oznaţiti i poloţaj podzemnih plinovoda tj. moraju 

biti oznaţena mjesta trakom ispod kojih se nalazi plinovod.  

Modernija postrojenja opremljena su raţunalnim sustavom koji na monitoru prikazuje  cijelo 

postrojenje i vizualizaciju procesa sa daljinskim sustavom za alarm. Takav sustav prepoznaje i prati 

odstupanja od standardnih vrijednosti sve kako bi se moglo rano intervenirati primjenom 

korekcijskih mjera. Na takvim centralnim upravljaţkim jedinicama obavlja se nadzor i upravljanje 

parametara, kao što su koliţina unosa tekušine, razina punjenja digestora, razina punjenja 

spremnika za plin, karakteristiţna temperatura unutar procesa, te kontrola pH vrijednosti, koliţine 

generiranja bioplina i sastav bioplina. 

U sluţaju kvara bilo kojeg dijela postrojenja, cjelokupni sustav, ili bitni dijelovi sustava 

moraju uši u sigurno stanje. Mjere za ostvarivanje sigurnog stanja sustava postrojenja su: 

a) automatsko zatvaranje ventila koji se nalazi u cjevovodu koji je spojen sa kogeneracijskim 

postrojenjem, 

b)  iskljuţivanje plinskog kompresora, 

c) iskljuţivanje svih dijelova sustava koji nisu zaštišeni od eksplozija u plinskim strojarnicama, 

d) dovoljno prostora tako da se u sluţaju kvara miješalice, ne stvara nakupljanje supstrata oko 
miješalice u digestoru, 

e) zatvaranje sustava napajanja tako da ne moţe doši do povratnog toka supstrata u sam sustav 

napajanja, 

f) spuštanje razine punjenja ne smije dovesti do nekontroliranog ispuštanja plina. 
 

U dizajniranju upravljaţkih dijelova vezanih za sigurnost, potrebno se pridrţavati vaţeših 

standarda za elektriţnu opremu, strojeve i sigurnosne ureŤaje.  

ZAKLJUĈAK 

Zbog sve vešeg broja bioplinski postrojenja koji se grade po cijelom svijetu, te zbog nesreša 

koje se dešavaju na istim, potrebno je obratiti paţnju na njiuhovu sigurnost i to tijekom pogona, ali i 

u fazi projektriranja. Postoji potreba da se provode istraţivanja glede same sigurnosti u bioplinskim 

postrojenjima, s ciljem da se smanje opasnosti za okoliš i zaposlenike koji rade u njima. Preporuţa 

se  istraţiti sve ekološke akcidenate, te ozljeda na radu, koje se javljaju pri pogonu ovakvih 

postrojenja. Na osnovu rezultata takvih istraţivanja treba izraditi sveobuhvatne radne upute za 

siguran rad bioplinskih postrojenja, kao i detaljne preporuke za projektiranje dijelova bioplinskih 

postrojenja.  
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КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕШНОСТИ У ПД 
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РЕЗИМЕ 

У раду су обрађени поступци унапређења мера безбедности и здравља на раду у привредном друштву 

Електровојводина Нови Сад, анализирајући кључне показатеље успешности. Анализирајући повреде на раду, и 

то само оне које су настале под контролом послодавца, које су за резултат имале одређени број дана боловања, 

долази се до података колико је акцидената било са изгубљеним временом, стопе изгубљеног времена стопе 

изгубљених радних дана и стопе тежине последица. Ови подаци се односе за дати временски период,на 100 

запослених.  

Кључне речи Унапређење, анализа, резултати 

KEY INDICATORS OF SUCCESS OF UPD ELEKTROVOJVODINA 

SUMMARY 

In this work have been processed procedures for improvement of measures for security and health at work in 

the company Elektrovojvodina Novi Sad, analyzing key indicators of success. By analyzing injuries at work, only those 

occured under the control of employer, and which resulted with certain number of sick days, we obtained the data on 

how many acidents there were with lost time, rates of lost time, rates of lost working days and rates of seriousness of 

consequences. These data are related to the given time period for 100 employees. 

Key words Improvement, analysis, results 

УВОД 

Анализа безбедности и здравља на раду представља начин да се сагледа стање у овој 

области у Друштву на свеобухватан начин. Резултати анализе су добијени обрадом података 

из огранака Друштва, њихове синтезе и доношењем закључака који одсликавају стање 

безбедности и здравља на раду. 
Анализа се састоји из три дела. У првом се обрађују повреде на раду настале у току 

радног времена у Друштву, а у другом се обрађују извештаји о извршеној контроли 

спровођења мера безбедности и заштите здравља запослених, за сваки огранак посебно. У 

трећем делу је дата збирна оцена стања безбедности и здравља на раду у огранцима. 

Код анализирања повреда на раду кључни индикатори су индекс учестаности повреда 

који показује колико се често запослени повређују и индекс тежине повреде који показује 

колико су тешке повреде запослених. Уведени су и нови показатељи стања безбедности и 

здравља на раду уведени на нивоу ЕПС-а који су прилогу анализе. 

Циљ анализе је да се уоче недостаци, инцидентне ситуације односно узроци који до-

воде до акцидентних ситуација и да се предлогом превентивних мера утиче на њихово сма-

њење, и ако је могуће елиминисање. Такође, намера је да се преко Служби за безбедност и 

заштиту здравља у Друштву ефикаснијим и перманентним радом утиче на свест запослених, 

како би се стање безбедности и здравља запослених подигло на квалитетнији и виши ниво. 

ПОВРЕДЕ НА РАДУ 

Укупан број евидентираних повреда на раду, у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду, у Друштву у 2013. је био 49. 

                                                             
1
 Електровојводина доо Нови Сад 
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У 2013. било је 9 повреда на раду приликом доласка и одласка са посла.  

Као и предходних година, анализиране су повреде настале у току радног времена, 

односно повреде на које Електровојводина може утицати својим активностима. 

У току радног времена се догодило 40 повреда, две више него предходне године, што 

чини повећање за 5,26 % (Табела 1). Структура повреда које су разматране у анализи је 

следећа: 38 лаких и 2 тешке. 

Табела 1. Упоредни подаци о повредама на раду које су настале  

у току радног времена за 2013. и 2012. у Друштву 

 
број повреда у току радног времена број дана на одсуству 

2013 2012 2013/2012 [%] 2013 2012 2013/2012 [%] 

лаке повреде 38 32 118,75 524 381 137,3 

тешке повреде 2 6 33,33 118 347 34,01 

смртне повреде 0 0 0 0 0 0 

укупно 40 38 105,26 642 728 88,19 

повреде од електричне  

струје НН 
5 3 166,67 48 62 77,42 

повреде од електричне 

струје ВН 
1 0 / 14 0 / 

пад са стуба 0 1 0 0 19 0 

пад заједно са стубом 0 0 / 0 0 / 

повреда у саобраћају 3 2 150 86 18 477,78 

остало 32 32 100 494 629 78,54 

укупно 40 38  642 728 88,19 

Из Табеле 1. се види да је за 66,66% смањен број тешких повреда, док је са друге 

стране повећан број лаких повреда за18,75%. Евидентирано је 5 лаких повреда без дана на 

одсуства запослених са посла. 

Запослени су у 2013. одсуствовали са посла 642 радних дана због повреде на раду у 

току радног времена. Поредећи са претходном годином, види се да је смањен укупан број 

дана одсуствања због повреде на раду у Друштву за 86 радни дан (смањење 11,81%).  

У Табели 1. приказана је структура повреда по начину њиховог настанка. 5 повредa су 

настале приликом рада са опремом ниског напона у 2013. што је повећање у односу на 

предходну годину за 2, али је број дана на боловоњу био мањи што указује да су повреде 

биле лашке тежине. Приликом рада на опреми високог напона се десила једна лака повреда у 

ЕД Панчево, у Погону Вршац, приликом припремних радњи за обезбеђење места рада од 

продирања напона.  

У 2013. није било повреда запослених услед пада са стуба, у односу на претходну 

годину када се догодила 1 повреде.  

Пријављене су 3 повреде настале у саобраћају где је уочено значајно повећање броја 

дана на одуству (68 дана) у односу на 2012. 

ЗАК УЧАК 

 Укупан број повреда на раду у Електровојводини у 2013. је био 49. Од укупног броја 
повреда на раду 9 се догодило без контроле Електровојводине (долазак и одлазак са 

посла и спортске активности) и оне нису анализиране. 
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 Број повреда насталих у току радног времена је повећан у 2013. у односу на 2012. за 2 
повреде. Евидентирано је 5 повреда где запослени нису користиле дане на одсуству са 

посла. 

 Смањен је број дана на одсуству за 11,81% у односу на 2012. што указује на позитиван 
тренд. 

 Број повреда од електричне енергије је повећан у односу на 2012. што указује на 

потребу контроле правилног начина рада на ЕЕО.  

 Број тешких повреда је смањен на 2 повреде у Друштву у 2013. (смањење 66%) и 
смањен је у односу на претходну годину. 

 Потребна је посебна контроле запослених приликом рада на ЕЕО.  

 Потребно је припремити средстава за рад у периоду ниских температура (средстава за 
чишћење снега, припрема возила за зимске услове рада, припрема соли за чишћење 

пролаза од снега и леда и сл.) 

 Са становишта индекса тежине повреда у Електровојводини није било напретка, али 

је учестаност повреда повећана на шта је утицао број пријављених повреда без 

коришћења дана на одсуству запослених за лечење. 

 Највише повреда на раду се догодило у јулу, што указује на потребу додатног 
контролисања рада запослених у летњем периоду. 

 Између 3 и 6 сата се најчешће дешавају повреде. Извесан број повреда се дешава и 
после 8 сата рада, што указује на потребу контроле запослених потребна у том 

периоду, од стране лица за безбедност и здравље на раду и руководиоца 

организационих целина. 

 Значајан број повреда се догодио у дане викенда (7 повреда). Контроле запослених је 

потребно вршити и у том периоду, од стране лица за безбедност и здравље на раду и 

руководиоца организационих целина . 

 Запослени у старосној доби од 36-50 година, односно запослени са 6-10 и 16-20 
година радног стажа, се најчешће повређују. Ово указује на потребу да се та старосна 

група посебно контролише од стране надлежних. 

 Значајан број повреда се десио приликом оклизнућа, спотицања и сл. Потребно је 
обратити пажњу да се приликом обилазака објеката и места рада, на овај сегмент 

безбедности и предузимати одговарајуће мере ради смањења ризика од повређивања. 

 Значајан број повреда на раду настаје приликом руковање ручним алатом и 
електромонтажних радова. Потребно је посебно контролисати ове активности.  

 Непридржавање општег режима рада је био чест узрок повређивања. Потребно је 

посебно обратити пажњу да се радови изводе у складу са интерним прописима у 

Електровојводини.  

 Значајан број повреда је настао због недовољне спретности што указује на потребу да 
се контролише поступање запослених приликом извођења радова као што је 

избегавање скакања са висине, прескакања препрека и сл. 

 Лица за БЗР и одговорни руководиоци организационих целина у Електровојводини су 
у обавези да контролишу поштовање прописаних мера и поступака приликом радова 

трећих лица. Контрола треба да обухвати и поступање запослених Електровојводине 

када ангажују трећа лица за обављање послова у Друштву. 

Кључни показатељи успешности у области безбедности и здравља на раду за ПД 

Електровојводина у 2013 години  

 Кључни показатељи успешности (КПУ) у области БЗР су: 

 1. Стопа акцидената – СА (Incident Rate – IR) 
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При чему је: 

 а) акцидент – сваки догађај који има за последицу повреду на раду, нарушавање 

здравља, настанак штете или других губитака, 

 б) 200.000 – стандардизована стопа за обрачун која је дифинисана за 100 запослених 

који раде 40 часова седмично, 50 седмица у години. Оваква стандардизација омогућава да 

СА показује проценат акцидената на 100 запослених и 

 в) број радних сати – укупан број радних сати свих запосених у временском интервалу 

за који се израчунава СИ. 

 Уколико је нпр. СА=7,5 то значи да је, у датом временском интервалу, на сваких 100 

запослених, 7,5 запослених било укључено у акцидент.   

2. Стопа изгубљеног времена – СИВ (Lost Time Case Rate – LTC) 

 

    
                                              

                
 

При чему је: 

 а) акцидент са изгубљеним временом – сваки акцидент при коме постоји изгубљено 

време, односно сваки акцидент који за последицу има повреду на раду или професионалну 

болест услед кога запослени није способан за рад на свом радном месту неки временски 

период. 

 Уколико је нпр. СИВ=3,5 то значи да је, у датом временском интервалу, на сваких 100 

запослених 3,5 запослених било укључено у акцидент са изгубљеним временом, односно да 

је на сваких 100 запослених 3,5 било одсутно са рада због повреде на раду или 

професионалне болести. 

3. Стопа изгубљених радних дана – СИРД (Lost Work Day Rate – LWD) 

 

     
                                   

                
 

При чему је: 

а) број изгубљених радних дана – укупан број дана  које је запослени био одсутан са 

рада услед повреде на раду или професионалне болести. Ови дани не морају да буду у 

континуитету, ограничени су на 180, а уколико је запослени одсутан дуже времена и дани 

викенда се рачунају у изгубљене радне дане. Дан када се догодила повреда не рачуна се као 

изгубљени радни дан. 

Уколико је нпр. СИД=13,5 то значи да је, у датом временском интервалу, на сваких 

100 запослених 13,5 дана изгубљено због повреде на раду или професионалне болести. 

4. Стопа тежине последица – СТП (Severity Rate – SR) 

 

    
                           

               
 

Уколико је нпр. СТП=5 то значи да је у просеку сваки инцидент резултирао са 5 

изгубљених дана.  
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ПРВИ КВАРТАЛ 2013 ПО ОГРАНЦИМА 

У првом кварталу у ЕД Панчево на сваких 100 запослених, 6,04 запослених је било 

укључено у акцидент. У истом огранку на сваких 100 запослених, 4,53 запослених је било 

укључено у акцидент са изгубљеним временом, док је 66,11 дана изгубљено због повреда на 

раду на сваких 100 запослених. У ЕД Нови Сад је сваки акцидент у просеку резултирао са 49 

изгубљених дана. Ови подаци се односе на повреде на раду под контролом послодавца. 

ДРУГИ КВАРТАЛ 2013 ПО ОГРАНЦИМА 

У другом кварталу у ЕД Рума на сваких 100 запослених, 3,87 запослених је било 

укључено у акцидент. У истом огранку на сваких 100 запослених, 3,87 запослених је било 

укључено у акцидент са изгубљеним временом, док је 81,25 дана изгубљено због повреда на 

раду на сваких 100 запослених. У ЕД Рума је сваки акцидент у просеку резултирао са 21 

изгубљених дана. Ови подаци се односе на повреде на раду под контролом послодавца. 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2013 ПО ОГРАНЦИМА 

У трећем кварталу у ЕД Панчево на сваких 100 запослених, 9,43 запослених је било 

укључено у акцидент. У истом огранку на сваких 100 запослених, 9,43 запослених је било 

укључено у акцидент са изгубљеним временом, док је 336,51 дана изгубљено због повреда на 

раду на сваких 100 запослених. У ЕД Панчево је сваки акцидент у просеку резултирао са 

35,67 изгубљених дана. Ови подаци се односе на повреде на раду под контролом послодавца. 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2013 ПО ОГРАНЦИМА 

У четвртом кварталу у ЕД Сремска Митровица на сваких 100 запослених, 7,78 

запослених је било укључено у акцидент. У истом огранку на сваких 100 запослених, 7,78 

запослених је било укључено у акцидент са изгубљеним временом, док је 81,69 дана 

изгубљено због повреда на раду на сваких 100 запослених.У ЕД Зрењанин је сваки акцидент 
у просеку резултирао са 22 изгубљених дана. Ови подаци се односе на повреде на раду под 

контролом послодавца. 

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2013 ПО ОГРАНЦИМА 

Посматрајући 2013. годину уочавамо да је у ЕД Панчево на сваких 100 запослених, 

5,36 запослених је било укључено у акцидент. У истом огранку на сваких 100 запослених, 

4,59 запослених је било укључено у акцидент са изгубљеним временом, док је 101,81 дана 

изгубљено због повреда на раду на сваких 100 запослених. У ЕД Панчево је сваки акцидент у 

просеку резултирао са 19 изгубљених дана. Ови подаци се односе на повреде на раду под 

контролом послодавца. 

На нивоу Електровојводине на сваких 100 запослених, 1,58 запослених је било 

укључено у акцидент под контролом послодавца. На сваких 100 запослених, 1,45 запослених 

је било укључено у акцидент са изгубљеним временом, док је 25,17 дана изгубљено због 

повреда на раду на сваких 100 запослених. Сваки акцидент у просеку резултирао са 15,89 

изгубљених дана.  
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Укупно ПКП Укупно ПКП Укупно ПКП СА СА
(ПКП) СИВ СИВ

(ПКП) СИРД СИРД
(ПКП) СТП СТП

(ПКП)

1 СОМБОР 131.175 2 2 2 2 26 26 3,05 3,05 3,05 3,05 39,64 39,64 13,00 13,00

2 СУБОТИЦА 156.111 2 1 1 1 14 14 2,56 1,28 1,28 1,28 17,94 17,94 7,00 14,00

3 ПАНЧЕВО 127.187 6 6 6 6 189 214 9,43 9,43 9,43 9,43 297,20 336,51 31,50 35,67

4 НОВИ САД 209.490 2 1 2 1 21 5 1,91 0,95 1,91 0,95 20,05 4,77 10,50 5,00

5 ЗРЕЊАНИН 126.540 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 РУМА 102.694 1 1 1 1 11 11 1,95 1,95 1,95 1,95 21,42 21,42 11,00 11,00

7 СР. МИТРОВИЦА 44.368 1 1 1 1 13 13 4,51 4,51 4,51 4,51 58,60 58,60 13,00 13,00

8 УПРАВА 169.984 2 0 2 0 106 0 2,35 0,00 2,35 0,00 124,72 0,00 53,00 0,00

1.067.549 16 12 15 12 380 283 3,00 2,25 2,81 2,25 71,19 53,02 23,75 23,58Укупно

Стопа изгубљених 

радних дана

Стопа тежине 

последица

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО: ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПЕРИОД: 01.07.2013.-30.09.2013.

Организациона целинаР.Бр.
Број радних 

сати

Број акцидената
Број акцидената са 

изгубљеним временом

Број изгубљених 

радних дана
Стопа акцидента

Стопа изгубљеног 

времена

Укупно ПКП Укупно ПКП Укупно ПКП СА СА
(ПКП) СИВ СИВ

(ПКП) СИРД СИРД
(ПКП) СТП СТП

(ПКП)

1 СОМБОР 145.734 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 СУБОТИЦА 174.889 2 2 2 2 26 26 2,29 2,29 2,29 2,29 29,73 29,73 13,00 13,00

3 ПАНЧЕВО 141.838 2 2 2 2 22 22 2,82 2,82 2,82 2,82 31,02 31,02 11,00 11,00

4 НОВИ САД 244.607 1 1 1 1 5 5 0,82 0,82 0,82 0,82 4,09 4,09 5,00 5,00

5 ЗРЕЊАНИН 139.076 1 1 1 1 22 22 1,44 1,44 1,44 1,44 31,64 31,64 22,00 22,00

6 РУМА 115.624 1 1 1 1 2 2 1,73 1,73 1,73 1,73 3,46 3,46 2,00 2,00

7 СР. МИТРОВИЦА 51.416 3 2 3 2 47 21 11,67 7,78 11,67 7,78 182,82 81,69 15,67 10,50

8 УПРАВА 190.363 1 0 1 0 7 0 1,05 0,00 1,05 0,00 7,35 0,00 7,00 0,00

1.203.547 11 9 11 9 131 98 1,83 1,50 1,83 1,50 21,77 16,29 11,91 10,89Укупно

Стопа изгубљених 

радних дана

Стопа тежине 

последица

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО: ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПЕРИОД: 01.10.2013.-31.12.2013.

Организациона целинаР.Бр.
Број радних 

сати

Број акцидената
Број акцидената са 

изгубљеним временом

Број изгубљених 

радних дана
Стопа акцидента

Стопа изгубљеног 

времена

Укупно ПКП Укупно ПКП Укупно ПКП СА СА
(ПКП) СИВ СИВ

(ПКП) СИРД СИРД
(ПКП) СТП СТП

(ПКП)

1 СОМБОР 536.968 2 2 2 2 26 26 0,74 0,74 0,74 0,74 9,68 9,68 13,00 13,00

2 СУБОТИЦА 654.033 4 3 3 3 40 40 1,22 0,92 0,92 0,92 12,23 12,23 10,00 13,33

3 ПАНЧЕВО 522.536 16 14 13 12 274 266 6,12 5,36 4,98 4,59 104,87 101,81 17,13 19,00

4 НОВИ САД 870.520 8 4 8 4 160 77 1,84 0,92 1,84 0,92 36,76 17,69 20,00 19,25

5 ЗРЕЊАНИН 528.322 3 3 3 3 50 50 1,14 1,14 1,14 1,14 18,93 18,93 16,67 16,67

6 РУМА 428.688 4 4 4 4 55 55 1,87 1,87 1,87 1,87 25,66 25,66 13,75 13,75

7 СР. МИТРОВИЦА 186.500 4 3 4 3 60 34 4,29 3,22 4,29 3,22 64,34 36,46 15,00 11,33

8 УПРАВА 690.331 8 2 7 1 195 8 2,32 0,58 2,03 0,29 56,49 2,32 24,38 4,00

4.417.898 49 35 44 32 860 556 2,22 1,58 1,99 1,45 38,93 25,17 17,55 15,89Укупно

Стопа изгубљених 

радних дана

Стопа тежине 

последица

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО: ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПЕРИОД: 01.01.2013.-31.12.2013.

Организациона целинаР.Бр.
Број радних 

сати

Број акцидената
Број акцидената са 

изгубљеним временом

Број изгубљених 

радних дана
Стопа акцидента

Стопа изгубљеног 

времена

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2013 ПО ОГРАНЦИМА 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2013 ПО ОГРАНЦИМА 

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2013 ПО 

ОГРАНЦИМА 
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ЗАКЉУЧАК 

Овако дефинисани КПУ су реактивни и коришћење само ових КПУ носи са собом 

више „опасностиˮ  које могу да доведу до погрешних закључака и то:  

- мали број повреда на раду није гаранција да је ризик од њиховог настанка правилно 

контролисан и да се оне неће догодити, поготово у случајевима када су опасности са 

значајним тежинама последица присутне, али је вероватноћа настанка нежељеног догађаја 

мања; 

 - информација коју обезбеђују добија се исувише касно да би се реаговало, односно 

постоји велики временски јаз између предузетих мера и добијених резултата; 

 - ови показатељи нам говоре како смо нешто урадили, али не дају одговор и зашто је 

резултат такав какав јесте јер је он најчешће последица више улазних параметара, а не само 

једног. 

Потребно је увођење и коришћење Управљачких показатеља успешности. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Анализа безбедности и здравља на раду за 2013. годину, Нови Сад, ПД 

Електровојводина  

[2] Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број 101/2005)
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ABSTRACT 

In the last decade, a lot of attention has been focused on understanding the impact of nanotechnology on 

various fields of environmental engineering. As one of the most popular areas for current research and development, the 

application of nanostructured materials has positive and negative sides. It is very important to understand the potential 

risks of the nanoscale to human health and to weight the benefits and risks of using such materials. Beside active 

researches of nanomaterials application in the field of environmental protection, there is no suficiently reliable 

information concerning potential environmental risks and harmful effects associated with advanced nanotechnology 

application. The aim of this paper is to review the influence of different environmental, nanotechnology-based 

treatments of polluted air, contaminated wastewater, groundwater, surface water and soil. Ecotoxicology and potential 

risks connected with nanotechnology application are also discussed. 

Key words: nanotechnology, environmental engineering, potential risks 

НАНОТЕХНОЛОГИЈА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 

ПРЕДНОСТИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ ПРИМЕНЕ 

РЕЗИМЕ 

У протеклој деценији, много пажње је посвећено разумевању утицаја примене нанотехнологија у 

различитим сферама инжењерства заштите животне средине. Као једна од најпопуларнијих области тренутног 

истраживања и развоја, примена наноструктурних материјала има и позитивне и негативне последице. Из тог 

разлога, веома је важно упознати се са потенцијалним ризицима употребе материјала чије су димензије на 

наноскали за људско здравље. Треба сагледати да ли значајне предности примене таквих материјала доводе до 

занемаривања њихових потенцијално штетних утицаја. Поред активних истраживања на пољу савремених 

достигнућа у нанотехнологијама у области заштите животне средине, до сада нема довољно поузданих 

података о потенцијалним ризицима и штетним ефектима по околину и људско здравље. Циљ рада је да се 

прикажу истраживања утицаја примене различитих нанотехнологија за третман загађеног ваздуха, воде и 

земљишта и да се укаже на екотоксикологију и потенцијалне ризике при употреби савремених наноструктурних 

материјала.  

Кључне речи: нанотехнологија, инжењерство заштите животне средине, потенцијални ризици 

1. INTRODUCTION 

Nanotechnology is defined as a branch of engineering that deals with creating objects 

smaller than 100 nm in dimension. The field of nanotechnology is one of the most popular areas for 

current research and development in basically all technical disciplines. Considerable media 

attention has recently been given to these materials due to their unique end-use properties (low cost, 

improved mechanical properties and thermal stability, fire resistance, nanoporous structure due to 

their exceptionally high surface area, etc.) compared to traditional composite products [1, 2]. 

Nanostructured materials found a wide range of novel applications in different industrial areas 

(pharmaceuticals, textile, sporting equipment, cosmetics, consumer electronics and household 

cleaners) [3]. Eco-friendly polyurethanes based on aliphatic hexamethylene-diisocyanate and 

reinforced with different nanoparticles (ZnO, montmorillonite and bentonite) found the important 

application as industrial parts, building materials, sports goods, medical equipment, and even 

artificial tissues [4, 5]. Nanomaterial applications are also playing a significant economic role as 

pollutant adsorbents, biosensors for monitoring and detection of different compounds, and in 

increasing the efficiency of light sources, motors, electrodes, and efficient wear-resistant material 
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[6, 7]. Moreover, there is an active research of nanomaterials application in the field of 

environmental protection (climate change, pollution, membrane separations, catalysis, adsorption 

and energy conservation).  

Nanostructured materials have important impacts on various fields of environmental 

technology and engineering, but their application has positive and negative sides (Figure 1). As the 

exciting field of nanotechnology rapidly grows up, the challenge of understanding potential risks of 

nanoscale world to human health and a careful weighing up of the benefits and risks in regard to 

their environmental effects are necessary. The constant attention should be paid at investigations of 

influence of rapid advances in health management, artificial nanoparticles in the atmosphere and at 

modeling benefits of reduction or prevention of pollutants from environmental sources due to 

advanced sensors. Although there are numerous advantages regarding nanoscale materials, up to 

now, there is no enough reliable information concerning potential environmental risks and harmful 

effects associated with nanotechnology application. 

This paper is aimed at detailed review on the ongoing research activities in the field of 

environmental remediation by nanotechnology. Various environmental treatments and remediations, 

using different types of nanostructured materials, from air, contaminated wastewater, groundwater, 

surface water and soil are described. The essential understanding of the effects on human and 

environment (ecotoxicology) and potential risks connected with nanotechnology use is also 

discussed. 

 

Figure 1. Environmental nanotechnology: benefits and potential risks 

2. NANOTECHNOLOGY AS A TOOL FOR ENVIRONMENTAL REMEDIATION, 

POLLUTION PREVENTION AND TREATMENT 

Environmental nanotechnology plays a key role in the current environmental engineering 

and science due to stimulative development of advanced and cost effective technologies for 

remediation, pollution detection and monitoring. Environmental protection and pollution problems 

are worldwide spread topics since the pollution prevention by nanotechnology refers on the one 

hand to a reduction in the use of raw materials, water or other resources and the elimination or 

reduction of waste, and on the other hand to more energy efficient production [8]. Environmental 

remediation includes the degradation, sequestration, or other related approaches that decrease the 

risks to human and environmental receptors posed by chemical and radiological contaminants. The 
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benefits, which arise from the application of nanomaterials for remediation, would be more rapid or 

cost-effective cleanup of wastes [9]. 

The most common environmental remediation techniques traditionally used to treat large 

volumes of water intended for municipal water supplies include carbon adsorption, air stripping, 

oxidation through ozonation or chlorination andincineration, ultrafiltration and sedimentation [10]. 

Some nanotechnology applications are near commercialization: nanosensors and nanoscale coatings 

to replace thicker, more wasteful polymer coating that prevent corrosion, nanosensors for dectection 

of aquatic toxins, nanoscale biopolymers for improved decontamination and recycling of heavy 

metals, nanostructured metals that break down hazardous organics at room temperature, smart 

particles for environmental monitoring and purification, nanoparticles as novel photocatalyst for 

environmental cleanup. The implementation of green chemistry principles for the production of 

nanoparticles and for nanotechnological applications in standard chemical engineering will lead to a 

great reduction in waste generation, less hazardous chemical syntheses, improved catalysis and 

finally an inherently safer chemistry [11].  

Environmental cleanup has promoted the development of highly efficient photocatalysts 

with that directly convert pollutants to non toxic products, use of oxygen as oxidant and elimination 

of expensive oxidizing chemicals; potential for using free and abundant solar energy; self 

regeneration and recycling of photocatalyst. The progress in this area enables the catalysed 

destruction of different organic chemicals and completes oxidation of organics to CO2, dilution of 

mineral acids, lack of inherent toxicity and resistance to photodegradation at low cost render this 

process highly suitable for environmental remediation. The environmental remediation is very 

important factor for choosing a particular technology since the chosen approach is dependent on the 

treatment costs and the complexity the contaminated media (soil, water or air) [12]. Controlling the 
structure of significant substances regarding remediation of soils, sediment and groundwater include 

heavy metals (mercury, lead, cadmium) and organic compounds (benzene, chlorinated solvents, 

creosote, and toluene), it is possible to improve their affinity, capacity, and selectivity for certain 

pollutants [13]. 

2.1. Decontamination of polluted air and soil 

Air pollution is a potential area where nanotechnology has great promise. Filtration 

techniques similar to the water purification methods could be used in buildings to purify indoor air 

volumes. Nanofilters could be applied to automobile tailpipes and factory smokestacks to separate 

out contaminants and prevent them from entering the atmosphere. Finally, nanosensors could be 

developed to detect toxic gas leaks at extremely low concentrations. 

The size of nanoscale materials enables them to be captured by narrow passages between 

soil particles and allows their higher adsorption capacity and aggregation compared to larger 

particles. There are only a few reports in literature about the nanoparticles movement in soil. The 

form and chemical modification of nanoparticles, as well as mechanisms and properties that govern 

binding between colloidal particles are very important to the mobility and sorption of nanoparticles 

[14]. Chemically modified fullerenes (C60) and carbon nanotubes have a great potential for 

dispersing in soil. The decontamination of polluted soil research area is constantly growing, and it is 

found that metallic iron in nanoparticle form is highly effective in catalyzing the treatment of soil 

polluted by chlorinated organic substances [15]. The large ratio between surface area and mass in 

nanoparticles can also be used to immobilize heavy metals. In these cases it means that relatively 

large quantities of nanoparticles are released into the soil and will reach the groundwater. 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

549 
 

2.2 Water Treatment 

Clean water is a requirement for all properly functioning societies worldwide, but is often 

limited. The significance of new approaches such as using nanoparticles as adsorbents, 

nanoparticles used as catalysts for chemical or photochemical destruction of contaminants; 

nanosized zero-valent iron used for the removal of metals and organic compounds from water, and 

nanofiltration membranes are discussed. 

Remediation of contaminated groundwater using nanoparticles containing zero-valent iron is 

one of the most prominent examples of a rapidly emerging technology with considerable potential 

benefits. Nanopowder of zero-valent iron, due to their large ratio of surface area to mass, can be 

used for the removal of nitrate in water [16]. Many researchers are focused on TiO2 nanoparticles as 

photocatalysts in water treatment due to their activation by light, and on ZnO that are able to 

remove organic contaminants from various media. The advantages of low toxical nanoparticles are 

also their availability and low cost. The semiconducting property of TiO2 is necessary for the 

removal of different organic pollutants through excitation of TiO2 semiconductor with a light 

energy greater than its band gap, which could generate electron hole pairs. These may be exploited 

in different reduction processes at the semiconductor/solution interface [9]. FeS nanoparticles, 

synthesized by the wet chemical method and stabilized using a polymer from basidiomycetous, can 

degrade Lindane (γ –hexachloroccyclohexane, persistent organic pollutants) from drinking water 

[17]. Cellulose nanobeads, applied as ion exchangers, are a promising adsorbent for heavy metal 

ions and proteins, and the carriers for immobilization of biocatalysts, due to their special 

characteristics including hydrophilic, porous, high surface area, and excellent mechanical and 

hydraulic properties [18]. Hydrated Fe(III)oxide, as an inexpensive and chemically stable 

compound, dispersed within a macro porous polymeric cation exchanger, forms a hybrid material 
suitable for arsenic removal. The resulting polymeric/inorganic hybrid adsorbent combines 

excellent mechanical properties of spherical polymeric beads [19]. Nanocomposite of iron oxide 

and silicate was also synthesized for degradation of azo-dye orange (II). Organoclays have also 

recently attracted lots of attention in a number of applications, such as dithiocarbamate-anchored 

polymer/organosmectite for the removal of heavy metal ions from aqueous media [20]. Carbon 

nanotubes show adsorption capability and high adsorption efficiency for removal of heavy metals 

such as lead [21]. 

Nanofiltration membranes, used in pressure-driven membrane separation processes, have a 

pore sizes between 1 and 10 nm, are used in water treatment for drinking water production or 

wastewater treatment (removing turbidity, microorganisms and inorganic ions such as Ca and N) 

[22]. They are also used for softening of groundwater, for removal of dissolved organic matter and 

trace pollutants from surface water and for pretreatment in seawater desalination. 

3. ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT 

The understanding of the environmental effects and risks associated with nanotechnology is 

very limited and contradictory. Risk assessment is an important component in the development of 

effective risk management strategies [23]. Despite its uncertain environmental, health and safety 

impacts, nanotechnology has shown a great potential for ―smart‖ multifunctional and high-

performance products for innumerable commercial and industrial applications. Society might accept 

the potential risks, if the benefits of nanotechnology (cancer treatment and other areas of medicine 

and in more-efficient energy systems) are clear. The downsides оf nanotechnologies are rarely 

acknowledged, while ‗benefits‘ claimed are often emphasized. An approach for improving the 

understanding of the potential influences of nanotechnology is Life Cycle Assessment (LCA). This 

comprehensive analysis tool can be used for the estimation of the effect of a product or material life 

cycle on ecosystems and human health. 
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Nanotechnology delivers cleaner production, but nanomaterials production requires a lot of 

water and energy and the used chemicals are often highly toxic. Early life cycle assessments shows 

certain doubts that nanotechnology applications can save energy in the most of industrial processes. 

It was estimated that nanomaterials fabrications have unexpectedly large ecological footprint [24], 

concerning energy and water needs of processing, low product yields, high waste generation, the 

production and use of greenhouse gases originated from toxic chemicals and solvents. Also, carbon 

nanofibre production was found to have a much greater contribution to global warming, ozone layer 

depletion, environmental or human toxicity, compared to conventional materials (aluminium, steel 

and polypropylene) [25]. Nanoparticles (carbon black) can be also used for the reinforcement of 

polymer matrix and literature data shows that 90% of their use is for rubber reinforcement (for 

automotive tires production). Between 25 and 35% of the automotive tires consist of carbon black 

nanoparticles, which can be emitted in the atmosphere after long term consumption of tires [26]. 

4. ECOTOXICOLOGY 

During the last few years, research on toxicologically relevant properties of engineered 

nanoparticles has increased tremendously. There is no full ecotoxicological profile for any of the 

nanomaterials available today and the existing scientific results identify potential serious health and 

environmental concerns. Limited ecotoxicological data for nanomaterials excludes systematic 

assessment of the nanoparticles impact on ecosystems [27]. Much more research and 

ecotoxicological modeling is therefore required before considering large-scale environmental 

release of nanomaterials for use in remediation or other purposes.  

Possible nanomaterials exposure effects can be divided into several ways: 1) inhalation, 

dermal and oral exposure are the most obvious, depending on the type of nanoscale product, 

causing oxidative stress-related inflammatory reactions and tumour-related effects (observed up to 
now only in rats); 2) skin penetration (metal oxide nanoparticles used in sunscreens); 3) 

nanoparticles presence in the gastrointestinal tract after oral use of nanostructured components in 

food and pharmacological industry. Some studies have shown that commercial nanomaterials can 

damage human DNA, negatively affecting cellular function and even causing cell death. There is 

also the evidence that some nanomaterials could impair the function or reproductive cycles of 

earthworms which play a key role in nutrient cycling that underpins ecosystem function [28]. Most 

recently, disturbing new evidence has shown that nanomaterials can be transferred across 

generations in both animals and plants [29].  

5. CONCLUSIONS 

Advanced nanotechnology, going beyond the knowledge of natural system and cycles, has a 

great potential for the continued improvement of technologies regarding environmental protection. 

With developing different aspects of nanotechnology, the broader environmental impacts needs to 

be discussed, including determination of potential benefits of reduction or prevention of pollutants 

from industrial sources, but also monitoring or controlling unintended negative effects by proper 

and comprehensive risk assessment and life cycle analysis. Although nanotechnology application 

has many important benefits for industry development and environmental sustainability and 

protection, energy demands of producing nanoparticles, the significant quantities of potentially 

toxic waste generated from their production and the ecotoxic behavior of many nanoparticles cause 

doubts in society that nanotechnology and new technological innovations offer cleaner solutions to 

the current ecological problems (energy consumption and air, water and soil pollution). 
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РЕЗИМЕ 

Убојна средства су саставни део свакодневних активности војних организационих система. Са њима се 

врши веома честа манипулација, кроз процесе обуке, складиштења, репарације, и сл. Корисници и извршиоци 

наведених радњи су лица која обављају формацијске дужности према прописаним процедурама рада. 

Уважавајући, чињенице да са убојним средствима рукују обучена лица и да су извршени технички прегледи, 

постоји један број ситуација када дође до нежељених догађаја, који  резултују негативним последицама по 

живот и здравље. У раду је приказана класификација убојних средства у војноораганизационим системима на 

основу неколико критеријума, а тежиште је дато на примени безбедносних мера при гађању ручним ракетним 

бацачем 64 mm М80 и ванредном догађају насталом услед неисправности убојног средства, који је 

проузроковао уништење  материјалних ресурса и повреде људских ресурса. 

Кључне речи: убојна средства, безбедан рад, ванредни догађај. 

SAFE HANDLING OF ORDNANCE IN MILITARY ORGANIZATIONS 

SYSTEMS 

SUMMARY 

Ordnance are an integral part of daily activities in military organizational systems. Oftentimes, they are 

manipulated with, through the process of training, storage, reparations, and such. Users and executors of these 

actionsare persons who perform establishment duties in accordance with determinedwork procedures. Taking in 

consideration the fact that the ordnance handlersare trained staff and that all technical inspections were done, there is 

still a number of things regarding adverse events, that could result in negative life and health consequences. This paper 

presents a classification of ordnance in military organizations systems based on several criteria, and the focus is 

placed on the application of security measures when firing rocket launcher 64 mm M80 and emergency situation which 

happens due to a defect of an ordnance, which causes both the destruction of material resources andviolations of 

human resources. 

Keywords: ordnance, safe handling, emergency 

УВОД 

У војној литератури појам војноорганизациони системи је дефинисан, па одређена 

објашњења, ставови и дефиниције које постоје омогућавају да се војноорганизациони 

системи  схвате и објасне, у смислу настанка ванредних догађаја. Анализом извора [1,2] 

дошло се до закључка да су војноорганизациони системи јединствене, структурно уређене и 

функционалне целине снага и субјеката намењени за реализацију мисија и задатака 

дефинисаних стратегијом одбране и доктрином Војске. Груписани су у команде, јединице и 

установе Војске Србије и непосредни су носиоци изградње, одржавања и повећања њених 

оперативних и функционалних способности. Одржавање и повећање наведених способности 

је њихов сталан задатак и постиже се непрекидном, свеобухватном и планском реализацијом 

садржаја у оквиру припрема за остваривање дефинисаних мисија и задатака. Припреме 

Војске имају стратегијски значај и обухватају: планирање развоја, планирање употребе, 

стратегијски и оперативни развој, мобилизацију, оспособљавање, припреме и уређење 

простора [2]. Оспособљавање Војске, као један је од најзначајнијих садржаја припрема за 

њену употребу, постиже се обуком, школовањем и усавршавањем сталног, рочног и 
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резервног састава. Професионални састав Војске највећим делом се школује и усавршава у 

систему војног школства, мањим делом у цивилним образовним установама у земљи и 

иностранству, а рочни састав  се обучава у центрима за обуку и у јединицама. Обука је део 

јединственог процеса оспособљавања и представља активност која се реализује са циљем 

стицања и повећања посебних вештина, знања и способности ради извршења одређених 

војних функција и индивидуалних и заједничких задатака. На квалитет обуке и успех у 

остваривању њеног циља велики утицај има материјална база обуке. Планским ангажовањем 

капацитета материјалне базе постиже се ефикасност у обуци и приближно стварају реални 

услови вођења борбених дејстава.  

Материјална база обуке у најширем смислу обухвата инфраструктуру и покретне 

ствари. Инфраструктуру за обуку чине терени и објекти намењени за реализацију 

индивидуалне обуке, обуке тимова (посада, послуга), колективне обуке и обуке за конкретну 

мисију. То су: вежбаонице, вежбалишта, стрелишта и полигони. Покретне ствари (ПС) за 

обуку чине материјална средства која се користе у процесу обуке и могу бити потрошне и 

трајне вредности. Војноорганизациони системи располажу покретним стварима у складу са 

Нормативом припадања ПС за обуку, правилима и упутствима. Материјална средства 

обухватају опрему (наоружање и војна опрема, превозна средства и др.), материјале 

(муниција, гориво и мазиво, репродукциони и потрошни материјал) и ситан инвентар.  

У категорији покретних средстава сврстана су и убојна средства, која припадају  

материјалним средствима  груписаних делом у опрему а делом у материјале.   

1.  ПОЈАМ, ВРСТЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА 

Убојна средства (УбС; енг. explosive ordnance, munitions; рус. боеприпасы), у ширем 

смислу, представљају подсистеме који обезбеђују извршну функцију система наоружања за 
које је оно намењено. У ужем смислу, под термином убојно средство, сматра се свако 

материјално средство које садржи бар једну експлозивну материју (ЕМ), или било коју другу 

опасну материју [3]. Убојна средства имају велики значај и широку примену у реализацији 

обуке и саставни су део свакодневних активности војних организационих система. 

У војној пракси убојна средства се дефинишу као средства намењена за извођење 

борбених дејстава са циљем уништења непријатељеве живе силе и технике, и за реализацију 

одређених задатака у миру кроз наставу, вежбе и инжињеријске радове [4]. 

Критеријуми за поделу убојних средстава су различити. За примену у 

војноорганизационим системима најважнија подела је према намени, по основу заједничких 

особина конструкција убојних средстава и према односу калибара цеви лансера и 

одговарајућег убојног средства (Слика 1.). Према намени убојна средства се деле на: бојна, 

вежбовна, маневарска, школска и опитна. По основу заједничких особина конструкција 

убојна средстава се деле на: муницију, ракете, авио-бомбе, ручне бомбе, минскоексплозивна 

средства (МЕС), торпеда, пиропатроне и артифиције. Према односу калибара цеви лансера и 

одговарајућег убојног средства, иста се деле на: калибарна, поткалибарна и наткалибарна. 

Убојна средства су материјална средства једнократне употребе, и на основу препоруке 

комитета за транспорт опасних роба при Организацији уједињених нација сврстана су у 

категорију опасних роба у класи 1 под називом експлозиви. Као таква убојна средства се 

разликују од осталих опасних роба сврстаних у класе од 2-9 (гасови, запаљиве течности, 

запаљиве чврсте материје, оксидирајуће супстанце, отровне и инфективне супстанце, 

радиоактивни материјали, корозивне материје и различите опасне робе). 
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Слика 1- Класификација убојних средстава у војноорганизационим системима 

Извор: Богданов Ј, ''Познавање убојних средстава'' 

Анализом извора [3,5,6], издвојене су одређене специфичности убојних средстава – 

експлозива:   

- постојање опасних материја и различитих процеса у њима, који су последица трошења 
кроз механички рад и загревање околне средине, што доводи до ослобађања енергије; 

- велика осетљивост при наоружавању у процесу рада; 

- велика разноликост која се огледа у димензијама и постизању ефекта дејства; 

- дејство на циљ је разноврсно (експлозија, парчадно, рушеће, кумулативно, запаљиво, 
димно, осветљавајуће, комбиновано и др.); 

- последице дејства убојних средстава могу бити: убојне (наношење губитака у живој сили), 
разарајуће (оштећење и уништење технике и објеката) и психолошке (изазивање страха и 

панике); 

- рад са убојним средствима је сложен и опасан, што захтева строго поштовање процедуре у 
руковању и придржавања мера безбедности, сигурности и заштите; 

- са убојним средствима могу руковати искључиво стручно оспособљена и психофизички 
припремљена лица; 

- временски ресурси употребе су ограничени, што захтева сталну контролу и проверу 
исправности убојних средстава од стране стручних служби; 

- обавезна је провера функционалне и техничке исправности пре и у току употребе убојних 
средстава, 

- обука у руковању убојних средстава у миру дозвољена је искључиво на полигонима и 

вежбалиштима који су зато намењени;  

- употреба убојних средстава у миру није дозвољена у објектима и затвореним 
просторијама и у  близини људства, препрека и опасних материја;   

- услови смештаја, складиштења и транспорта су посебни а начин одржавања сложен; 

- неексплодирана убојна средства представљају значајну опасност дужи временски период 
све до проналска и деактивирања/разминирања (нпр. пронађена авио бомба из другог 

светског рата).  
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Наведене специфичности указују на сложеност примене убојних средстава и велику 

одговорност субјеката у току руковања са убојним средствима, посебно када се примењују у 

војноорганизационим системима. 

2. ПРИМЕНА УБОЈНИХ СРЕДСТАВА У ВОЈНООРГАНИЗАЦИОНИМ 

СИСТЕМИМА 

Примена убојних средстава у војноорганизационим системима је двојака: 

остваривање циљева у борбеним дејствима и реализација одређених задатака у миру. 

Основни задатак примене у миру је оспособљавање и школовање професионалног састава 

Војске. Овај задатак реализује се у јединицама, центрима за обуку и у систему војног 

школства, а на основу програма војне обуке и наставних планова и програма школске 

установе. Наведени планови и програми реализују се кроз теоретски део и практичан рад 

путем наставе, вежби и инжињеријских радова. Теоретски део реализује се у кабинетима, 

учионицама и вежбаоницама, а практичан рад на вежбалиштима, стрелиштима и 

полигонима. Кроз теоретски део професионални састав се уводи у проблематику коју ће 

савладати у практичном раду, као и са методиком усвајања знања и стицања вештина. 

Практичан рад обухвата конкретне, индивидуалне и колективне радње и поступке, рад са 

наоружањем, опремом и убојним средствима и  рад у улози старешина на одговарајућим 

дужностима. 

Како би примена убојних средстава била у функцији оспособљавања професионалног 

састава у познавању, руковању, чувању и одржавању убојних средстава неопходно је да 

постоје [7]: 

- одобрени и оверени планови и програми (обуке, употребе инфраструктуре и покретних 
ствари); 

- оверена наређења (за оспособљавање, за употребу убојних средстава, за ангажовање 
субјеката у наставном процесу, за коришћење вежбалишта, стрелишта и полигона и др.); 

- одобрени и оверени распореди (часова, ангажовања људства, материјалних средстава, 
полигона и др.); 

- важећа литература (уџбеници, правила, упутсва, скрипте, лекције и др.); 

- стручни и оспособљени субјекти који реализују наставни процес (наставници, асистенти, 
инструктори, командири, контролни органи); 

- прописане мере безбедности, сигурности и заштите при руковању убојним средствима; 
Непосредни носиоци реализације наставног процеса, којим се професионални састав 

оспособљава за примену убојних средстава у војноорганизационим системима, су 

наставници, сарадници инструктори и командири јединица. Наставници и сарадници главни 

су носиоци обуке у војно школским установама а инструктори и командири у јединицама и 

центрима за обуку. Наведени субјекти процеса оспособљавања реализују и теоретски и 

практични део обуке. Практични део најчешће се реализује кроз разна гађања, паљења 

експлозива и постављање мина. У току  реализације ових облика наставе наведени субјекти 

се налазе у улогама руководиоца и помоћника руководиоца гађања-вежбе.   

Руководилац гађања/вежбе је лице које: организује и припрема гађање/вежбу, 

руководи гађањем/вежбом  и командује у току реализације гађања/вежбе. Одређује се 

наређењем и најодговорнији је орган за реализацију гађања/вежбе, ред, рад и сигурност на 

стрелишту (вежбалишту, полигону). Њему су потчињени сви извршиоци гађања/вежбе, 

старешине јединица које гађају и органи на стрелишту (вежбалишту, полигону). Руководилац 

гађања даје задатке свим органима на стрелишту (вежбалишту, полигону). за припрему и 

извршење гађања и контролише њихов рад.  

Помоћник руководиоца гађања/вежбе је лице које помаже руководиоцу у реализацији 

гађања/вежбе. Помоћник руководиоца гађања/вежбе се одређује на свим гађањима/вежбама и 
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заједно са руководиоцем припрема гађање/вежбу, руководи гађањем/вежбом  и командује у 

току извршења гађања/вежбе. На припремним и јединачним бојним гађањима и вежбама за 

помоћника руководиоца одређује се командир вода, а у војним школама и начелник-

комадант класе, као лица која поред стручног знања, најбоље познају колективе којима 

командују. 

Наведени органи представљају органе који руководе гађањем односно вежбом. Поред 

њих за успешну и сигурну реализацију гађања/вежбе веома су значајни и органи који врше 

службу на стрелишту или вежбалишту. За обуку у руковању убојним средствима посебно се 

издвајају руковаоц муниције (убојних средстава) и пиротехничар. 

Руковаоц муниције (убојних средстава)  је орган на стрелишту (вежбалишту, 

полигону) који ради са убојним средствима током припреме и извршења гађања/вежбе. 

Одређује се наређењем и потчињен је руководиоцу гађања/вежбе.  

Пиротехничар је орган на стрелишту (вежбалишту, полигону)  оспособљен за 

уништење неексплодираних убојних средстава (ракета, мина ...) и један је од чланова 

комисије за уништавање неексплодираних пројектила. Пиротехничар се одређује наређењем 

и потчињен је руководиоцу гађања односно вежбе.  

Примена убојних средстава у процесу обуке захтева велику стручност, искуство, 

висок ниво припремљености и висок степен одговорности субјеката одговорних како за 

квалитет реализације наставног процеса, тако и за безбедан рада са убојним средствима.   

3. БЕЗБЕДАН РАД СА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА У ПРОЦЕСУ ОБУКЕ 

За успешну реализацију процеса обуке са убојним средствима, поред квалитетне 

припреме и доследног придржавања правилских одредби у току извршења гађања или вежбе, 

неопходно је познавати и предузети све мере којима се избегава опасност и смањује ризик. 
Опасност је стање када на одређеном простору и за веома кретко време дође до таквог 

оштећења природе, културних, материјалних добара и животне средине, односно 

угрожености здравља или живота људи, чије последице није могуће отклонити у пожељно 

време постојећим методама рада и постојећом организацијом [8]. Ризик представља 

испољавање одређених опасних догађаја и њихових вероватних последица по људе, 

материјална добра и животну средину [8]. 

Да би избегли опасност на стрелишту (вежбалишту, полигону) и спречили ванредне 

догађаје у току употребе убојних средстава, команда или установа која организује гађање 

или вежбу, органи на стрелишту (вежбалишту, полигону)  и извршиоци гађања/вежбе 

предузимају мере безбедности, сигурности и заштите.  

Безбедност употребе убојних средстава је стање у коме не постоји опасност по људске 

и материјалне ресурсе на стрелишту (вежбалишту, полигону)  и његовој непосредној 

близини. 

Да би се избегла опасност при руковању убојним средствима, предузимају се мере 

безбедности. Мере безбедности представљају скуп активности којима се у највећој могућој 

мери смањују повреде људских и оштећења материјалних ресурса на стрелишту 

(вежбалишту, полигону) и његовој ближој околини у току извршења гађања или вежбе. 

Предузимањем мера безбедности стварају се услови за пуно психофизичко благостање 

извршилаца и свих органа на стрелишту (вежбалишту, полигону). 

Сигурност при руковању са убојним средствима  је процес одржавања прихватљивог 

нивоа ризика, којим се омогућава реализација гађања или вежбе без ванредних догађаја. 

Сигурност није завршно стање него динамично спровођење мера на општем нивоу ради 

стварања потпуних услова за реализацију гађања или вежбе без негативних последица за 

ресурсе. 
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Заштита при руковању убојним средствима је процес предузимања конкретних мера у 

датој ситуацији на стрелишту (вежбалишту, полигону). Мере заштите предузимају сви 

субјекти ради стварања услова који не доводе до повређивања и који стварају услове за пуну 

физичку и психичку безбедност извршиоца и органа на стрелишту (вежбалишту, полигону). 

Наведене мере су у узрочно-последичној вези и њиховом применом смањује се ризик 

при руковању убојним средствима. 

Велика разноврсност убојних средстава, њихова специфичност у односу на другу 

опасну робу,  велика опасност примене и ризичност руковања убојним средствима утицали 

су на прописивање општих и посебних мера безбедности, сигурности и заштите. Опште мере 

примењују се код свих облика наставног процеса и за све врсте убојних средстава. Посебне 

мере прописане су за сваку врсту убојних средстава и за сваки облик наставног процеса и 

налазе се у правилу сваког убојног средства појединачно. Због разноврсности убојних 

средстава и великог броја прописаних мера, у даљем раду приказане су мере безбедности, 

сигурности и заштите при гађању ручним ракетним бацачем 64 mm М80 као једне од врста 

убојних средстава (Слика 2). 

 

                            

Слика 2- Комплет ручног ракетног бацача 64 mm М80 

Извор: ''Правило ручни ракетни бацач 64mm М80'' 

3.1 Мере безбедности при гађању ручним ракетним бацачима 64 mm 

За реализацију гађања ручним ракетним бацачима 64 mm М80 и 90mm М79 

предузимају се следеће мере безбедности [9,10]: 

 извршиоцима гађања забрањује се превођење у борбени положај, пуњење и руковање 

ручним ракетним бацачима без команде и одобрења руководиоца гађања; 

 пре промене ватреног положаја стрелац/нишанџија ручни ракетни бацач обавезно укочи; 

 после извршеног гађања сваки извршилац гађања преводи ручни ракетни бацач у 

маршевски положај, а руководилац гађања или његов помоћник одузима преостале ручне 

бацаче ракета; 

 од команде ''ПРЕКИНИ-ИСПРАЗНИ!'' до нове команде ''ПАЖЊА!'' забрањује се 

руковање са ручним ракетним бацачем; 

 људство на стрелишту обавезно носи шлемове на глави; 

 извршиоцима гађања скреће се пажња на начин кретања на стрелишту на којем је 

претходно реализовано гађање разним пројектилима; 

 извршиоцима гађања обавезно се дају упутства како да поступе у случају наиласка на  

заостала убојна средства из претходних гађања; 

 достављање обавештења о реализацији гађања надлежним органима општине на чијој се 

територији налази стрелиште, најкасније 7 дана пре почетка гађања;  

 друге мере ради отклањања конкретних опасности по све учеснике на стрелишту и 

људство у непосредној околини стрелишта.  

3.2 Мере сигурности при гађању ручним ракетним бацачима 64 mm 

За реализацију гађања ручним ракетним бацачима 64 mm М80 предузимају се следеће 

мере сигурности [9,10]: 
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 на стрелиште се доводе извршиоци гађања који су потпуно обучени у руковању ручним 

ракетним бацачима и муницијом; 

 извршиоци гађања рукују ручним ракетним бацачима у складу са правилима гађања 

прописаних тачкама правила за сваки ручни ракетни бацач; 

 ручни ракетни бацач из кога се гађа прегледа се и мора бити исправно; 

 приликом превођења ручног ракетног бацача 64 mm М80 у борбени положај, десну руку 

не држати на задњем делу унутрашње лансирне цеви; 

 забрањује се употреба неисправних и непрегледаних ручних ракетних бацача; 

 на пошумљеном земљишту и земљишту под пољопривредним културама ограничава се 

употреба запаљивих средстава и предузимају се мере гашења или локализације насталих 

пожара; 

 ручни ракетни бацачи се заштићују од неповољних атмосферских утицаја (влаге, 

директних сунчевих зрака, ниске и високе температуре) и обезбеђују стражом; 

 гађање се одмах прекида у случајевима: појављивања људи, стоке или возила у пољу 

гађања; појаве пожара, грмљавине и других елементарних непогода у рејону стрелишта;   

уочавања сигнала који указује на насталу ''ОПАСНОСТ'', и у свим случајевима када су 

угрожени људски и материјални ресурси и 

 друге мере у циљу извршења гађања без ванредних догађаја. 

3.3 Мере заштите при гађању ручним ракетним бацачима 64 mm 

За реализацију гађања ручним ракетним бацачима 64 mm предузимају се следеће мере 

заштите [9,10]: 

 учесници гађања не смеју скидати шлем; 

 лансерна цев ручног ракетног бацача је увек окренута у правцу гађања ка линији мета; 
 извршиоци гађања прате терен при доласку на ватрену линију или поседању ватреног 

положаја; 

 извршиоци гађања уочавају место заклона и улазе у заклон водећи рачуна да се не повреде 

и да у заклону нема животиња које би могле да нанесу повреду; 

 ручни ракетни бацачи се прегледају и исправни и неоштећени издају извршиоцима гађања; 

 извршиоци гађања самостално прекидају гађање у случају било каквог угрожавања 

људских и материјалних ресурса и 

 друге мере ради заштите извршилаца гађања и осталих учесника на стрелишту, сходно 

конкретној ситуацији. 

Уважавајући, чињенице да са убојним средствима рукују обучена лица, да су 

извршени технички прегледи и да су у току рада са убојним средствима испоштоване све 

мере безбедности, сигурности и заштите, постоји један број ситуација када дође до 

нежељених догађаја, који  доводе до уништења и оштећења материјалних ресурса и 

негативних последица по живот и здравље људских ресурса. 

4. НЕГАТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ РАДА СА УБОЈНИМ СРЕДСТВИМА 

Негативне последице резултат су нежељених догађаја и испољавају се у виду 

оштећења дела природе, културних, материјалних добара и животне средине, и у виду 

угрожавања здравља или живота људи. Овакве последице није могуће отклонити у реалном 

времену, постојећим методама рада и постојећом организацијом. То указује на чињеницу да 

је рад са убојним средствима опасан и веома ризичан и да вероватноћа појаве нежељених 

догађаја постоји и поред предузетих свих мера од стране одговрних лица. 

У процесу обуке у војноорганизационим системима нежељени догађаји се дефинишу 

као ванредни догађаји. Негативне последице ванредних догађаја испољавају се у виду 
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уништења или оштећења материјалних ресурса (Слика 3) и у виду смртних исхода или 

повреда људских ресурса (Слика 4).     

       

Слика 3- Уништење материјалних ресурса 

Извор: Аутор 1 

     

Слика 4- Повреде људских ресурса 

Извор: Аутор 1 

У војноорганизационим системима велика пажња је усмерена ка примени мера 

безбедности, сигурности и заштите при руковању са убојним средствима. Ова констатација 

поткрепљена је и чињеницом да руководилац гађања/вежбе или његов помоћник имају 

обавезу да удаље са стрелишта (вежбалишта, полигона) свако лице које нарушава безбедан 

рад са убојним средствима. Такође контролни орган има апсолутно право да прекине сваки 

рад са убојним средствима у колико су нарушене мере безбедности, сигурноси и заштите. 

Због оваквог односа према мерама у раду са убојним средствима у војноорганизационим 

системима је редак случај ванредних догађаја поготово са смртним исходом људских 

ресурса. Међутим ванредни догађаји са негатиним последицама се дешавају и у оваквим 

системима и поред одговорног рада свих субјеката и свих предузетих мера. Сликама 3 и 4 

приказане су негативне последице ванредног дођаја на једном од гађања ручним ракетним 

бацачем 64 mm М80. Ванредни догађај је последица превремене експлозије погонског горива 

што је довело до уништења ручног ракетног бацача, а због неправилног ширења барутних 

гасова до повреде руководиоца гађања и извршиоца гађања. Закључак увиђаја је да непостоји 

одговорност субјеката у раду са убојним средством већ је узрок нежељеног догађаја техничке 

природе. Због тога је овај догађај окарактерисан као ванредни догађај узрокован убојним 

средством. Након испитивања и опитовања свих ручних ракетних бацача исте серије, као и 

уништени, није се дошло до одговора зашто се догодио ванредни догађај, јер су сви ручни 

ракетни бацачи при опитовању реаговали у складу са техничким функцијама система. 

Наведени случај указује да су негативне последице могуће и поред одговорног рада свих 

субјеката, али да оне не морају бити са смртним исходом по људе, што се постиже применом 

адекватних мера безбедности, сигурности и заштите.   
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5. ЗАКЉУЧАК 

Убојна средства у војноорганизационим системима примењују се за остваривање 

циљева у борбеним дејствима и реализацију оспособљавања професионалног кадра у миру. 

Разноврсност и специфичност убојних средстава захтева велику стручност и одговорност 

субјеката у раду и то посебно у процесу обуке. Та одговорност нарочито се огледа у примени 

мера безбедности, сигурности и заштите као би се отклонила опасност и смањио ризик при 

руковању са убојним средствима. Међутим и поред тога постоје ситуације које доводе до 

негативних последица које су резултат нежељених догађаја - ванредних догађаја. Уништење 

или оштећење материјалних ресурса и смртни исход или повреда људских ресурса су 

негативне последице које представљају резултат ванредних догађаја. Узрок ванредног 

догађаја може бити људски фактор или теничко средство као материјални фактор.  

6. ЛИТЕРАТУРА 

[1] Стратегија одбране Републике Србије 

[2] Доктрина Војске Србије 

[3] Богданов Ј., ''Познавање убојних средстава'', Универзитет одбране у Београду, ВА, 

Београд (рецензирано, штампање у току). 

[4] Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981. 

[5] Радић В., ''Минско ратовање'', ВИЗ, Београд, 2001. 

[6] Инжињеријски приручник II'', ВИЗ, Београд, 1973. 

[7] " Упутство и програми гађања из пешадијског оружја", ВИЗ, Београд, 1998. 

[8] Кековић З., и Кешетовић Ж., "Кризни менаџмент I- Превенција кризе",  Универзитет у    

Београду, ФБ, Београд 2006. стр. 134 и135. 

[9] ''Правило ручни ракетни бацач 64mm М80'', Управа пешадије Београд, ВИЗ, 1982.  
[10] Ранђеловић А., ''Гађање стрељачким н аоружањем'', Универзитета одбране у 

Београду,  ВА, Београд (рецензирано, штампање у току). 

  



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

561 
 

БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ И ТЕХНИКЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
Добривоје Станојевић.

1
 

РЕЗИМЕ 

Контрола безбедности нашег друштва је више него икада угрожена елементарним непогодама и другим 

непревиђеним несрећама које могу настати у сваком тренутку. Разлика између потреба и могућности доводи до 

нарушавања односа човека (друштва) и животне средине, материјализовано кроз догађаје које остављају 

негативне последице по вредности друштва. И у оваквим ситуацијама процена свеобухватног ризика 

представља основни сегмент процене угрожености у процесу идентификације, анализе и третмана различитих 

ризика у времену и простору. 

Кључне речи: bezbednost, rizik, poplava, vanredna situacija 

SAFETY OF PEOPLE AND EQUIPMENT IN EMERGENCY SITUATIONS 

SUMMARY 

The control of safety of our society is more than ever threatened by natural disasters and other unpredicted 

accidents that may occur at any time. The difference between needs and opportunities leads to a distortion of the 

relationship of the man (society) and environment, materialized through events that leave negative consequences for the 

society. In these situations, the comprehensive risk assessment is a basic segment of risk assessment in the 

identification, analysis and treatment of different risks in time and space. 

Keywords: safety, risk, flood, emergency 

УВОД 

Ванредна ситуација се проглашава када последице одређених катастрофа (поплава) 

није могуће спречити редовним деловањем надлежних органа. Ванредна ситуација се 

проглашава уколико су ризици и претња или последице одређених катастрофа у тој мери 

опасне по становништво, животну средину и материјална добра да их није могуће спречити 

или отклонити редовним путем надлежних органа и служби. Због тога је њихово ублажавање 

и отклањање неопходно употребити посебне мере, посебне снаге, посебна средства уз 

појачани режим рада што пише у закону о ванредним ситуацијама, а одлуку о ванредним 

ситуацијама доноси Влада Србије.  

СИСТЕМ УПРАВЊЉАЊА У ЗОНИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА   

Потребно је успоставити систем деловања и управљања у ванредним ситуацијама као 

и систем заштите материјалних, људцких и животне средине од елементарних непогода 

техничко технолошких несрећа удеса и природних катастрофа. Систем управљања се мора 

усагласити са надлежним државним органима у овом случају са локалним самоуправама 

областима у којима је било поплаве у којем је имало учешће полиција, војска републике 

србије и остале спасилачке екипе у заштити и спасавању материјалних добара, али 

истовремено поштовати права и дужности грађана при заштити спасавању и отклањању 

последице елементарне непогоде (поплаве).  

За руковођење у ванредној ситуацији био је формиран на локалном нивоу општински 

штаб за ванредне ситуације конкретно општина Обреновац. Нормално је било да је наш члан 

био у саставу штаба општине Обреновац за ванредне ситуације. 

                                                             
1
 "Електродистрибуција Београд" д.о.о., Масарикова 1-3, Београд, 

Србија 
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УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ У „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ БЕОГРАД― 

У складу са својим овлашћењима директор „Електродистрибуције Београд― формира 

кризни штаб који има задатак да прати и предузима одговарајуће мере што се тиче 

материјалних и људских ресурса на територији која припада Електродистрибуцији Београд 

која је задужена за снадбевање потребним и квалитетним количинама електричне енергије и 

ако је проглашено ванредно стање. Кризни штаб је састављен од   стручних и одговорних 

лица која могу да доведу до успешног система руковођења и извођења радова у ванредној 

ситуацији која је настала. Међу члановима овог штаба било је и лице за безбедност и 

здравље на раду које је имало задатак да у насталој ситуацији сагледа додатне ризике који 

нису били предвиђени у акту о процени ризика у електродистрибуцији Београд и обезбеди 

заштитна средства за све људе који буду имали додира са новонасталом ситуацијом.  

Тако су одређена три правца деловања: 

-Материјална средства 

-Финансиска средства 

-Средства за личну заштиту и безбедност радника 

-Прва и основна ствар је било да се обезбеди безбедност радника и грађана од 

случајног продора напона из било ког правца да не би дошло до нежељених последица. Зато 

су искључене све ТС 35/10кв и 10/04кв које су биле потопљене а да истовремено смањимо 

могућност настанка изненадних хаварија. 

 

ЦЦ 

 

Црвене линије представљају све што је искључено 

-С обзиром да смо искључили све поплављене трафо станице долази до немогућности 

успостављања комуникационих веза у целом граду, самим тим немамо поузданих веза ни 
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међу нашим диспечерским екипама. Због тога за наше екипе уводимо тетра моторола систем 

комуникације између диспечерских екипа и центра за управљање екипама. Истовремено се 

повећава безбедност радника који имају везе са локацијом Обреновац. Констатовано је да су 

радници који раде у Обреновцу изгубили велики део личних заштитних средстава као и 

опреме и алата за рад, зато се повлачи све што има у магацинима дистрибуције Београд и 

упућује радницима у Обреновац, са друге стране уводи се опрема за једнократну употребу 

јер новонастала ситуација не дозвољава редовно одржавање хигијене. 

-Зато смо увели личну опрему за једнократну употребу као што су: 

-Хирушке маске и слично, рукавице за једнокрану употребу, кабанице, мантили и 

капе за једнократну употребу, средства за дезинфекцију руку. 

На тај начин смо смањили могућност инфекције и заразе која је могла да наступи 

услед загађених вода и контаминиране опреме. Истовремено смо увели коришћење само 

флаширане воде и конзервирану храну. 

После сагледане ситуације почело се са пуштањем трафо станица код којих је 

извршена детаљна санација и које су функционално и технички биле спремне за безбедно 

пуштање под напон за људе и технику. 

Дијаграм пуштања трафо станица у рад после санације 

После санирања и пуштања свих трафо станица под напон извршиће се детаљна 

анализа свих проблема и техничких решења које смо користили у насталој ситуацији са 

посебним освртом на финансиска средства и остале аспекте који су настали као последица 

катастрофалне поплаве у објектима дистрибуције Београд као и целокупне мреже што 

подземне што надземне града Обреновца. После завршеног ванредног стања можемо да 

констатујемо да су предузете све неопходне мере што се тиче безбедности и здравља на раду 

и дале добре резултате јер није било никаквих повреда а истовремено није било ни 

инфекција , тровања и сличних проблема.  

TS u mraku
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ЗАКЉУЧАК 

У овом раду смо се првенствено бавили обезбеђивањем довољних количина 

материјалних добара, средства опреме, људских ресурса са аспекта безбедности технике и 

људи. Најтеже је било препознати опасности и штетности које су могле настати у овој 

елементарној непогоди по безбедност и здравље радника. Основни проблем је био 

препознавање свих непредвиђених ситуација које су се мањале из часа у час а морале су бити 

под контролом и ако је на снази била ванредна ситуација. Издефинисани основни ризици у 

акту о процени ризика Електродистрибуције Београд који су били применљиви у редовном 

раду морали су бити додати и ванредни ризици који су настали као последица ванредне 

ситуације т.ј. поплаве. 
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REDUCING RISK FOR FIREFIGHTERS DURING THEIR ACTIVITY IN 

UNBREATHABLE ENVIRONMENT ON THE BASE OF MOBILE 

THERMAL IMAGING SYSTEMS 
Ulianovskiy Alexander A.

1
, Dovzhenko Maxim S.

1
, Markovа Tatyana S.,

1
 

ABSTRACT 

In this article proposed to equip active control points with mobile thermal imaging systems. These systems 

provide the operator of headquarters of emergency elimination with thermal images from the place of fighting and 

rescue operations. 

Key words: mobile control point, firefighter, mobile thermal imaging system, thermal image, infrared range. 

Liquidation effectiveness of natural or man-made emergency situations depends on the 

quality of navigation, positioning and informing of firefighters in a smoky (unbreathable) 

environment [1]. 

Mobile control points (MCP) are used to ensure the functioning of operative groups of 

EMERCOM of Russia in the area of emergency liquidation [2]. MCP should be composed of 

telecommunications, automation, remote monitoring, physical access control, information 

protection, life support and other systems.  

Unfortunately, the MCP operator has radio sharing with firefighters without having the 

video transmitting from the location of emergency, due to lack of vision in unbreathable 

environment. 

To solve this problem we propose to use the mobile thermal imaging systems (MTS) that 

allow to determine the location of hot and very hot objects, such as the victim or the seat of fire in 

heavy smoke. 

The composition of the MTS (Fig. 1): thermal imager, placed in a special protective cover - 

1, power wires and video channel – 2, output device for thermal images - 3, the transmitter- 4, 

receiver - 5. 

The advantages of using this thermal imaging system over existing thermal imaging device 

is undeniable. Firefighter hands remain free, head movement is not complicated. MTS is compact, 

lightweight and strong. 

 

  

Fig. 1. Composition of MTS 
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The work of firefighters of EMERCOM of Russia is complicated by the influence of fire 

hazards: open flames, sparks, high thermal effect of the hot designs and the fire, heavy smoke 

premises etc. Therefore, equipment of MCP with mobile thermal imaging system definitely would 

increase the efficiency and speed of rescue, and other types of work in conditions of limited 

visibility, and also reduce the risk of firefighters deaths while on duty.  
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UTJECAJ SMJENSKOG RADA U PEKARSKOJ PROIZVODNJI NA 

ZDRAVLJE RADNIKA 
1
Zoran Vučinić, 

2
Matilda Đogić, 

3
Jovan Vučinić 

ABSTRAKT 

U radu je prikazan pregled istraţivanja smjenskog rada u privatnim pekarama na podruţju Karlovaţke 

ţupanije. Prikazan je pregled istraţivanja o narušavanju ritmova koji nameše takav rad (zdravstveni problemi, problemi 

obiteljskog i društvenog ţivota tih radnika). Polazna osnova ovog rada je hipoteza da je smjenski rad štetan za zdravlje, 

umanjuje koncentraciju i radnu efikasnost, te loše utjeţe na sociološke odnose pojedinca i okoline. Istraţivanja su 

provedena pomošu ankete uz statistiţku obradu podataka i analizu dobivenih rezultata. 

Ključne riječi: zaštita na radu, zaštita zdravlja, smjenski rad,društveni i obiteljski ţivot 

IMPACT OF SHIFT WORK IN BAKERIES ON WORKER'S HEALTH 

ABSTRACT 

This paper presents an overview of studies of shift work in private bakeries in the County of Karlovac. It gives 

the review of research on the disruption of rhythms, imposed by such a work (health problems, family and social life 

problems of these workers). The starting point of this paper is the hypothesis that the shift work is harmful to health; it 

reduces concentration and working efficiency, has a bad influence on social relations of the individual and environment. 

Studies were conducted using a survey followed by statistical data processing and analysis of the results obtained. 

Keywords: occupational safety, health protection, shift work, social and family life 

1.UVOD 

Rad u smjenama zahtjeva posebnu organizaciju obiteljskih obveza, odmora i opšenito 

slobodnog vremena. Smjenski rad odreŤuje ţime še se pojedinac baviti u slobodno vrijeme, a zbog 

neusklaŤenosti obveza s drugim ljudima radnici ţesto pribjegavaju samostalnim hobijima. Nošni 

rad je teţi od dnevnoga rada zbog narušavanja biološkog ritma radnika. Kad radnik poţinje raditi 

nošu, nije raspoloţen za rad veš mu je potreban odmor nakon  radnog dana. U tome leţi bitan 

fiziološki i psihološki problem nošnog rada. Time se povešava psihiţki napor i umor radnika, a 

smanjuje oprez. Smanjenjem opreza kod djelatnika povešava se mogušnost nastanka nezgoda na 

radu. Zbog boljeg odmora radnika, ako je to moguše, trebalo bi konstantno mijenjati radnike iz 

nošne i dnevne smjene (ţl. 59. st. 2. Zakona o radu). Struţnjaci pokušavaju planirati rad na naţin da 

rad u smjenama predstavlja što je moguše manji problem po društveni ţivot i zdravlje radnika.  

Spavanje koje slijedi nakon nošne smjene, takozvani dnevni san, ţesto je vremenski kraši i pliši te 

nema dovoljnu vrijednost oporavka radnika. TakoŤer se istodobno stvaraju i nezdrave navike 

konzumiranja hrane, neodgovarajuši obroci u neuobiţajeno vrijeme dana, a javljaju se i probavne 

smetnje. Buduši da se cjelokupna prilagodba nošnom radu dogaŤa polako, organizam se uspije 

jednim dijelom prilagoditi na nošni rad i dnevni odmor. Postoje bitne razlike u sposobnosti 

prilagoŤavanja nošnom i smjenskom radu. Stariji radnici teţe se prilagoŤavaju i brţe se zamaraju, a 

s druge im strane ne treba sna onoliko koliko im je bilo potrebno dok su bili mlaŤi. Ţene koje rade 

nošu imaju poremešaj menstrualnog ciklusa, povešan rizik od spontanog pobaţaja, prijevremeni 

porodi i opšenito manji broj trudnoša. Ţene koje rade nošu, a imaju djecu imaju kraši i poremešen 
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dnevni san te pate od kumulativnog umora više od ţena bez djece.Sigurnost na poslu  kao i na radnu 

djelatnost utjeţe smjenski rad. Budnost, djelotvornost i metabolizam na najniţoj su toţki u rane 

jutarnje sate, što moţe pridonijeti pojavi  incidenta  i pogreške na poslu. U konaţnici potrebo je 

organizirati stalan raspored spavanja u što je moguše mirnijim uvjetima, voditi raţuna o zdravoj 

prehrani te se redovito druţiti s obitelji i prijateljima. Porastom konkurencije i broja potrošaţa na 

trţištu, u bilo koje doba dana i noši povešava se i broj usluga koje su dostupne 24 sata/dan, a samim 

time i broj smjenskih radnika. Ekonomski, tehnološki i transportni faktori imaju najveše znaţenje u 

nastanku ove problematike. Iako je generalno rad u smjenama dobro prihvašen od strane radnika, 

on rezultira negativnim psihosocijalnim, psihološkim i fiziţkim efektima kod radnika 

Smjenski rad takoŤer moţe dovesti i do znaţajnih teškoša u odrţavanju obiteljskih i društvenih 

odnosa, što moţe biti jedan od izvora stresa za radnike koji rade u smjenama. Naime neka 

istraţivanja su pokazala da negativni utjecaj smjenskog rada na socijalnoj razini mogu rezultirati 

izolacijom i socijalnom marginalizacijom smjenskog radnika. 

2. METODOLOŠKI PRISTUP PROVEDENOG ISTRAŢIVANJA 

Istraţivanje o utjecaju smjenskog rada na djelatnike provedeno je na temelju vlastitih 

iskustava i iskustava radnih kolega koji u ovakvom obliku smjenskog rada, rade duţe vrijeme tj. 

dvije i više godina. U radu se raspravlja o negativnim utjecajima smjenskog i nošnog rada koji su 

klasificirani u ţetiri kategorije uţinka: na biološke funkcije, zdravlje, radna efikasnost i društvene i 

obiteljske aspekte ţivota. Poseban naglasak stavljen je na individualne i organizacijske faktore o 

kojima ovisi mogušnost prilagodbe na smjenski rad te tolerancija takvog rada. Preduvjeti tolerancije 

smjenskog rada  su: dob, spol, fleksibilnost u navikama spavanja, zdrava prehrana, obiteljska 

situacija i mnogi drugi. Anketa je provedena s ciljem da se istraţi poznavanje djelatnika o 

opasnostima i štetnostima na radnom mjestu  i utjecaju  smjenskog rada na djelatnika. 

2.1. Problem istraţivanja 

Problem istraţivanja je bio otkriti da li postoji  razlika  usredotoţenosti radnika tijekom 

jutarnjeg i nošnog rada. Stupanj usredotoţenosti pojedinog radnika je subjektivni podatak. Zato je 

trebalo napraviti istraţivanje koje še pokazati usredotoţenost misli svakog radnika na toţno 

odreŤeni zadatak. U ovom sluţaju to je toţnost i poznavanje pravila sigurnosti pri jutarnjem i 

nošnom radu, da li smjenski i nošni rad štetno utjeţu na djelatnike, na njihovo zdravlje te na 

društveni ţivot. 

2.2. Cilj istraţivanja 

Cilj istraţivanja je utvrditi razliku u stupnju usredotoţenosti radnika tijekom dnevne i nošne 

smjene. Anketa kojom še biti provedeno istraţivanje je sastavljena od pitanja sa pravilima o 

sigurnosti i zaštite radnika u pogonu pri obavljanju svakodnevnog posla, te utjecaj nošnog rada na 

zdravlje ţovjeka. S pravilima zaštite i sigurnosti na radu  i utjecaju nošnog rada svaki bi radnik 

trebao biti upoznat. 

2.3.Metode 

Korištena je pismena anketa koja sadrţava pitanja s predloţenim odgovorima gdje je uzeto 

25 radnika zaposlenih u proizvodnom pogonu tijekom nošne smijene i 25  radnika zaposlenih 

tijekom jutarnje smjene u više privatnih pekara.Obrada podataka izvršena je statistiţkom metodom, 

kao i metodom analizom sadrţaja. 
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2.4. Hipoteza 

Smjenski rad u pekarskoj proizvodnji (I.smjena od 18,00-02,00, i II.smjena od 02,00-11,30 

sati) štetan za zdravlje, umanjuje koncentraciju i i radnu efikasnost, te loše utjeţe na društveni i 

obiteljski ţivot radnika.. 

3. REZULTATI ISTRAŢIVANJA  

 

Slika 1: Prikaz mišljenja ispitanika o smjenskom radu 

Uvjeti za siguran rad  su ostvareni kada radnik, radna okolina i sredstva rada ispunjavaju 

zahtjeve koji su sukladni s pravilima zaštite na radu, te oni kao takvi trajno osiguravaju pravilno 

funkcioniranje procesa rada. 
 

 

Slika 2: Prikaz rezultata o potrebnom vremenu za povratak u dnevni ritam 

Odgovor  djelatnika potvrŤuje štetan utjecaj nošnog rada što moţe doprinijeti opasnostima 

na radu prilikom obavljanja odreŤenih zadataka u nošnoj smjeni.kvantiteta i kvaliteta spavanja je 

ţesto ometena kad je vrijeme spavanja pomaknuto s noši na dan. Dnevno spavanje je rijetko duboko 

i regenerirajuše kao spavanje tijekom noši. Kao posljedica poremešaja spavanja ţesto se javlja 

kroniţan umor , depresija i povešana pobuŤenost. 

 

Slika 3: Osjećaj radnika nakon noćne smjene 

a) nodni i smjenski rad
uvelike iscrpljuje
djelatnika

b) ugrožava njegovo
fizičko i psihičko zdravlje

c) loše utječe na njegov
društveni i obiteljski život

60% 30% 

15% 5% 

a) uspiju se razbuditi
nakon nekoliko sati

b) cijeli su dan
neispavani i  iscrpljeni

c) ne osjedaju umor

35% 

60% 

5% 

a) loše ,umorno

b) neispavano

c) iscrpljeno

50% 

10% 

38% 

12% 
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Rad u smjenama dovodi do nedostatka vremena za druţenje s djecom, problema oko pomoši 

djeci i obitelji u svim potrebnim podruţjima.za pretpostaviti je da sigurno se javljaju i odreŤeni 

problemi radmika koji su u braku, problema u komunikaciji s drugim osobama i drugo.Posebni 

problemi vjerovatno su prisutni kod radnika- sportaša, gdje je teško uskladiti sve te 

obveze.nedostatak redovnih socijalnih kontakata moţe dovesti do osješaja usamljenosti i 

izolacije.Isto tako razne edukacije, sadrţaji vezani za djecu,organiziraju se u razliţito doba dana, 

tako da radnici teško mogu kvalitetno sudjelovati u takvim aktivnostima. 

 

 

Slika 4: Stavovi radnika o odmorima u smjenskom radu 

Gotovo 80% radnika je za odreŤene pauze koje mogu biti razliţite.za pretpostaviti je da 

potrebno vrijeme za odmor ovisi o zahtjevnosti poslova u poţetku i kraju smjene, krašim, brojnijim 

pauzama tijekom smjene, trening radnika o tome kako smanjiti negativne efekte rada u smjenama i 

dr. 

 

Slika 5: Zdravstveni problemi pri radu u smjenama 

Oţito je da dugogodišnji rad, naroţito u nošnim smjenama, što je karakteristika pekarske 

proizvodnje, ostavlja duboke zdravstvene probleme za takve radnike, kao što su kardiovaskularni 

problemi, gastrointestinalne bolesti,posebni zdravstveni problemi ţena – radnica, poremešaji navike 

uzimanja hrane, nervni problemi i dr. 
 

 

Slika 6: Utjecaj noćnog rada na koncentraciju 

a) jedna pauza od 30
min

b) svaka 2 h pauza 15
min

c) pauza od 1 h

d) bez pauze

50% 
20 % 

30% 

a) pretilost

b) nesanica

c) nema posljedica

d) pothranjenost

20% 

55% 

25% 

a) znatno smanjena
koncentracija

b)  koncentracija nije
smanjena

65% 

20% 

15% 
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Kod velikog broja radnika koncentracija rada u nošnoj smjeni opada, što je bilo, i za 

oţekivati. Za pretpostaviti da je to više izraţeno kod stariji radnika i onih koji se nisu dovoljno 

odmorili i pripremili za takav rada. Kada bi se razmotrile mogušnosti moguših promjena u 

organizaciji rada u pekarskoj proizvodnji, kroz mogušnosti samo nekoliko nošnih smjena za redom, 

izbjegavanje preduge smjene od 12 sati, izbjegavanje poloviţne smjene, povešanje okolinskog 

svjetla uz podruţje rada, povremena muzika za vrijeme rada i drugo, sigurno bi se povešala 

koncentracija radnika za vrijeme rada u pekarskoj proizvodnji. 
 

 

Slika 7: Opasnosti pri kretanju u radnom prostoru 

S obzirom na prirodu poslova koju radnici obavljaju , a naroţito u nošnim smjenama, za oţekivati 

je moguše ozljede na radu koje mogu biti uzrokovane zbog umora i smanjene koncentracije rada 

vezanosti za padove i druge izvore ozljeda zbog mehaniţkih opasnosti. 

 
Slika 8: Smetnje pri radu u stojećem poloţaju 

 

Slika 9: Utjecaj noćnog rada na odnose s drugim radnicima 

a) mehaničke opasnosti

b) padovi

c) umor izazvan kretanjem
djeltanika

70% 

10% 
20% 

a) poremedaj krvotoka

b) oštedenje vida

c) poremedaj kostiju i
kralježnice

d) pospanost i razdražljivost

55% 

20% 

20% 

5% 

a) jako loše

b) nervoza pogoršava
odnose

c)ne utječe

d) dobar utjecaj

45% 

25% 15% 
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Tehnološki procesi,kao i  naţini rada u pekarskoj proizvodnji ne dozvoljavaju dovoljno 

slobodnog vremena i mogušnosti druţenja , komuniciranja i kraših odmaranja s drugim radnicima. 

Naroţito u onim pogonima gdje je starija tehnologija, nema automatizacija u proizvodnom ciklusu, 

pa se traţi mnogo veši napor i koncentracija radnika. 

 

 
Slika 10: Zadovoljstvo radnim vremenom 

Ovi rezultati pokazuju da veša interferencija radnog vremena s društvenim i obiteljskim 
ţivotom smanjuje zadovoljstvo radnim vremenom i posljediţno , zadovoljstvo poslom.(problemi u 

obavljanju formalnih poslova i ţekanje na iste nakon nošnog rada i dr.). 

4. ZAKLJUĈAK 

U istraţivanjima povezanosti smjenskog rada i zdravlja javljaju se dva bitna problema. Na 

prvom je mjestu efekt zdravog smjenskog radnika pod kojim se podrazumijeva utvrŤivanje boljeg 

zdravstvenog statusa smjenskih radnika u odnosu na radnike sa standardnim radnim vremenom. 

Kvaliteta spavanja je jedan od najvaţnijih kriterija tolerancije prema smjenskom radu.. Odmor je 

svakako jedna od osnovnih pot2reba svakog ţovjeka i ta funkcija slobodnog vremena dobiva svoje 

fundamentalno znaţenje. Rezultati velikog broja istraţivanja pokazuju da  su probavni problemi 

ţešši kod radnika koji rade u smjenama koje ukljuţuju veţernji i nošni rad, nego kod dnevnih 

radnika. Zbog svega toga je neophodno je, uz punu društveno-politiţku, ekonomsku, zdravstvenu, 

znanstvenu, a posebice pedagošku dogovornost i angaţiranje, slobodno vrijeme uţiniti sastavnim 

dijelom odgojno-obrazovnog sustava i pozitivnim faktorom naše cjelokupne ţivotne stvarnosti. 

Pritisak na poslu prenosi se i na ţivot izvan radnog okruţenja, privatne obveze prilagoŤavaju se 

radnom vremenu, i sve ono što pripada segmentu osobnog ţivota, radnik nastoji riješiti u što krašem 

razdoblju, jer vremena nema. 

Rad u smjenama nemoguše je izbješi, ali je zato moguše minimalizirati njegove negativne 

uţinke na fiziţko i psihiţko stanje radnika.Rad u smjenama nije u skladu s našim cirkadiurnim 

ritmovima, ali niti u skladu sa ţivotom socijalne okoline.Kljuţan korak u smanjenju utjecaja ovog 

problema jest menadţera, organizatora rada samih radnika i društva s negativnim uţincima rada u 

smjenama, naroţito nošnog rada, naţinom prepoznavanja negativnih uţinaka, kao i naţina 

smanjenja negativnih efekata i upoznavanje s razliţitim naţinima samopomoši. 
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KVALITETA PROVEDBE PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA 
1
Zoran Vučinić, 

2
Jovan Vučinić, 

3
Tatjana Čumpek 

APSTRAKT 

U radu se ukazuje na znaţaj izrade i poznavanja ovog plana od strane svih zaposlenika. Putem ovog 

istraţivanja utvrdilo se koji su stvarni problemi u primjeni plana za dotiţnu drţavnu tvrtku, s obzirom na prirodu posla 

(Vodoprivreda – ispostava Karlovac). Anketom su obuhvašene odreŤene kategorije evakuacija, zaštita i spašavanje 

zaposlenika vezano za poznavanje plana. Cilj je takoŤer pokazati koliko su znaţajni i psihološki profili za radnike 

vezano za ovo planiranje. 
Ključne riječi: evakuacija, zaštita i spašavanje, plan 

QUALITY OF IMPLEMENTING THE PLAN OF EVACUATION AND 

RESCUE 

ABSTRACT 

The paper points to the importance of developing and knowledge of this plan by all employees. Through this 

research, it is determined what the real problems in the implementation of the plan are for the state company in 

question, considering the nature of its activity (‖Vodoprivreda― – branch Karlovac ). The survey covers certain 

categories of evacuation, rescue and protection of employees in relation to their knowledge of the plan. The aim is also 

to show how important are psychological profiles for workers in relation to this plan. 

Keywords: evacuation, protection and rescue, planning 

1.  UVOD 

Osim Zakona o zaštiti na radu¹, obveza evakuacije i spašavanja u sluţaju izvanrednog 

dogaŤaja propisana je i Zakonom o zaštiti i spašavanju (N.N., br. 174/04., 79/07. i 38/09.) ²kojim je 

utvrŤeno da su pravne osobe duţne organizirati zaštitu i spašavanje od prijetnji i posljedica nesreša, 

veših nesreša i katastrofa i provoditi pripreme, poduzimati mjere pripravnosti i aktivnosti u 

katastrofama i otklanjanju posljedica te izvršavati druge obveze propisane ovim Zakonom, drugim 

propisima i svojim opšim aktima. 

Ţlankom 55. Zakona o zaštiti na radu se nalaţe: 

-  poslodavac je duţan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za sluţaj izvanrednog dogaŤaja i 

s njim upoznati sve radnike.  

-  na osnovi tog plana moraju se provesti praktiţne vjeţbe najmanje jedanput u dvije godine.  

-  poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno napuštanju mjesta rada upušivanju 

na sigurno mjesto 

-  organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika. 

Ovim istraţivanjem nastojalo se educiranost i informiranost zaposlenika o Planu evakuacije, 

a posebno o postupcima evakuacije i spašavanja odreŤenih kategorija zaposlenika. 

1.1 Pojmovi 

Evakuacija – je organizirano napuštanje radnih prostorija i prostora prije nastupanja 

opasnosti za ţivot i zdravlje radnika. 

                                                             
1
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Spašavanje – je pruţanje pomoši osobama koje se nemogu same evakuirati, pruţanje prve 

pomoši ozlijeŤenim osobama i otklanjanje nastalih opasnosti. 

Evakuacijski put – je put koji vodi od bilo koje toţke u graŤevini do vanjskog izlaza iz 

objekta. 

Put udaljavanja – je put izmeŤu vanjskog izlaza i mjesta okupljanja evakuiranih osoba 

izvan zgrade na razini tla. 

Mjesto okupljanja – je sigurno mjesto koje voditelj evakuacije i spašavanja odreŤuje za 

okupljanje evakuiranih osoba na otvorenom prostoru u sluţaju iznenadnog dogaŤaja u graŤevini. 

Voditelj evakuacije – je osoba koja je duţna organizirati i osigurati evakuaciju i spašavanje 

radnika i drugih osoba iz poslovnih prostorija i prostora.  Voditelj evakuacije je u praksi najţešše 

struţnjak zaštite na radu. 

2. OSPOSOBLJAVANJE VODITELJA I ZAMJENIKA VODITELJA EVAKUACIJE 

Sama izrada Plana evakuacije i spašavanja nije garancija dobre provedbe i neše osigurati 

uspješnu evakuaciju u sluţaju neţeljenog dogaŤaja (poţara, poplave, potresa,akcidenta i sl.) stoga je 

neophodno provesti osposobljavanje voditelja i zamjenika voditelja evakuacije i spašavanja u kojem 

še ih se upoznati s naţinom provedbe mjera evakuacije i spašavanja.Pravilno provoŤenje mjera 

evakuacije i spašavanja uvelike umanjuje mogušnost nastanka štetnih posljedica za djelatnike 

nakon nastanka neţeljenih dogaŤaja te osigurava brzu, pravilnu i uspješnu evakuaciju i spašavanje 

ljudi i materijalnih dobara iz ugroţenog podruţja. 

2.1 Organizacijski oblik i trajanje osposobljavanja voditelja evakuacije  

Osnovni cilj programa osposobljavanja za provedbu plana evakuacije i spašavanja je 

osposobiti voditelje evakuacije i spašavanja za svrhovito, funkcionalno i uţinkovito djelovanje u 

sluţaju evakuacije i spašavanja iz poslovnih objekata tvrtki ili organizacije.   Tako postavljeni 
cilj ima sljedeše zadatke: 

 informirati o zakonskim propisima i pravilima tvrtke ili organizacije 

 informirati o mogušoj ugroţenosti i nastanku iznenadnih dogaŤaja  

 usvojiti znanja o postupcima provedbe evakuacije i spašavanja ugroţenih osoba  

 potaknuti stjecanje vještina u praktiţnom radu (vjeţbe evakuacije i spašavanja) 

ProvoŤenje plana evakuacije i spašavanja moţe obavljati za to osposobljena osoba na 

temelju prethodno izraŤenog plana evakuacije, što podrazumijeva obvezu poslodavca da osobu 

zaduţenu za evakuaciju i spašavanje osposobi ili osigura osposobljavanje. 

3. METODOLOGIJA ISTRAŢIVANJA 

3.1. Problem istraţivanja 

Problemi istraţivanja se oţituju u samom pridrţavanju odredbi iz Plana evakuacije i 

spašavanja kao i u dizajnu samog Plana. Utvrdili su se  tri kljuţna problema koja su direktno 

povezana sa kvalitetnim provoŤenjem evakuacije: 

 Nedovoljna svijest / informiranost o vaţnosti evakuacijskih puteva i provoŤenja evakuacije ( 

ukljuţuje nepoštivanje odredbi Plana evakuacije i spašavanja) 

 Samovoljno ponašanje radnika prilikom evakuacije 

 Loše aţuriranje Plana evakuacije i spašavanja 

http://www.zastita.eu/usluge/item/354-osposobljavanje-voditelja-i-zamjenika-voditelja-evakuacije.htm
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3.2. Cilj istraţivanja 

Cilj nam je prikazati stvarno stanje organizacije evakuacije u tvrtki i poštivanje propisa 

relevantnih za ovo podruţje. Nadalje cilj je pokazati koliko su uposlenici upoznati sa Planom 

evakuacije i spašavanja. TakoŤer še se pokušati pokazati koliko su bitni psihološki profili 

zaposlenika i vaţnost njihovog sudjelovanja u Planu evakuacije i spašavanja.Anketom, vezanom za 

ponašanje radnika u kritiţnoj situaciji, še se utvrditi stvarno stanje. 

4. REZULTATI  ANKETNOG ISTRAŢIVANJA 

4.1 Osnovni podaci o anketiranju i metoda  

Anketa 1  

1. grupa – radnici sa krašim radnim staţom koji nisu u potpunosti upušeni u Plan evakuacije  

 uzorak od 20 zaposlenika tvrtke Vodoprivreda Karlovac d.d u administraciji 

2. grupa – radnici sa duţim radnim staţom koji su u potpunosti upušeni u Plan evakuacije 

 uzorak od 20 zaposlenika tvrtke Vodoprivreda Karlovac d.d u administraciji 

Metodologija anketiranja provedena je na naţin da je 40 administrativnih radnika 

raspodjeljeno na dvije grupe po 20 zaposlenika. Prva grupa ukljuţuje one zaposlenike koji su se ili 

tek zaposlili ili rade manji broj godina, a drugu grupu ţine zaposlenici koji rade više od 10 godina u 

tvrtki. Anonimnu anketu su svi ispunjavali u isto vrijeme i anketiranje je trajalo 15 do 20 minuta. 

Cilj je utvrditi koliko su radnici obje grupe upoznati sa Planom, zakonima i propisima. 

4.2 Anketni upitnici i rezultati ankete 

1. Grupa anketiranih radnika – administrativni radnici sa krašim radnim staţem 

Tablica 1: Prikaz odgovora radnika u grupi I. 

Red. br. 

pitanja 
Pitanja 

Toĉni 

odgovori 

Netoĉni 

odgovori 

1. Što je od navedenog izvanredni dogaŤaj? 20 20 

2. Tko je zaduţen za aţuriranje Plana evakuacije i spašavanja? 11 9 

3. 
Koji od navedenih ţlanaka Zakona o zaštiti na radu naglašavaju 

obvezu sastavljanja Plana za evakuaciju i spašavanje? 
5 15 

4. Što piše na ormarišu sa sanitetskim materijalom? 13 7 

5. Što uţiniti nakon prestanka prvih potresa? 1 19 

6. Kako obiţno izgleda oznaka za evakuaciju? 15 5 

7. Gdje se u Planu nalazi spisak opreme za spašavanje? 4 16 

8. 
Što moraju prilikom nastanka izvanrednog dogaŤaja uţiniti 

zaposlenici koji su najbliţe izlaznim vratima? 
10 10 

9. Kako izgleda oznaka za mjesto okupljališta? 5 15 

10. Kada se moraju koristiti osobna zaštitna sredstva? 20 20 

11. Kako izgleda svjetiljka za izlaz? 20 20 
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2. Grupa anketiranih radnika – administrativni radnici sa duţim radnim staţem 

Tablica 2: Prikaz odgovora radnika u grupi II 

Red. br. 

pitanja 
Pitanja 

Toĉni 

odgovori 

Netoĉni 

odgovori 

1. Što je od navedenog izvanredni dogaŤaj? 20 20 

2. 
Tko je zaduţen za aţuriranje Plana evakuacije i 

spašavanja? 
20 20 

3. 

Koji od navedenih ţlanaka Zakona o zaštiti na radu 

naglašavaju obvezu sastavljanja Plana za evakuaciju i 

spašavanje? 

14 6 

4. Što piše na ormarišu sa sanitetskim materijalom? 17 3 

5. Što uţiniti nakon prestanka prvih potresa? 15 5 

6. Kako ţesto izgleda oznaka za evakuaciju? 20 20 

7. Gdje se u Planu nalazi spisak opreme za spašavanje? 13 7 

8. 
Što moraju prilikom nastanka izvanrednog dogaŤaja 

uţiniti zaposlenici koji su najbliţe izlaznim vratima? 
18 2 

9. Kako izgleda oznaka za mjesto okupljališta? 20 20 

10. Kada se moraju koristiti osobna zaštitna sredstva? 20 20 

11. Kako izgleda svjetiljka za izlaz? 20 20 

4.3 Osnovni podaci o anketiranju i metoda 

Anketa 2 

Grupa ispitanika – svi administrativni radnici 

 uzorak od 40 zaposlenika koji obavljaju administrativne poslove 

Cilj ove ankete je bio procjeniti ponašanje radnika u kritiţnoj situaciji. Izvanredni dogaŤaj u 

ovoj anketi je poţar. U anketi su oznaţene razine psihiţke spremnosti koje predstavljaju: 

A – samokontrola, B – kritiţna sklonost panici, C – nesigurne osobe 

Tablica 3: Prikaz odgovora radnika u anketi br. 2 

Red.broj Pitanja A B C 

1. 
Što je bitno za spas ljudi u periodu od izbijanja 

poţara pa do dolaska vatrogasaca? 
/ / / 

2. 
Da li ste skloni paniţariti u trenutku izbijanja 

poţara u zgradi? 
20 15 5 

3. 
Prilikom  veših koliţina dima koje biste osobno 

zaštitno sredstvo prvo uzeli? 
40 0 0 

4. 
Da li odmah reagirate na upozorenje o poţaru ili 

morate prvo vidjeti poţar? 
20 0 20 

5. 
Da li biste se prilikom evakuacije kretali u smjeru 

evakuacijskih putokaza? 
25 9 6 

6. Navedite barem 4 razloga povratka na poţarište / / / 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

578 
 

(zgradu) 

7. 
Ako je vidljivost kroz dim izrazito mala da li biste 

odustali ili nastavili evakuaciju? 
20 11 9 

8. 
Da li ste zadovoljni evakuacijskim vjeţbama koje 

Vaša tvrtka provodi jednom godišnje? 
/ / / 

5. OBRADA I ANALIZA PODATAKA 

5.1 Obrada i analiza podataka – anketa 1 

Anketna pitanja su bila formulirana tako da su ponuŤena tri odgovora sa mogušnosti 

davanja samo jednog toţnog odgovora. Odgovori su namjerno postavljeni tako da su vrlo sliţni. 

Anketne listiše treba gledati kao cjelinu i ukupna usporedba znanja izmeŤu obje grupe še se dobiti 

sveukupnim brojanjem toţnih i netoţnih odgovora. Graf prikazuje razlike izmeŤu grupa. 

 

  

Slika 1: Odgovori 1.grupe radnika Slika 2: Odgovori 2. grupe radnika 

 

Na grafovima se vidi da zaposlenici prve grupe koji imaju kraši radni staţ imaju manje 

znanje o odredbama Plana nego zaposlenici sa duţim staţem. Najkritiţnija pitanja koja pokazuju 

nisku razinu znanja o ovoj temi su pitanja pod rednim brojem 3, 5, 7 i 9 i to kod prve grupe 

zaposlenika što znaţi da su mlaŤi zaposlenici nedovoljno upoznati s pojedinim elementima plana 

evakuacije. 

Druga grupa ima puno bolje rezultate i vidljivo je da su jako dobro upoznati sa propisima i 

kljuţnim odredbama Plana evakuacije i spašavanja.  

Na pitanje broj 3 Koji od navedenih članaka Zakona o zaštiti na radu naglašavaju obvezu 

sastavljanja Plana za evakuaciju i spašavanje?- 5 od 20 radnika je odgovorilo je toţno što znaţi da 

zaposlenici prve grupe ne poznaju sasvim Zakon o zaštiti na radu, a time i Plan u kojem to jasno 

mora biti navedeno. 

Na pitanje broj 5 Što učiniti nakon prestanka prvih potresa?- 1 od 20 radnika je odgovorilo 

toţno što pokazuje ne samo neznanje o postupcima prilikom izvanrednog dogaŤaja nego i 

nesnalaţljivost u kritiţnoj situaciji. Postupci su jasno opisani u Planu evakuacije i spašavanja.  

Na pitanje broj 7  Gdje se u Planu nalazi spisak opreme za spašavanje? – 4 od 20 radnika je 

odgovorilo toţno što pokazuje da se nitko od radnika nije potrudio proţitati odredbe Plana i zato ih 

je vešina neinformirana o redoslijedu toţaka Plana. 

Na pitanje broj 9 Kako izgleda oznaka za mjesto okupljanja? – samo 5 od 15 radnika je 

odgovorilo toţno na ovo pitanje unatoţ tome što u dotiţnom poduzešu ta oznaka stoji na vidljivom 

mjestu. Još jedan primjer niske razine svijesti o vaţnosti evakuacijskih puteva. 

5.2 Obrada i analiza podataka – anketa 2 

Analiza rezultata je raŤena pojedinaţno za svakog od radnika iz navedenih grupa. Anketa 

nema toţnih ili netoţnih odgovora veš zaposlenici sami zaokruţe logiţki odgovor koji se u tom 
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trenutku njima ţini kao dobar. Poanta psiholoških odgovora na pitanja 2, 3, 4, 5, i 7  je zapravo 

vidjeti koliko je tko psihiţki pripravan za veliki poţar.  

Prema odgovorima anketirani su svrstani u tri kategorije: A (samokontrola), B (kritiţna 

sklonost panici), C (nesigurnost). Graf prikazuje koliko je psihiţki nespremnih zaposlenika  unutar 

tvrtke.  

 

Slika 3: Grafički prikaz psihičke spremnosti odreĎenih kategorija radnika 

Prema grafu uoţava se  da bi vešina zaposlenika (60%) uspjela obuzdati paniku i pridrţavati 

se uputa voditelja evakuacije, no s obzirom na ispitani broj zaposlenika (40) postotak paniţnih i 

nesigurnih zaposlenika ipak pokazuje relativno loše stanje psihiţke pripremljenosti za sluţaj 

velikog poţara unutar zgrade. To je problem skoro svih evakuacijskih postupaka. Ujedno ukazuje se  

na znaţaj rasporeda radnih mjesta u odnosu na izlaz. Zakljuţuje se  da se u radne prostorije bliţe 

izlazu smještaju nesigurni zaposlenici i oni skloni panici, kako bi mogli brţe izaši bez i ne bi 

usporavali evakuaciju. 

6. ZAKLJUĈAK 

Istraţivanjem provedenim u gradskoj tvrtci prikazana je razina znanja zaposlenika o Planu  

evakuacije i spašavanja. Prva je anketa pokazala da novi zaposlenici (rade manje od 5 godina) 

nemaju istu razinu znanja kao i stariji zaposlenici koji su sudjelovali u vjeţbama evakuacije. Još 

slabije je poznavanje Zakona, iako ima radnika koji su upušeni u neke toţke Zakona o zaštiti na 

radu. Iako su evakuacijski znakovi ispravno postavljeni u poduzešu, velik broj mlaŤih radnika nije 

znao opis oznake mjesta okupljanja. Evakuacijski znak su prepoznali ali to moţe i biti i iz drugih 

ustanova. Isto vrijedi i za svjetiljku izlaza, pošto se ţesto vidi u ustanovama i zgradama . Druga 

anketa ukazala je na vaţnost psihiţke pripravnosti zaposlenika. Ujedno smo ukazali na potrebu 

anketiranja i evidentiranja zaposlenika koji bi mogli paniţnim reakcijama ometati evakuaciju, te 
njihovog smještanja u radne prostore blizu izlaza.Ova dragocjena iskustva ukazuju na ţinjenicu da 

je potrebno daleko više i sustavnije shodno propisima izraŤivati, organizirati i provoditi sve radnje i 

aktivnosti vezane za evakuaciju radnika u sluţaju iznenadnih dogaŤaja. 
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РЕЗИМЕ  

Друштвено одговорним и еколошки освешћеним понашањем стварамо здраво животно окружење, а у 

овоме морају да учествују сви. Стручњаци у оквиру својих редовних активности у области екологије морају да 

обављају и сталну комуникацију са јавношћу са циљем повећања еколошке свести (информисање, образовање). 

Главни чиниоци животне средине су шумски екосистеми, јер утичу на одржавање еколошке равнотеже 

у природи. ЈП „Србијашуме― управља и стручно се стара о највећем делу шумског фонда Републике Србије.  

Шумари свакодневним преданим стручним радом одговорно брину о животној средини, чувају постојеће шуме 

и унапређују њихово стање. Поред очувања и заштите шума, важно је и формирање свести о неопходности 

увећања површина под шумама, путем разних видова садње биљака, односно пошумљавањем. Заједничке 

акције пошумљавања и практичан рад на садњи биљака на терену омогућавају учешће свим заинтересованим 

странама заједно са запосленима у ЈП „Србијашуме―. 

Шумари осим редовног стручног рада, обављају и сталну комуникацију са јавношћу о значају чувања 

шума за опстанак живота на земљи: еколошко описмењавање за најмлађе и еколошко информисање за све 

остале. 

Статистички подаци за ЕУ говоре да, у сваком тренутку 65% људи прати неки понуђен садржај испред 

„екрана‖, док је 91% људи (укупно) испред „екрана‖ (раде, информишу се, забављају се), са трендом повећања 

овог процента, јер ће број мобилних уређаја до краја 2014. године превазићи број људи на планети, а број 

примењених мобилних апликација ће превазићи 70 милијарди. Укратко, хибридне информационе технологије 

су наша стварност. 

Кључне речи: шума, еколошко управљање, мобилна-интернет комуникација 

PLANTING NEW FORESTS AND ECOLOGICAL MANAGEMENT IN THE 

FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION USING INTERNET 

COMMUNICATIONS 

ABSTRACT 

By socially responsible and environmentally conscious behavior, we create a healthy environment, and in this 

process we should all participate. In their regular activities, experts in the field of ecology must have a constant 

communication with the public in order to increase environmental consciousness (through information, education). 

The main environmental factors are forest ecosystems because they affect the maintenance of ecological 

balance in the nature. The State Enterprise for Forest Management ―Srbijasume‖ manages and professionally takes care 

of the biggest part of the forest fund of the Republic of Serbia. Foresters daily professionally work and responsibly care 

for the environment, preserve the existing forests and improve their condition. In addition to the conservation and 

protection of the forests, it is important to create the consciousness about the necessity to increase forest areas, through 

various forms of planting or reforestation. Common reforestation and practical work on planting trees in the field allow 

the participation of all interested parties together with the employees of SE ―Srbijasume‖. 

Foresters in addition to their regular professional work, perform a constant communication with the public 

about the importance of preserving forests for survival of life on earth: ecological literacy for children and ecological 

information for everyone else. 

The EU statistics show that, at any time, 65% of people follow some offered content in front of the "screen", while 91% 

of people (total) are in front of the "screen" (working, getting information, entertaining), with a trend of increasing this 

percentage, because the number of mobile devices by the end of 2014 exceed the number of people on the planet, and 

the number of applied mobile applications will exceed 70 billion. In short, the hybrid information technology is our 

reality. 
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1. УВОД 

Социјална одговорност стручнака и свих пословних субјеката знатно се повећала 

последњих година и има тенденцију даљег раста у целом свету, јер су природни ресурси 

планетарно све више угрожени. Стални раст и потреба људи и њихових заједница за 

повећањем успешности остваривања  бројних, разноврсних и сложених циљева довела је до 

деградације природних ресурса.  

Безобзиран однос према природи довео је људску цивилизацију у опасност од 

бесповратног уништења природне околине, а самим тим и до нарушавања здравља људи и 

њихове егзистенције 

Човечанство је у ову опасну ситуацију доспело због тежње да без мере повећава своје 

материјално богатство. С једне стране индустријализација омогућава побољшање животног 

стандарда великог броја људи, а са друге стране негативно утиче на квалитет животне 

средине и здравље човека. До сложене еколошке ситуације дошло је и зато, што је дуго 

сматрано да су основне природне компоненте практично неисцрпне. 

Заоштравање глобалне еколошке ситуације - отопљавање, смањење озонског омотача, 

ширење пустиња - представља резултат погоршања еколошке ситуације у различитим 

земљама и регионима. Основни концепат економике природних ресурса и животне средине 

јесте концепт одрживости или одрживог развоја. 

У сврху остваривања одрживог развоја, неопходно је и успостављање нових 

друштвених вредности које се заснивају на знању, креативности и способности људи на 

стварању квалитетног управљања животном средином. 

Човек је коначно схватио да је питање даље стратегије опстанка другачији однос 

према животној средини. 

Глобализација, као универзални процес интернационализације, захватила је готово 

све сфере привредног и друштвеног живота човечанства. Цивилизовани свет је коначно, 

надамо се и заувек, напустио филозофију прекомерне експлоатације природних ресурса, ради 

брзог економског и финансијског богаћења, [1]. 

2. ЕКОЛОШКО УПРАВЉАЊЕ 

Еколошко управљање је управљање квалитетом животне средине у свим областима и 

деловима животне средине. Еколошко управљање је усмеравање различитих нивоа 

организационих система, путем контроле ризика, ка постизању опстанка екосистема. Ово 

управљање утиче на праксу пословног и државног управљања и прераста у глобалну свест, 

да постоји неопходност да извесни елементи еколошног управљања постану саставни део 

управљања у свим сферама привредног и друштвеног живота. 

Управљање животном средином обухвата све активности које имају или би могле да 

имају утицај на животну средину. То је сложен мултидисциплинарни задатак чију стратешку 

основу чине принципи одрживог урбаног развоја. 

Еколошко управљање је процес којим се усмерава, планира, мотивише, организује, 

координира и контролише привредна или нека друга активност, у области екологије, у вези 

са екологијом, на еколошки начин или ради остваривања циљева који су пре свега у домену 

екологије. 

"Зелено" пословање је на врху листе приоритета ЕУ већ пуну деценију, а последњи 

извештај Европске Агенције пружа свеобухватну основу за преиспитивање  досадашњег 

напретка, као и за процену перспектива да се постављени еколошки циљеви остваре у 

будућности. 
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Управљање животном средином у развијеним земљама, данас, представља основни сегмент 

одрживог развоја (Сл.1).    

 

 
Слика 1   Одрживи развој 

Девет од десет Европљана свесно је да губици у биодиверзитету, односно смањење и 

потенцијално нестајање животињских и биљних врста, природних станишта и екосистема у 

Европи, представљају озбиљан проблем. Европљани се скоро у потпуности, њих  93% слаже 

да је важно да се зауставе губици у биодиверзитету јер су благостање и квалитет живота 

базирани на природи и биодиверзитету, [2], [3]. 

3.    ЗНАЧАЈ РАДА ШУМАРА И КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Стратешка визија ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „Србијашуме― 

обавезује шумаре да буду одговорни према становништву Србије. Квалитет животне средине 

у великој мери зависи од шума.   

Шуме смањују растуће глобално загревање. Презицније, шуме доприносе ублажавању 

климатских промена, складиштењем угљеника у шумским стаблима, гранама, лишћу, 

корењу, као и земљишту, али се одликују и производњом кисеоника. ЈП „Србијашуме― 

шумама одрживо газдује на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њихова 

производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност, чиме 

се у садашњости и будућности обезбеђује испуњавање економских, еколошких и социјалних 

функција шума, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима. 

Да нагласимо, шуме као најсложенији екосистем имају посебно важну улогу у 

очувању животне средине. ЈП „Србијашуме― редовно пошумљавају нове површине или 

оплемењују постојеће. ЈП „Србијашуме― имају 25 сопствених расадника у којима се 
производи 14 до 16 милиона садница.  

Сваке године у току пролећне и јесење садње предузеће „Србијашуме― засади 4 до 5 

милиона нових садница. Нови засади се подижу ради санирања пожаришта и ради повећа 

опште шумовитости Србије. 

Једна од садашњих акција пошумљавања је и заједничка акција Министарства правде, 

ЈП „Србијашуме― и Шумарског факултета под слоганом „Једно дрво за једног 

ратника―(1914.-2014.). Ова акција има шири друштвени значај, између осталог и да се Србија 

приближи планској шумовитости од 41 посто. 

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Од укупне површине њене територије, 

29,1% (у Војводини 7,1%, а у средишњој Србији 37,6%) налази се под шумом (према 

Националној инвентури шума Републике Србије, 2009). Шумовитост је, у односу на 
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глобални аспект блиска светској која износи 30%, а знатно је нижа од европске која достиже 

46% (2000).  

Увећање шумовитости у односу на референтну 1979. годину износи 5,2%, што је 

свакако имало позитиван утицај на стање и квалитет животне средине у целини. У односу на 

број становника шумовитост износи 0,3 хектара по становнику (у Русији је 11,11 хектара по 

становнику, Норвешкој 6,93 хектара, Финској 5,91 хектара, БиХ 1,38 хектара и Хрватској 

1,38 хектара). Укупна површина шума у Србији износи 2.252.000 хектара. Од тога у 

државном власништву је 1.194.000 хектара или 53%, а у приватном власништву 1.058.387 

хектара или 47%. 

ЈП "Србијашуме" управља, односно газдује државним шумама и шумским земљиштем 

на површини 899.612,75 хектара и обавља стручне послове у шумама сопственика на 

површини 1.058.387,00 хектара (стање 31.12. 2010. године), [4],[5],[6].    

4.    ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЈА-ЕВОЛУЦИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ 

Промене у пословном окружењу, нови економски закони, глобализација, 

дигитализација, настанак економије знања и радника знања, експанзија области 

интелектуалне својине, промена креирања и дистрибуирања информација у форми визуелних 

садржаја створила је технолошки ново комуникационо окружење.  

Пример презузећа и то јавног презузећа које се спремно укључило у дигиталну 

пословну комуникацију је ЈП „Србијашуме―, захваљујући тимском духу и идејама 

запослених који поседују нова знања и вештине савремених технологија, а пре свега 

захваљујући правилно формулисаној информационо-комуникационој стратегији. 

ЈП „Србијашуме― је модерно предузеће које у раду  примењује нове технологије, у 

оквиру основне делатности, а у пословној комуникацији предузеће користи мобилне и 
интернет комуникационе сервисе. Ове комуникације олакшавају размену информација, уз 

уштеду времена и ресурса. 

У циљу подизања свесности људи о важности очувања природе за даљи друштвено-

економски развој шумари су увели у свакодневну праксу размену информација и 

умрежавање са циљним групама уз примену нових комуникационих канала, са  жељом да са 

другима поделе знање и искуство у борби за здравије и квалитетније окружење. На овај 

начин  свим заинтересованим олакшају долазак до информација, чувају њихово  време и 

инспиришу их  да им се придруже у акцијама за квалитетније животно окружење. 

Интернет је означен као демократски комуникациони медиј јер је доступан свакоме. 

Интернет је технолошки комуникациони медиј који има бројне сервисе, који омогућавају да 

комуникација буде доступна са сваке локације свакоме, на различитим иновативним 

принципима,  без обзира чиме се неко бави. 

Интернет је, такође, и неутралан. Неутралност интернета представља сутуацију у којој 

корисници могу слободно и без органичења, да бирају које апликације и услуге желе  да 

користе и ком ће садржају и када приступити, креирати га или га поделити са другима. 

У суштини то значи да би интернет провајдери (који омогућавају све постојеће 

могућности) морали да третирају све податке који се преносе путем њихове мреже једнако, 

тј. да не могу да врше селекцију у приоритету садржаја који преносе. У овом сегменту 

постоје извесна законска ограничења, али су она различита и зависе од законодавства 

одређене земље (ЕУ, САД, Србија). 

Саставни део интернета је генерисана електронска слика, која је последњих година 

све више заступљена јер се захваљујући овим генерисаним сликама може на једноставан и 

ефикасан начин комуницирати са различитим циљним групама и формирати јавно мњење. 

Интернет је погодан за комуникацију, преглед, преузимање садржаја, али као и сваки други 
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медиј за комуникацију служи за ширење идеја, мисли, ставова и тако врши утицај на 

формирање јавног мњења и еколошке свести. 

Данас је могуће комбиновати и објединити све информационо-комуникационе 

технологије у један комплексан медиј који се назива мултимедија. Мултимедија је саставни 

део дигиталне уметности, сајбер-простора, виртуелне реалности, али и е-управе, дигиталне 

економије, као и е-екологије. 

Дигитална комуникациона технологија 21. века омогућава свакој особи да, увек,  

буде у некој врсти неформалног партнерства са читавом заједницом, како локално  

тако и глобално, а то доприноси квалитету живота сваког појединца повезаног са 

заједницом. 

Трендови у конзумирању и размени дигиталних садржаја говоре да се, данас, највећи 

део комуникације одвија преко паметних телефона и таблет уређаја, а не преко десктоп и 

лаптоп рачунара, као до пре две године.  

Нова решења у области информационо-комуникационих технологија стварају 

динамичан, иновативан и ефикасан свет медија, унутар кога посебно вреднујемо «веб» 

технологије и платформе друштвених мрежа. 

Дигитална комуникација је физички пренос података, прецизније дигитални ток 

битова из једне тачке у другу (поинт-то-поинт) или из једне тачке у више тачака (поинт-то-

мултипоинт) преко комуникационих медија. 

Део сваке комуникације је невербална комуникација, а у електронској комуникацији 

то је комуникација уз помоћ електронске слике или мултимедијалног садржаја. 

Визуелизација је карактеристика не само нових технологија, већ историје људског рода. У 

класичној комуникацији удео невербалне комуникације је 65%, а у савременим дигиталним 
комуникацијама удео електронске слике је 95%. Научна истраживања показују да људи 

најлакше памте визуелно научене податке, па се  мултимедијална информација мора  

искористити у служби заштите животне средине. 

Савремени човек изложен је великој количини информација и података, од којих ће 

само оне најзанимљивије и најзначајније привући његову пажњу. С обзиром на то да се 

пажња конзумената све више помера ка екранима који се држе у руци, емитери/провајдери, 

али и компаније већ сада, а нарочито у будућности морају посвећивати  пажњу мобилним 

каналима за пласирање својих садржаја. 

Број мобилних уређаја до краја 2014. године превазићи ће број људи на планети, а 

број примењених мобилних апликација ће превазићи 70 милијарди. Укратко, хибридне 

информационе технологије су наша стварност, [7],[8],[9]. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Снага рачунара се појачава два пута сваких 18 месеци, али за то је заслужан човек. 

Кључ даљег развоја  лежи у науци и образовању. Данашњи посао не може се обављати 

применом јучерашњих знања, а да при томе рачунамо да ћемо на истом радном месту остати 

и сутра.  

Информационо-комуникационе технологије постале су, широм света, темељ привреде 

и  економије, али и  кључни елемент за достизање одрживог хуманог развоја и квалитетне 

животне средине. 

Научна истраживања показују да људи најлакше памте визуелно научене податке, па 

се  мултимедијална информација мора искористити у служби заштите животне средине  

Истраживања јавног мњења корисника интернета, у протеклих неколико година, 

истичу значај поверења као кључног фактора за раст е-комуникације у свим обласима и 

делатностима. 
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Поверење се стиче применом визуелних презентација и садржаја који корисницима на 

једноставан начин указују на процесе или дају информације о могућим непожељним или 

пожељним догађајима у њиховој животној средини. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ВАРИАНТОВ ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 КВ 
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РЕЗЮМЕ 

Разработаны  методы  расчета уровней  опасности  электропоражения  при  применении  основных   

вариантов    электрозащиты в электроустановках до 1 кВ на примере бытовых электроприборов. Оценена 

электрозащитная     эффективности  мер  электробезопасности  в  быту  и   получены  практические  

рекомендации. Использованы методы теории вероятностей и математической статистики. Показана 

неэффективность использования в  быту системы ТТ.  

Ключевые слова:  Электробезопасность, Бытовые электроприборы, Эффективность электрозащитных 

технических мероприятий в быту  

УПОРЕДНА ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА 

ПРИМЕНОМ ОСНОВНИХ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КОД ЕЛЕКТРИЧНИХ 

УРЕЂАЈА ДО 1 КV 

РЕЗИМЕ  

Разрађене су методе прорачуна степена опасности од електричног удара применом основних система 

заштите код електричних апарата за домаћинство до 1 kV. Дата је оцена ефикасности примене заштитних  

система код електричних уређаја свакодневне употребе са практичним препорукама. Коришћене су методе 

теорије вероватноће и математичке статистике. Показана је неефикасност коришћења система ТТ код кућних 

апарата.      

Кључне речи. Електрозаштита, eлектрични апарати за домаћинство, eфикаснист система електричне 

заштите у широкој употреби 

COMPARATIVE RISK ASSESSMENT OF ELECTRIC SHOCK USING 

BASIC PROTECTION SYSTEMS IN ELECTRIC DEVICES UP TO 1 KV 

ABSTRACT 

The paper deals with methods developed for the calculation of the level of danger of electric shock by applying 

the basic protection systems for the electric household appliances up to 1 kV. The paper provides an assessment of 

effectiveness of the implementation of protective systems in electrical devices for everyday use with practical 

recommendations. We used methods of the theory of probability and mathematical statistics. The inefficiency of using 

the TT system in home appliances is presented. 

Keywords: Electric protection, electric household appliances, electric-effectiveness of the system of protection in wide 

use 

Наибольшее распространение в электроустановках напряжением до 1 кВ получили 

сети с заземлением нейтрали источника питания. Это могут быть сети TN и TT   [ ]. Сети TN 
- это сети с занулением и могут быть трех видов: TN-C, TN-S, TN-C-S. Отключение 

замыканий на корпус в сетях TN обеспечивается автоматическими выключателями или 

предохранителями, причем в сетях TN-C-S и TN-S может применяться также и устройство 

защитного отключения по току утечки (УЗО), а сетях ТТ – только УЗО. 
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Целью работы является разработка методов расчета уровней опасности 

электропоражения при применении основных вариантов электрозащиты в электроустановках 

до 1 кВ, сопоставление значений электрозащитной эффективности и получение 

практических рекомендаций. Выполним оценку применительно к бытовым 

электроустановкам (электроприборам). 

В  теории  электробезопасности  величиной,  позволяющей  количественно  

оцениватьусловия электробезопасности, является, в частности, уровень электропоражения 

для электроприборов       . Под        понимается средняя вероятность 
электропоражения людей в течение года, присущая электроприборам данного вида: 

 

      =       P(ЭП/Вкл), (1) 

 

где        - вероятность включения (попадания) человека под напряжение, 
присущая электроприбору; P(ЭП/Вкл)- вероятность электропоражения при условии, что 

человек включился (попал) под напряжение. Электрозащитную эффективность различных 

вариантов электрозащиты принято оценивать по относительному уменьшению         

   [              
 ]       

 ⁄   

где    – показатель эффективности электрозащитного мероприятия А для данного 

вида электроприборов;              
  - уровни опасности электропоражения, присущие 

электроприборам данного вида при отсутствии и наличии электрозащитного мероприятия А.  

Примем допущения о том, что потоки замыканий на корпус, отказов нулевого 

проводника, токовой защиты, УЗО и взаимодействий человека с электроприборами – 

являются простейшими (пуассоновскими). Учтем, что взаимодействие человека с 

электроприборами может происходить либо путем прикосновения пальцами, ладонью руки, 

либо путем плотного охвата кистью руки частей электроприбора, которые могут оказаться 

под напряжением. Если взаимодействие происходит путем прикосновения, то человек сам 

рефлекторно отдергивает руку за время в промежутке от 0,1 до 0,5 с, разрывая тем самым 

электрическую цепь тока через тело человека. В случае охвата и токах через тело человека, 

равных или больших пороговых неотпускающих, наступает явление неотпускания, в 

результате ток длительно протекает через тело человека. 

Отметим, что для потока простейших событий с параметром λ вероятность Р 

выполнения за время Т хотя бы одного события из этого потока определяется по формуле: 

Р = 1–    . 

Расчет уровня опасности электропоражения, присущего электроприборам класса 0, 

выполняем непосредственно по формуле (1). Вероятность         находим при Т, равном 

    – времени эксплуатации электроприбора данного вида в течение года (значения 

приведены в [ ]) и при λ, равном параметру потока включений человека под напряжение 

    , который для электроприборов класса 0 может быть принят равным параметру потока 

замыканий на корпус: 

      =       =            ⁄ , (2) 

где           - относительная частота замыканий на корпус;   - наработка на отказ [ ]   
Выражение для P(ЭП/Вкл) имеет вид: 

Р(ЭП/Вкл) = Р(Прик)∫         
     

     
∫         

              ∫   
    

    

    

    
      

       (3) 

где Р(Прик) и Р(Охв) – вероятности событий прикосновение и охват; 

             плотности распределения времени рефлекторного отдергивания руки и тока через 

тело человека;              минимальное и максимальное время рефлекторного 
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отдергивания руки;          - минимальное и максимальное значения тока через тело 

человека;    
         

     функции распределения порогового фибрилляционного и 

неотпускающего тока. Ток I через тело человека (путь тока рука-ноги) находим по формуле: 

I =          ⁄          ), 

где       –ожидаемое напряжение прикосновения;     сопротивление тела человека; 

  -сопротивление растеканию тока с ног человека в землю;      сопротивление обуви. 

Причем           являются непрерывными случайными величинами. 

Общее выражение для расчета вероятности электропоражения       , присущей на 

интервале времени     равном периоду контроля работоспособности системы 
электробезопасности, электроприборам классов I, 0 с УЗО, 0I и I в сети ТТ с УЗО и I в сетях 

TN-C-S и TN-S с УЗО, имеет вид: 

       = ∑                  
   , 

где n - число независимых состояний системы электробезопасности, образующих 

полную группу;        вероятность i-го независимого состояния системы 

электробезопасности;              условная вероятность электропоражения, присущая 

электроприбору, при условии i-го состояния системы электробезопасности: 

            ∑          
           

 
   , 

где V -  число участков интервала    с неизменным состоянием элементов системы 

электробезопасности при условии i-го состояния системы;          
 - вероятность 

включения человека под напряжение, присущая электроприбору на s-ом участке 

интервала   ;             условная вероятность электропоражения при условии 

включения человека под напряжение на s-ом участке интервала   . 

Для интервала     имеем: 

                   

где   - наработка системы электробезопасности с неизменным состоянием 

элементов;         годовая наработка системы электробезопасности. Для определения    для 

каждого элемента системы электробезопасности рассчитываются средние промежутки 

времени нахождения их в работоспособном и неработоспособном состояниях и затем, 

сравнивая эти промежутки, находим данные интервалы. 

При применении электрозащитного способа, отключающего замыкание на корпус, 

параметр потока      находится по формуле: 

                             (4) 

где             параметры потоков замыканий на корпус и взаимодействий;             - 

вероятности взаимодействия человека с электроприбором и замыкания на корпус. 

Вероятность P         при отключении замыкания на корпус находим по формуле: 

       ⁄            [∫         ∫         

    

    

     

     

                       

   ∫         

    

    
            +   P(Охв)∫         

    

    
(        )     (5) 

где             - вероятность события, состоящего в том, что время отключения 

замыкания на корпус       будет меньше времени самостоятельного освобождения человека 

от действия электрического тока;               - функция распределения поражающего тока 

при времени воздействия      . 
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Необходимые сведения для расчета        для электроприборов класса I 
(применении зануления) приведены в табл. 1. Система электробезопасности, дополняющая 

рабочую изоляцию, в этом случае содержит два элемента – токовую защиту (предохранители 

или автоматы), работоспособное состояние которой обозначено как ТЗ и нулевой проводник 

(НП). Неработоспособные состояния элементов обозначены подчеркиванием сверху. 

Таблица 1 

Состояние на           , В 
Номер формулы для 

V 
            ⁄   

ТЗ, НП 147 (4) (5) 1 

  , НП 147 (2) (3) 2 

ТЗ,    220 (2) (3) 2 

      220 (2) (3) 3 

 

Значения         находим по формуле: 

       = 1 – [        ]   (6) 

где а равно m, если период наработки системы зануления в течение года         m раз 

(целое число) больше периода контроля работоспособности зануления   , или 1/m, если 

       в m раз меньше   . 

Система электробезопасности, обеспечивающая защиту от электропоражений при 

эксплуатации электроприборов класса 0 с УЗО, классов 0I и I в сети ТТ с УЗО содержит 

только один элемент – УЗО.  

Для расчета условной вероятности электропоражения при наличии УЗО служит 

формула: 

Р(ЭП/Вкл) = Р(Прик)*∫         
     

     
∫         

       
    
    

 ∫           
    
     

 

 ∫         
         

    

    

 (       )∫         
          

    

    

]   

        [∫   

    

    

      
       ∫   

    

    

      
          ]  (7) 

где:           - ток уставки и время срабатывания УЗО.  

Необходимые сведения для определения        на интервале    контроля 
работоспособности УЗО приведены в табл.2: 

Таблица 2 

Состояние на           , В 
Номер формулыдля 

V 
            ⁄   

УЗО 220 (2) (4)* (7) (5)* 1 

    220 (2) (3) 2 

* - для электроприборов в сети ТТ. 

 

Значения        рассчитываем по формуле (6), где а равно m, если наработка УЗО в 

течение года        в m раз (целое число) больше   , или 1/m, если        в m раз меньше   . 

При разработке метода расчета        для электроприборов класса I в сетях TN-C-S 
или TN-S было сделано дополнительное допущение о том, что период контроля системы 
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зануления в m раз (целое число) больше периода контроля     УЗО. Данная система 
электробезопасности содержит три элемента (табл.3) 

Значение        находим по формуле: 

       = 1 – {∏ [         
 ] 

   }
 
, 

где       
 – вероятность электропоражения на j-ом интервале   ;   равно   ⁄ , если 

наработка системы электробезопасности в течение года        в   раз (целое число) больше 

периода   , или     , если        в n раз меньше      

Таблица 3 

Состояние на           , В 
Номер формулы для 

  
    

  
            ⁄   

УЗО, НП, ТЗ 147 (4) (5) 1 1 

УЗО,   , ТЗ 220 (2) (7) 2 1 

УЗО, НП,    147 (4) (5) 2 1 

УЗО,  ,    220 (2) (7) 3 1 

   , НП, ТЗ 147 (4) (5) 2 2 

   ,   , ТЗ 220 (2) (3) 3 2 

   , НП,    147 (2) (3) 3 2 

   ,  ,    220 (2) (3) 4 2 

*     – для первого, второго (и последующих) интервалов     

При выполнении расчетов было принято, что УЗО включено непрерывно (как и 

зануление) и установлено на вводе в помещение, уставка УЗО – 10 мА, периодичноcть 

проверки систем электробезопасности – один раз в год. Ниже приведены средние значения 

электрозащитной эффективности, полученные относительно класса защиты 0, при 

эксплуатации наиболее электроопасных электроприборов (11 видов) с разными вариантами 

защиты. 

Таблица 4 

Класс защиты I 0 и УЗО 
0I или I в сети ТТ 

с УЗО 

I в сетях TN-S 

или TN-C-S с УЗО 

Электрозащитная 

эффективность 

8,7 1,9 2,0 18,5 

ВЫВОДЫ 

1. В быту электрозащитная эффективность системы ТТ и защиты с УЗО при 

эксплуатации электроприборов класса 0 практически одинакова, т.е. отсутствие заземления 

корпусов электроприборов не влияет на эффективность защиты. Учитывая, что УЗО 

позволяет обезопасить человека и при его взаимодействии с токоведущими частями, с 

позиций электробезопасности следует признать нецелесообразным применение системы TT. 

2. Общая электрозащитная эффективность зануления (при ее расчете учитываем 

вероятности электропоражения человека как при его взаимодействии с электроприборами, 

так и с токоведущими частями) меньше, чем при использовании защит с УЗО, т.е. УЗО 

обеспечивает лучшую защиту, чем зануление. 
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3. Наиболее эффективная защита – система TN-S с УЗО. В случае отсутствия нулевого 

защитного проводника приборы класса 0 следует эксплуатировать с УЗО, установленным на 

вводе в помещение. 
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РЕЗИМЕ 

Употреба и убрзан равој индустијских робота у модернизацији производног процеса у било 

којој индустријској грани представљају наставак унапређења техничких решења у домену 

аутоматизације технолошких процеса. Ове машине су брже, снажније и прецизније од људи и због 

тога знатно унапређују обим и квалитет производње. Међутим, роботи сутрашњице ће бити верни и 

поуздани радници који ће пружати услуге у администрацији, угоститељству и психофизичкој терапији 

за болесне и старе. Роботи још увек нису савршени и не могу у свему да у потпуности замене људе. Код 

примене робота значајно је да се истакне функционална беѕбедност, софтверски дефинисане границе 

роботског кретања и процена ризика. 

Кључне речи: савремене технологије, примена робота, роботи, безбедност. 

THE APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES AND THEIR 

IMPACT ON HUMAN HEALTH 

ABSTRACT 

The use and rapid development of robots in the modernization of production processes in any industry 

are the continuation of improvement of technical solutions in the field of automation of technological processes. 

These machines are faster, more powerful and more accurate than humans, and therefore greatly enhance 

the scope and quality of production. However, the robots of tomorrow will be reliable workers who will provide 

services in administration, catering and physical therapy for the sick and elderly. Robots are still not perfect and 

cannot completely replace humans. When using the robot it is important to highlight the functional security, 

software-defined boundaries of robotic movements and risk assessment.  

Keywords: modern technologies, application of robots, robots, security. 

УВОД 

Веома динамичан развој рачунарских и комуникационих система, омогућава 

обраду и пренос велике количине података у реалном времену. 

Примене ових технологија омогућавају висок степен аутоматизације процеса, 

где су роботи постали незаменљив фактор индустријске производнје. 

Индустријски роботи се најчешће примењују на пословима преноса материјала и 

опслуживању машина, процесним операцијама (заваривање, фарбање, сечење, 

брушење, полирање), монтажи и контроли производње. Пројектовањем, управљањем и 

применом робота у индустрији бави се индустријска роботика. 

У прехрамбеној индустрији, паковање хране и пића захтевају деликатно и 

безбедно померање робе где се користе роботи који могу радити брзо, прецизно и 

пажљиво. 

У аутомобилској индустрији роботи за монтажу, заваривање и фарбање раде 

брзо, поуздано и флексибилно са циљем повећања продуктивности и смањења 

трошкова. 

У електронској индустрији, да би се постигла масовна израда компјутера, 

мобилних уређаја и телефона, потребна је брза монтажа полупроводничких елемената 

                                                             
1
 Висока техничка школа Ниш 

mailto:stojanovic_nada@yahoo.com


Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

594 
 

која се врши помоћу робота, брзо, уједначено квалитетно и поуздано. Да би се 

мануелно постигао сличан ниво квалитета потребно је ангажовати већи број едукованог 

особља и појачану контролу квалитета што драстично увећава трошкове у односу на 

роботско решење. 

У фармацеутској индустрији, роботи својом брзином, тачношћу и прецизношћу 

обезбеђују врхунски квалитет производа, итд.  

Виши ниво квалитета безбедности и здравља на раду постиже се применом 

савремених технологија. 

Услови рада се мењају у правцу смањења физичког напора, технологија мора да 

буде апсолутно поуздана са безбедним режимом рада у случају инцидента. Безбедност 

се све више уграђује у процесе. Угроженост радника од могућих повређивања 

механичког дејства своди се на најмању могућу меру или је потпуно елиминисана. 

Примена индустријских робота, посматрано са аспекта њихове прецизности, 

снаге, истрајности, основано може учинити да људски радници постану сувишни. 

У будућности скоро половину Американаца ће на послу заменити роботи [1]. 

То повлачи за собом утврђивање који ће утицај имати коришћење и 

употребљивост информационих и комуникационих технологија у радној средини на 

старије раднике са различитим нивоом квалификација, психолошког стања и сазнајних 

способности. 

Све је више професија које зависе од напредне технологије, а све мање тражње 

за мануелним радницима. 

Подаци везано за будуће запошљавање у Америци говоре да од 700 типова 

занимања 47% носи ризик да ће роботска и компјутерска радна снага заменити људску. 

Аутоматизација одређених занимања биће могућа у тренутку када велике базе 

података и одговарајући унапређени сензори буду могли да се инсталирају у роботе 

омогућујући им боља чула и већу спретност како би могли да обављају више од 

рутинских мануелних задатака. 

 Реализација ових могућности већ је показана у индустрији саобраћајних 

средстава (аутомобила), и сведоци смо брзог развоја самоуправљајућих аутомобила а 

последица је смањење броја запослених возача. 

Запослени у администрацији могу бити замењени компјутерима који могу да 

препознају људе и обављају бирократске послове. Ово се односи и на запослене у 

услужним делатностима. 

Тржиште робота за бригу о људима (нега старијих) увећава се за 20% 

годишње.Дакле, намеће се питање, чији је посао сигуран, ако компјутери и роботи могу 

да возе, услужују и брину о људима. 

Сигурна су углавном занимања која подразумевају развијање нових идеја, 

креативности, управљање, менаџерске и финанцијске професије, као и друга занимања 

у кјима је потребна друштвена интелигенција - образовање, здравство, уметност, а и 

роботима биће потребни инжењери и научници. 

Потребно је унапред сагледати и стандардима уредити специфичности 

безбедног рада и здравља радника сагласно променама које долазе по основу примене 

савремених технологија и њиховог утицаја на, првенствено, психичко здравље људи 

[7]. 

На даље је прегледно приказано на који начин се врши безбедна примена робота 

с обзиром на интеграцију и примену уређаја врхунске савремене технологије, 

посматрано кроз функцоналну безбедност, безбедносне софтверске границе и 

обавезност процене ризика. 
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БЕЗБЕДНОСТ  И ПРИМЕНА ИНДУСТРИЈСКИХ РОБОТА  

Роботи треће генерације поседују одређени ниво вештачке интелигенције, 

побољшане динамичке карактеристике, напредне управљачке алгоритме, пратећу 

софтверску моћ и интеграцијску функционалност са околином.  

Због тога су и захтеви који се односе на безбедност и заштиту радника при раду 

са роботима посебно дефинисани стандардима који се ревидирају сагласно 

побољшањима која се у роботици примењују. 

Познато је да се највећи број индустријских робота примењује у производним 

процесима  у аутомобилској индустрији. 

 При раду индустријских робота неопходно је да се води рачуна о безбедности и 

заштити радника који опслужују робота или се из других разлога налазе у његовој 

близини (близини радног простора). За безбедност и заштиту радника примењују се 

различити системи у зависности од учесталости приступа роботском систему, затим, 

избор примене безбедносних и заштитних система зависи и од начина приступа и 

брзине приступа роботском систему. 

При раду индустријских робота постоји могућност настанка повреда радника и 

потребно је да радник буде на прописаној удаљености од радног простора и заштићен 

да неби дошло до повређивања. 

На слици 1. су роботска врата која штите радника од повређивања у роботској 

ћелији. 

 

Слика 1. Заштитна врата штите радника од несрећа у роботској ћелији 

Према ANSI/RIA R15:06-2012 (ревидиран стандард из 1999) посебно су 

истакнуте три области везано за безбедност при примени робота (RIA-роботско 

индустријско удружење) и то: 

- Функционална безбедност (да се дефинише и измери безбедност контролних 

кругова), 

- Безбедносне софтверске границе. Промена се налази у унапређеној контроли 
роботског кретања која укључује новоразвијену роботску безбедност, ограничење 

оса и просторно ограничење и 

- Обавезна процена ризика, мора да буде извршена. 

Предвиђено је да нови RIA стандарди, везани за безбедност при раду робота, 

постижу пуни ефекат од 01.01.2015. године, укључујући неколико измена које ће 

значајно унапредити посао променом како се роботска безбедност примењује у SAD. 

 AMT-примењене производне технологије-применом овог стандарда 

штеди се време и новац везано за примењене производне технологије. 
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 У оквиру наведених, посебно истакнутих промена правила, обезбеђен је 

директни утицај на пословне операције (пословање). 

 

Слика 2. Систем сензора омогућавају роботима и људима да безбедно раде на блиској 

удаљености без баријера користећи софтвер за посматрање роботског кретања. 

 

Слика 3. Комплетан управљачки систем са интегрисаном безбедности која се 

контролише PLC контролером. 

 
 

Слика 4. Демонстрација роботског система који користи ласерско безбедносно 

скенирање да детектује упад у радни простор. 
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА РАДНИКА ПРИ РАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ 

РОБОТА  

Аутоматизацију и модернизацију производног процеса у било којој 

индустријској грани није могуће замислити без употребе робота. Индустријски 

роботи су дизајнирани да раде током дугог времена у изазовним условима 

производње у индустријском окружењу, на пример заваривање каросерије на 

аутомобилима. 

Такође су и послови фарбања прскањем поверени роботима. Разлози да се 

роботи примењују у пословима површинске заштите су због тога што је то веома 

прљав посао, атмосфера у погонима за фарбање засићена је испарењима од средстава 

за фарбање а те материје су често отровне и канцерогене. Пошто су ове материје 

често и запаљиве то постоји опасност од пожара. Због свега овога послови фарбања 

спадају у групу послова од којих је потребно човека ослободити. 

Поред хуманизације рада роботи у пословима фарбања доносе и одређене 

друге предности: побољшан квалитет, уштеду материјала, уштеду енергије, повећана 

је продуктивност тиме что је смањено учешће живог рада. 

Због наведених предности, у данашње време, сви класични произвођачи 

аутомобила највише класе примењују фарбање прскањем помоћу робота. 

Роботизација фарбања прскањем највише се користи код масовне производње 

за фарбање аутомобилских шкољки и делова, мотоцикала, бицикала, производа беле 

технике, посуђа итд. [7]. 

Функционална безбедност-циљ примене функционалне безбедности је да 

дефинише а такође и процени инжењерска решења, безбедносне мере, технологију и 

процедуре које морају бити примењене да би се остварио прихватљиви ниво 

безбедносног ризика у складу са безбедносним стандардом. 

Примењене компоненте и њихова интеграција у безбедносни контролни систем 

морају имати захтеване безбедносне перформансе и имати век експлоатације, морају 

имати животни век потребан да се испуни безбедносни захтев (век несме бити мањи од 

20 година), све компоненте. 

Функционална безбедност омогућава смањење ризика. 

Безбедносне софтверске границе-историјски гледано, роботска безбедност и 

самозаштита сва је у хардверски контролисаним граница комбиновано са рестрикцијама 

приступу потенцијалним областима у којима се креће . Ове границе имају облик 

физичких заустављивача на роботским спојевима, структурним зидовима, 

ограничавајуће прекидаче на роботу и безконтактне изворе. 

Безбедносне зонесу обично биле веће него што је било потребно за 

функционисање роботске ћелије. 

Са новим системом пројектовања нови стандард ће омогућити да робот заузме 

мање простора на поду, слика 6. 

Софтверске границе-су дефинисане границе роботског кретања. Ограничење 

простора је употрељено да дефинише било који геометријски облик који може да буде 

унутрашња или спољашња радна зона или да ограничи роботско кретање унутар 

пројектованог роботског простора или да спречи робота од уласка у дефинисани простор. 

Роботске инсталације морају бити дизајниране и интегрисане тако да смањују 

потенцијално излагање људским грешкама да би се редуковао безбедни простор, 

максимални простор мора бити ограничен унутрашњим и спољашњим системима који 

ограничавају кретање роботског система-ограничавају се осе и кретање. 
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Развијање безбедносних граница је главна иновација у производњи робота. То су 

границе које се могу програмирати и софтверски дефинисати за кретање робота унутар 

роботског оперативног система. 

Таквим поступком ограничавања, простор може бити смањен много ближе облику 

захтеване радне зоне, тако се заузима мање простора на поду, слика 6. 

Корисни ефекат је у томе да омогућава оптимизацију подног простора. 

 Захтеви за простором могу бити смањени правилном интеграцијом безбедносних 

система у контролни (управљачки) систем. 
 

 

Слика 5. Симултани мониторинг заштитних области помоћу лсерског скенера. 

 

Слика 6. Роботска ћелија може да заузима мањи простор на поду. 

Процена ризика-као трећа значајна промена и уграђена у стандард.  

RIA R15:06-2012=ISO 10218-1+ISO 10218-2+R15.06 (према Robotic Automation 

Seminar 2014) треба да узме у обзир све промене у примени и употреби у претходном 

управљању ризиком. 

Процена ризика треба да буде урађена од испоручиоца и крајњег корисника. Сви 

ризици треба да су у јдном прихватљивом нивоу ризика. На сликама 2,3,4,5   приказани 

су савремени безбедносни системи. 

ЗАКЉУЧАК  

Услови рада се мењају у правцу смањења физичког напора, технологија мора 

да буде апсолутно поуздана са безбедним режимом рада у случају инцидента. 

Безбедност се све више уграђује у процесе. Угроженост радника од могућих 

повређивања механичког дејства своди се на најмању могућу меру или је потпуно 

елиминисана. 
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Потребно је унапред сагледати и стандардима уредити специфичности 

безбедног рада и здравља радника сагласно променама које долазе по основу примене 

савремених технологија и њиховог утицаја на, првенствено, психичко здравље људи. 

То повлачи за собом утврђивање који ће утицај имати коришћење и 

употребљивост информационих и комуникационих технологија у радној средини на 

старије раднике са различитим нивоом квалификација, психолошког стања и сазнајних 

способности. 

Све је више професија које зависе од напредне технологије, а све мање 

тражње за мануелним радницима. 

Потребна су истраживања да се пронађу решења за превенцију код употребе 

савремених технологија како би се правовремено прописи везано за безбедност и 

здравље на раду ефикасно интегрисали а са становишта специфичних потреба. 
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ПРОМЕНЕ У НАЧИНУ ДЕЛОВАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА 
Љиљана Стојшић

1
 

РЕЗИМЕ 

Свет рада, у савременим оквирима, изложен је новим ризицима и трендовима, који условљавају 

промене у привредним кретањима и организацији друштвеног живота. Резултат ових промена огледа се и 

у другачијем положају радно активног становништва. Традиционални концепт деловања инспекције рада 

нема адекватне инструменте који би пратили настале промене и на ефикасан начин пружили заштиту 

учесницима у радном процесу у смислу имплементције радних стандарда. Због тога је неопходно 

прилагођавање метода деловања инспекције рада насталим променама и повећање њене ефикасности.  

Кључне речи: радни стандарди, промене света рада, инспекцијa рада, методе деловања                 

CHANGES IN THE MODE OF ACTION OF LABOR 

INSPECTIONРЕЗИМЕ  

ABSTRACT  

The world of work, in modern terms, is exposed to new risks and trends, which cause changes in 

economic trends and the organization of social life. The result of these changes is reflected in a different position 

of the working population. The traditional concept of operation of the labor inspection does not have adequate 

instruments to accompany the changes and efficiently provide protection to the participants in the work process 

in terms of implementation of labor standards. Therefore, it is necessary to adapt the methods of operation of the 

labor inspection to the changes and increase its efficiency. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: радни стандарди, промене света рада, инспекцијa рада, методе деловања Key words: 

labor standards, labor related changes, labor inspection, methods of operation  

УВОД 

Инспекција рада, као административни механизам заштите права запослених, од 

њеног настанка па до данас, прошла је кроз различите фазе, са мањим или већим 

утицајем на област рада у којој делује. Положај и улога инспекције рада зависи пре 

свега од националног законодавства и спремности државе да се административним 

средствима делује на имплементацију прописа у области рада, а потом и од снаге 

утицаја других чинилаца, заинтересованих за процесе у овој области, као што су 

удружења послодаваца,  синдикати, различити центри економске моћи и други извори 

утицаја, који могу имати мањи или већи интерес да се успостави и делује ефикасан 

систем инспекције рада.  

Данас   се    систем инспекције рада, по   правилу,    налази   у   оквиру   

националних министарстава надлежних за послове рада, или делује као самостални 

орган управе, са већом или мањом сфером утицаја на област рада. Разлике између 

система инспекција рада, по питању поља њиховог деловања, је значајна јер се оне 

крећу од система ―опште‖ инспекције рада, која врши надзор над применом свих 

прописа који се тичу радних односа, па и запошљавања и услова рада, услова радне 

средине, радних спорова, штрајкова, безбедности и здравља на раду, социјалног 

дијалога и сл., преко различитих видова „средњих― решења, до системима 

―специјалнизованих‖ инспекција рада у којима је извршена селекција неколико, или 

једне, главне теме – најчешће области безбедности и здравља на раду и услова рада. 

                                                             
1
 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, Одељење 

инспекције рада у Новом Саду 
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Кроз историју настанка и развоја инспекције рада било је тренутака (а и данас их има) 

када је инспекција рада у појединим земљама била готово маргинализована, али и 

тренутака када се од ње много очекивало и у њу много улагало.  

Свакако да се, као један од основних проблема, при организовању овакве 

инспекцијске службе, поставља питање одређивања ―праве мере‖ њеног деловања, која 

би, са једне стране, требала да обезбеди правилну имплементацију прописа у области 

рада и заштити права запослених, а са друге стране, да не омета пословање и не сузбија 

привредни напредак друштва. То подразумева да инспекција рада има јасна овлашћења, 

квалитетне кадрове, техничке ресурсе и ефикасне механизме деловања. Сва четири 

услова кумулативно чине основне претпоставке  успешности система инспекције рада.  

У наставку овог рада нашу пажњу ћемо посветити развоју механизама деловања 

инспекције рада, као једном од услова њеног напретка и повећања њене ефикасности. 

I РАЗВОЈ ОБЛИКА ДЕЛОВАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ  РАДА 

  Основни    облик   деловања   инспекције  рада   је   вршење  инспекцијских 

надзора у оквиру којих се спроводи контрола примене прописа у области рада. Поред 

тога, она има и низ других активности: од превентивних облика деловања и сарадње са 

социјалним партнерима, преко учествовања у различитим кампањама и 

истраживањима, до евидентирања уочених појава и извештавања о предузетим 

активностима и оствареним ефектима.  

Да  би  деловање   инспектора   рада   било   ефикасно   он   мора   имати   на  

располагању адекватне инструменте, као што су овлашћења, расположиве мере и 

одређена дискрециона овлашћења. Са друге стране, инспектор рада мора имати и 

значајан ниво одговорности, како би се обезбедила равнотежа између његових права и 

обавеза.       

Посебан значај инспекције рада је у томе што је она једини механизам јавне 

власти који има директан приступ радном месту и директан утицај на процес рада. Због 

тога је она изванредно средство за промовисање основних радних стандарда, принципа 

квалитета и пристојног рада. Инспекција рада може непосредно пружити потребне 

техничке информације и савете послодавцу и запосленима и истовремено усмеравати 

радне процесе ка пројектованој националној политици у области рада. 

Промене света рада повећавају сложеност активности инспектора рада, са једне 

стране, кроз честе промене прописа и неопходност њиховог праћења, а са друге стране, 

кроз потребу другачијег приступа инспекцијском надзору и сагледавању процене 

ризика, усмеравању социјалног дијалога и пружању превентивних услуга уз 
―традиционалне‖ контролне функције деловања система инспекције рада [1]. Од 

инспектора рада данас се не очекује само утврђивање чињеница о степену 

усаглашености унутрашњег система код послодавца са стратегијом и националним 

захтевима, већ и деловање на повећање квалитета овог система. У том смислу 

инспектор рада данас има задатак да провери функционисање и усмери менаџерски 

систем управљања код послодавца у делу: процене ризика, планирања превентивних 

мера, корпоративне стратегије и учешћа запослених и њихових представника у 

питањима везаним за систем безбедности и здравља на раду.  Поред тога инспектор 

рада може и треба да иницира побољшања у овом систему, као и да подржи послодавца 

и запослене у социјалном дијалогу и доношењу неопходних промена у области рада.  
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II ОПШТА ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДА 

Одређена  овлашћења  инспектора  рада везана су за вршење инспекцијских 

надзора и представљају услов за несметано започињање контроле и утврђивање 

потребних чињеница, те се као таква сматрају општим и широко су прихваћена у 

готово свим инспекцијским службама у области рада. У оваква овлашћења спадају: 

 Право слободног уласка у објекте надзора без претходне најаве у свако доба 

дана – чиме се инспектору рада оставља слобода да одлучи да ли ће своју посету 

најавити послодавцу или не. По правилу ово питање зависи од врсте надзора и 

чињеница које треба утврдити. Свакако да уколико, на пример,  постоји сумња у 

нелегалан рад лица код послодавца инспектор рада неће најавити послодавцу да 

ће ради провере ове сумње извршити надзор. Супротно томе, уколико се надзор 

односи на контролу општих аката код послодавца, или друге документације која 

је обимна и у чије постојање се не сумња, или нема времена за њено накнадно 

сачињавање, инспектор рада ће послодавцу најавити посету и затражити 

припремање потребне документације ради вршења увида у исту;  

 Право прегледања радних просторија и опреме за рад – путем овог овлашћења 

инспектор рада утврђује примену прописаних мера за безбедан и здрав рад у 

делу који се односи на обезбеђивање адекватних услова рада;  

 Узимање изјаве од послодавца, запослених, сведока и других лица о питањима 

која се односе на предмет надзора – што често представља незаобилазно 

средство за утврђивање чињеничног стања. Инспектор рада посебну пажњу 

треба да посвети начину узимања изјава, како би оне биле ваљано доказно 

средство. Оне се узимају појединачно од сваког лица без присуства других 

учесника у поступку,  опрезно и без навођења лица да изјаву усмери у 

одређеном правцу, уз пружање могућности да лице потпуно самостално искаже 

своја запажања поводом неког догађаја или чињенице;  

 право да прегледа документацију– у оквиру ког овлашћења инспектор рада врши 

увид у опште и појединачне акте у области рада којима се утврђују права, 

обавезе и одговорности запослених и послодаваца 

  узимање узорака из области коју контролише – што представља важно 

овлашћење уколико постоји сумња да материјал или суспстанца која се користи 

на раду може угрозити здравље или безбедности запослених и сл.  

Поменута овлашћења представљају базичну основу деловања инспектора рада и 

услов остваривања његове надзорне функције. Поред њих, многа национална 
законодавства, утврђују и друга овлашћења инспектора рада, која могу допринети 

повећању његове ефикасности, као што су на пример: 

- укључивање социјалних партнера у надзор – што обично подразумева обавезу  

инспектора рада да приликом отпочињања надзора о томе обавести 

представника запослених или синдикалну организацију и да им омогући учешће 

током трајања инспекцијског надзора код послодавца, 

- право задржавања лица – које омогућава инспектору да лице затечено у вршењу 

прекршаја, или друге недозвољене радње, или лице чији је идентитет непознат, 

задржи на месту где врши инспекцијски надзор до доласка других надлежних 

органа, 

- укључивање стручних установа или појединаца у поједине фазе надзора – путем 

ког овлашћења се инспектору рада омогућава да за потребе утврђивања 

чињеница, које не може сам да утврди, ангажује друга лица, која располажу 

специфичним стручним знањима и сл.   
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III РАЗВОЈ МЕХАНИЗАМА ДЕЛОВАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА  

Мере, које стоје на располагању инспектору рада, и њихов  избор  представљају 

питање које не губи на актуелности, од настанка инспекције рада до данас. Ово питање  

је увек једно од централних при разматрању ефикасности инспекције рада[2]. У једном 

се сви слажу - инспектора рада треба „опремити― мерама путем којих ће моћи да, на 

најефикаснији начин, оствари задатак који је пред њега постављен. Међутим, по 

питању избора мера, њихове ефикасности и значају, мишљења су различита. У основи, 

мере које стоје на располагању инспектору рада могу се поделити у три групе: 

корективне, репресивне и превентивне. Све три групе мера одавно су познате, те их 

готово све инспекције рада, од свог настанка, користе, међутим, начин и облик њихове 

употребе подложни су променама како би дали што боље ефекте и извршили снажнији 

утицај на чиниоце у области рада који треба да спроведу имплементацију радних 

стандарда [3].  

3.1. Корективне мере 

Ово  су  мере  путем   којих   инспектор   рада,   по   правилу   писаним    актом 

(најчешће решењем или налогом), утврђује одређене недостатке или неправилности у 

примени прописа, који су учињени од стране послодавца, па истом налаже да их у 

одређеном року отклони. Реч је о мери којом се постиже сврха инспекцијског надзора – 

побољшање стања у области која је контролисана, па га готово све инспекцијске 

службе обилато користе. Предност овакве мере је што на потпуно јасан начин 

послодавцу прецизира шта је то био дужан да учини  и у чему се састоји пропуст који је 

начинио, те му се доставља писани акт, који послодавац може и накнадно проучити, те 

своје поступке усагласити са прописима. Из ових разлога и послодавци подржавају 

примену корективних мера. Поменуте предности су значајне и због тога што су 

активности инспектора рада, његови закључци и налози, евидентирани у писаној 

форми, па одражавају систем правне сигурности, који би могао бити угрожен   уколико 

инспектор рада делује само усменим обраћањем према послодавцу, када се  може  

догодити да га послодавац не разуме, или да инспектор прекорачи границе својих 

овлашћења, а да о томе нема писаних трагова, нити могућности накнадног увида у 

утврђене чињенице и наложене мере. Недостатак корективних мера може бити 

чињеница да је за њихово активирање потребно време (од вршења инспекцијског 

надзора, преко сачињавања писаног акта до његовог достављања послодавцу), да 

послодавац и по пријему акта има рок за поступање по њему, као и по правилу 

могућност жалбе која одлаже извршења наложених мера, те се може догодити да се не 
отклоне утврђени недостаци или неправилности у једном дужем периоду, од момента 

њиховог утврђивања и деловања инспектора  рада, што умањује ефикасност ове мере. 

То је нарочито случај у ситуацијама кад је потребно хитно отклонити утврђене повреде, 

на пример: кад постоји опасност по здравље или безбедност запосленог, или теже 

угрожавање права запосленог из области рада, где је неопходно деловати брзо и што 

пре отклонити утврђену повреду, у којим случајевима корективна мера није довољно 

ефикасна.   

У новије време долази до развоја корективних мера, на начин да се покушавају 

установити такви облици који би задржали предности а ублажили недостатке ових 

мера. У том смислу уводе се мере које се изричу током самог инспекцијског надзора и 

евидентирају се у записник, а њихово дејство се активира од тренутка саопштавања 

учесницима у поступку.  Овакве мере могу бити у облику: налога, указивања, 
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упозорења и сл. Њих увек прати обавеза лица коме су изречене да по њима поступе и да 

о томе у одређеном року обавесте инспектора рада.   

3.2. Репресивне (казнене) мере 

Ове мере подразумевају неки облик санкције - одузимање,   забрану,  новчану 

казну и сл. која се може предузети према лицу које је прекршило норме радног 

законодавства. У оквиру репресивних мера на располагању инспекторима рада 

најчешће су: 

 изрицање новчаних казни, 

 покретање    поступака   пред   надлежним   органом   за    утврђивање   

прекршајне одговорности, 

 одређивање забране  обављања  одређених  радњи,  ангажовања  одређених  

лица или употребе одређених средстава,  

 иницирање покретања кривичног поступка, 

 изрицање забране обављања делатности послодавцу,  

 повлачење датих сагласности,   

 одузимање издатих дозвола  и сл.  

Врсте репресивних  мера,   које  ће   бити   на    располагању    инспекторима 

рада, одређује национално законодавства. Приликом решавања овог питања од 

суштинске је важности за кредибилитет и ефикасност инспекцијског система да се 

образује значајан казнени механизам који ће самим својим постојањем одвраћати 

потенцијалне прекршиоца прописа од недозвољених радњи, што је један од основних 

циљева постојања санкције. И само изрицање санкције, уколико до њега дође, не сме 

бити само себи циљ, већ изречена санкција треба да буде разумна и сразмерна 

озбиљности преступа, како би, са једне стране, била схваћена као средство обезбеђења 

социјалне правде према оштећеном и јавности, а са друге стране, као облик васпитне 

мере према оном коме је изречена.    

Систем санкција може бити ефикасан ако испуњава три услова: 

1) да је озбиљан – што подразумева да је по природи и вредности довољно 

значајан да производи ефекат одвраћања од недозвољених радњи,  

2) да је извесан – односно да, уколико дође до његове примене, поступак буде 

спроведен брзо и ефикасно, без могућности одуговлачења или избегавања 

одговорности и 

3) да је прилагођен учиниоцу – што значи да треба обезбедити механизме да се 

казна „уподоби― личности и стању онога коме се изрече. У том смислу већина 

законодавстава, када је реч о новчаним казнама, утврђује значајан распон 

између минимума и максимума казне, остављајући могућност да се казна 

прилагоди учиниоцу и околностима под којима је повреда учињена.  

Савремени  системи  инспекција   рада   имају   на   располагању   санкције  које 

испуњавају поменуте услове, што само по себи има довољну „мотивациону снагу― да 

одвраћа потенцијалне прекршиоце прописа, те се санкције ретко користе, а уколико до 

њихове примене ипак дође онда се ради о озбиљној санкцији која има снажно дејство, 

како на оног коме је изречена, тако и на друге потенцијалне учиниоце, који неће 

следити пример санкционисаног субјекта.  
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3.3.  Превентивне мере 

Ове  мере   односе   се    на   деловање    инспектора    рада   „снагом аргумента― 

према другим чиниоцима у области рада, са циљем подизања свести о значају ове 

области и потреби предузимања активности за успостављање здравог и безбедног 

радног окружења и ефикасног система остваривања права и обавеза запослених и 

послодаваца. У ове мере спадају на пример: 

- давање савета инспектора рада послодавцима и запосленима о најефикаснијим 

начинима остваривања својих права и испуњавања својих обавеза, 

- упозоравање послодавца или запосленог на последице непридржавања прописа, 

- организовање тематских кампања о примени прописа у области рада, 

- припрема и дистрибуција штампаних материјала о примерима добре и лоше 

праксе, 

- рад са социјалним партнерима, 

- пружање информација путем медија и сл.   

Превентивне  мере  могу  бити  веома  ефикасне,  али  оне изискују знатно веће 

ангажовање инспектора рада, њихову већу стручност, етичке квалитете и социјалне 

вештине. У супротном, постоји опасност да превентивне мере не остварују ефекат 

поправљања стања, већ да постану инструмент злоупотребе положаја инспектора рада и 

неетичког поступања. 

Развијени системи инспекције рада, са квалитетним и стручним кадровима, 

последњих година све више примењују превентивне методе деловања са којима 

постижу завидне резултате. Систем деловања инспекције рада се развија у правцу 

предузимања превентивних мера, кад год је то могуће, и употребе ефикасних 

репресивних мера, ако је то неопходно [4]. Ова комбинација захтева постојање 

ригорозног казненог система, са јасним и брзим процедурама, који треба да оствари 

циљ „одвраћања― од кршења прописа, те ће као довољна мера за постизање жељених 

ефеката, у већини случајева, бити превентивна акција инспектора рада.   

IV ИЗБОР МЕРА 

У основи  разликују  се  два приступа инспекције рада, при избору мера, то  су:  

приступ санкционисања  („sanctions approach―) и приступ сагласности („compliance 

approach―), као и бројни облици њиховог комбиновања.  Код принципа санкционисања 

инспектори рада су више окренути непосредној контроли примене радног 

законодавства и санкционисању оних који постављена правила крше. Код принципа 

сагласности предност се даје давању упутстава и савета, од стране инспектора рада, уз 

реалну претњу санкцијом која се у почетној фази, по правилу, не примењује [5].   

Оба система имају предности и мане. Приступ санкционисања се често 

критикује због тога што може довести до ситуације да се послодавци, као потенцијални 

прекршиоци прописа, фокусирају само на избегавање казне, не водећи рачуна о 

узроцима повреде прописа и деловању на њих, као и због тога што је тешко одредити 

„разумну― санкцију, што често доводи до тога да је санкција пренаглашена, па се као 

таква  схвата само као средство одмазде, без васпитног утицаја на починиоца. Са друге 

стране, приступ сагласности се често критикује због тога што може довести до 

ситуације да послодавци, свесни чињенице да неће бити санкционисани, не 

предузимају ништа да поправе стање у области рада, већ чекају посету инспектора, која 

се можда неће догодити у наредних неколико година.  
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Имајући у виду речено већина земаља користи комбиновани приступ између 

санкције и превенције, покушавајући да пронађу „своју формулу― за што већу 

ефикасност инспектора рада. Не постоји „општа формула― већ је потребно извршити 

реалан избор мера полазећи од политичке и административне културе у земљи, 

постојећих ресурса и квалитета инспекцијског система у области рада.   

V ДИСКРЕЦИОНА ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДА 

 Без   обзира   на   доминантан   приступ   избору    мера,  инспектори    рада 

располажу могућношћу одлучивања о избору конкретне мере у конкретној ситуацији у 

оквиру постављеног система и палете мера. Ово право инспектора рада представља 

међународни стандард утврђен Конвенцијом Међународне организације рада број 81 

[6].  према ком се инспекторима рада оставља да слободно одлуче да ли ће дати 

опомену или савете, уместо да започну или предложе гоњење. Овом одредбом дају се 

дискрециона овлашћења инспектору рада која, са једне стране, показују његову стартну 

позицију и значај који му омогућава да искаже све своје способности, креативност и  

правичност, те да изабере меру којом ће, на најделотворнији начин, утицати на 

правилну примену прописа, а, са друге стране, траже савесност и одговорност 

инспектора да обезбеди правну једнакост свих странака пред законом.   

Дискрециона овлашћења могу бити: 

 потпуна - без додатних смерница за њихову примену, 

 усмерена – путем смерница које помажу инспектору да изабере 

најделотворнију меру утицаја и 

 одређена – која теже да прецизирају све околности које утичу на избор 

мера. 

Облик дискреционих овлашћења одређује национално законодавство полазећи 

од националне стратегије у области рада, расположивих мера за деловање инспекције 

рада и њених ресурса.  

Дискрециона овлашћења поверена инспектору рада не представљају дозволу за 

његову самовољу или личну освету, већ инструмент који обезбеђује правичност и 

доследност у његовом поступању. Међутим, то није лако остварити и подразумева 

високу стручност и обученост инспектора рада, његово искуство и етичке квалитете, 

како би био у стању да своје индивидуалне одлуке усагласи са широм политиком 

заједнице о доследности и конзистентности у  спровођењу прописа.  Последњих година 

посебна пажња међународне заједнице и многих националних система инспекције рада 

је посвећена питањима обезбеђивања доследности у поступању инспектора рада [7]. 

Решавање овог питања иде у два правца: један се односи на инспекторе рада а други на 

систем управљања.  

У погледу инспектора рада истиче се да је неопходно:   

 посебну пажњу усмерити на избор кандидата за инспекторе рада и етичке 

принципе,  

 обезбедити квалитетне обуке не само о техничким и правним питањима, 

већ и потребним вештинама за индивидуални рад инспектора,  

 омогућити инспекторима размену информација о стеченој пракси и  

 по потреби одредити корисне смернице за инспекторе, које ће им 

олакшати избор мера.   

У  вези  са  системом  управљања  као најделотворнији  се показао менаџерски 

систем у оквиру ког менаџер, поред осталих задатака, предузима потребне мере да 

обезбеди конзистентан приступ свих инспектора рада у унутрашњој организационој 
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јединици којом руководи, на тај начин што ће инспектори рада у истим или сличним 

ситуацијама поступати на исти или сличан начин. Овакав приступ се постиже, са једне 

стране, комуникацијом између инспектора рада, разменом искустава и заузимањем 

ставова, а, са друге стране, контролом над поступањем инспектора.    

VI ЗАКЉУЧАК  

Област  у  којој  делује  инспекција  рада   је   веома   осетљива   па   се   са 

посебном пажњом мора прићи начину решавања проблема у њој. Свака исхитрена 

реакција, прекомерна употреба силе, неправилно утврђивање чињеница и сл. може 

погоршати стање у области рада а не поправити га. Због тога и управни механизам, који 

делује у овој области, мора бити специфичан. Он треба да има довољно 

флексибилности да може деловати у свакој ситуацији и пружити адекватну заштиту 

запосленима.  

Мере, као ―алати‖ којима располаже инспектор рада, морају бити ефикасне да би 

пружиле адекватну заштиту правима запослених и допринеле правилној 

имплементацији радног законодавства. У том смислу инспекторима рада на 

располагању треба да буде палета мера, од превентивних, преко корективних, до 

репресивних у оквиру које ће имати слободу да изаберу мору за коју сматрају да је у 

конкретном случају најделотворнија.  

Инспектори рада делују пре свега вршењем инспекцијских надзора над 

применом прописа у области рада, али не треба занемарити ни могућност њиховог 

деловања другим средствима (пружањем информација запосленима и послодавцима, 

организовањем скупова, сарадњом са колективитетима запослених и послодаваца и 

сл.), која такође могу бити веома ефикасна.   

Иако се  основне  функције  инспекције  рада  нису  мењале,  промене  света рада 

условљавале су и условљавају проналажење другачијих начина остваривања ових 

функција и другачији однос између њих. Због тога је неопходно ојачати систем 

инспекције рада и оспособити га да на време препознаје промене, које могу утицати на 

угрожавање радних стандарда, и да правовремено овим променама прилагоди своје 

деловање и пружи адекватну заштиту радном законодавству. 
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ОСПОСОБЉАВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ПРИ РАДУ 
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РЕЗИМЕ 

Увођење и примена рачунара у свим областима људске делатности, праћенa je и многим пропратним 

појавама и ризицима по здравље оних који свакодневно више од четири сата раде за рачунаром. Ради 

спречавања ризика по здравље студената врши се њихово оспособљавање за примену ергономије, која се бави 

прилагођавањем рада на рачунару како би га учинила удобнијим и здравијим. У овом раду дат је приказ 

одговора студената Високе пословне школе струковних студија у Ваљеву са тестова о њиховој оспособљености 

у оквиру наставног процеса по теми заштите здравља при раду с рачунарима. 

Као узорак за истраживање послужили су студенти који су стекли право да полажу завршни испит из 

предмета Пословна информатика, а као основ се користе одговори на питања из тестова који се односе на 

заштиту здравља при раду с рачунарима који су студенти полагали.  

Добијени резултати треба да дају одговор каква је тренутна оспособљеност студената за заштиту 

здравља при раду с рачунарима, и да послуже као полазна основа за уочавање питања на која су студенти 

најслабије одговорили, како би се у оквиру слдећих предавања на њих обратила већа пажња у циљу што бољег 

оспособљавања студената за заштиту здравља при раду с рачунарима. 

Кључне речи: студенати, заштита здравља, рачунар,; ергономија, наставни процес. 

HEALTH CARE TRAINING FOR STUDENTS RELATED TO COMPUTER 

JOB POSITIONS 

ABSTRACT 

The introduction and use of computers in all areas of human activity has been accompanied with many side 

effects and health risks for those who use computers daily more than four hours of working. In order to prevent health 

risks of students we have trainings providing them with ergonomic skills, and making work with computers more 

comfortable and healthier. This article presents the responses of students of High Business School of Vocational Studies 

Valjevo in tests of their proficiency in the teaching process related to healthcare protection during computer work. 

As a sample for the research we used students who were eligible to take the final exam in Business 

Informatics, and as the basis we used answers from the tests related to health care regarding computer work. 

The results should answer what the current ability of students to healthcare is when they work with computers, 

in order to identify issues the students poorly did, so we could in upcoming lectures devote more attention to their better 

training.  

Keywords: students, health protection, computers, ergonomics, teaching process. 

УВОД 

Рачунари се данас употребљавају у разним ситуацијама у којима је раније њихова 

примена била незамислива, а ми овом приликом истичемо њихову употребу у пословном и 

административном окружењу; индустрији; малопродаји; кући (рад на даљину и вођење 

сопственог бизниса); образовању; здравству; владиним установама и јавној управи. Увођење 

рачунара у све области људске делатности праћено је и многим ризицима по здравље оних 

који вишесатно раде на њима.  

Рад с рачунарима захтева дуготрајно седење, гледање у екран и мониторе, куцање 

употребом тастатуре и држање миша. Последице на здравље због дуготрајног неповољног 

положаја тела и понављања истоветних покрета не примећује се одмах. Организам се настоји 

прилагодити. Одрђене мишићне и везивне структуре истежу се или скрате а стална 

оптерећена полако троше могућности прилагођавња, па се након дужег рада јављају први 

                                                             
1
 Висока пословна школа струковних студија Ваљево 
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знаци преоптерећености умор и бол који прате специфична оштећења појединих делова тела, 

зависно од врсте рада, радној околини и људским предиспозицијама [1]. Узрок здравственим 

проблемима је у штетном деловању понављајућих покрета и неправилном положају тела [1]. 

Због наведених проблема брига за здравље и здраву радну околину данас треба да буде већа 

него икад раније, што се не може тврдити за нас и нашу земљу. 

УЛОГА ЕРГОНОМИЈЕ У ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА - ЕРГОНОМСКО РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 

Наука која се бави односима између радника и радне средине назива се ергономија. 

Када се тај термин веже за рачунар, означава науку која се бави прилагођавањем рада на 

рачунару како би га учинилa удобнијим и здравијим. Она проучава ризике за здравље 

корисника рачунара и предлаже правилан и сигурнији начин коришћења рачунара. Они се, 

између осталог, односе и на правилно седење за столом на коме је смештен рачунар, 

прављење пауза у раду, правилно коришћење тастатуре, миша и монитора. 

Најчешће озледе повезане с радом на рачунару су: проблеми са очима; проблеми са 

вратом, главом и горњим делом леђа; бол у доњем делу леђа, и болови и трњења у лакту и 

ручном зглобу. 

Да би се избеглe овакве сметње, треба се придржавати упутстава научника који 

проучавају утицај рачунара на здравље људи. Врло је битно да се човек на радном месту 

осећа удобно и да је у природном положају. Најважнија правила су: правилно седење за 

столом; удаљеност монитора 45-60 cm од очију; заштита монитора од рефлексије и бљеска 

светлости, и након сваког сата рада на рачунару треба правити паузе од 10-15 минута [2]. 

Најбољи начин да се избегну штетне последице рада на рачунару је коришћење 

ергономских столица, столова, мишева, монитора и прављење честих пауза у раду. 
Ергономско радно окружење нам омогућује квалитетнији и здравији рад на рачунару [2]. 

У циљу оспособљавања студената које обухвата претходно изнета правила у Високој 

пословној школи струковних студија у Ваљеву реализује се настава на тему „Заштита 

здравља и околине―, у оквиру предмета Пословна информатика, а и у све рачунарске 

лабораторије постављен је плакат правилног положаја тела при раду с рачунарима (слика бр. 

1). 

Слика 1. Правилан положај  тела при раду с рачунаром 
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СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

За потребе овог рада реализовано је истраживање везано за заштиту здравља 

студената при раду с рачунарима. 

Циљ истраживања/Мотивација 

Циљ спроведеног истраживања је да се анализирају ефекти предавања по теми 

заштите здравља, одржане студентима Високе пословне школе струковних студија у Ваљеву 

школске 2010/11, 2011/12, 2012/13 и 2013/14. године. Добијени резултати треба да дају 

одговоре каква је оспособљеност студената за заштиту здравља при раду с рачунарима, и да 

послуже као полазна основа за уочавање питања на која су студенти најслабије одговорили, 

како би се на будућим предавањима на њих обратилала већа пажња у циљу што бољег 

оспособљавања студената за заштиту здравља. 

Методе истраживања 

За потребе овог истраживања коришћена је метода тестирања студената Високе 

пословне школе струковних студија у Ваљеву из области заштите здравља при раду с 

рачунарима. 

Технике и алати истраживања  

Алат за истраживање су тестови студената из области заштите здравља при раду с 

рачунарима. 

Тестови садрже питања која проверавају знање из области заштите здравља 

(ергономије рачунара) и питања која се односе на здравствене проблеме код студената који 

се повезују са дуготрајним радом с рачунарима.  

Тестови су са питањима на које су понуђена четири одговора од којих студенти треба 

да изаберу (заокруже) само један тачан одговор. 

Спроведено истраживање  

За ово истраживање узети су резултати са тестова од 929 студената I године обадва 

студијиска смрера Високе пословне школе струковних студија у Ваљеву, који су испунили 

услов за излазак на завршни испит из предмета Пословна информатика. Услов за излазак на 

испит су положена три колоквијума (модула) по ЕЦДЛ стандарду а они су: коришћење 

рачунара и рад са датотекама; обрада текста, и табеларни прорачуни до 2012. године [3], а од 

2012. године уместо табеларних прорачуна полаже се модул за израду презентација [4]. 

РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

Студенти су радили тестове, на којима су два питања била из проблематике која се 

односила на заштиту здравља. У тесту I су питања: Шта је од наведеног пример коришћења 

ергономије на радном месту?, и Која од наведених изјава о осветљењу је тачна?. У тесту II су 

питања: Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови проузроковани употребом 

рачунара?, и Шта ће од наведеног смањити бол у очима?. У тесту III су питања: Шта се од 

наведеног односи на ергономију на радном месту?, и Шта је од наведеног разлог зашто је 

адекватно осветљење важно за коришћење рачунара?. У тесту IV су питања: Шта од 

наведеног је карактеристика доброг дизајна канцеларијске столице?, и Шта од наведеног није 
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добра ергономска пракса?. У тесту V су питања: Шта је од наведеног студија радног места и 

утицај које радно место има на запослене?, и Зашто је важно одекватно осветљење када се 

користи рачунар?. У тесту VI су питања: Које од следећих правила је резултат лошег 

држања?, и Шта од наведеног је добра ергономска пракса?. У тесту VII су питања: Шта од 

наведеног описује ергономију?, и Која од наведених тврдњи о осветљењу је тачна?. У тесту 

VIII су питања: Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови у зглобовима 

проузроковани употребом рачунара?, и Шта ће од наведеног допринети да се корисник боље 

осећа док користи рачунар?. 

У наредном делу дати су резултати са I, II и VIII теста  спроведеног истраживања. 

На питањa у тесту I: Шта је од наведеног пример коришћења ергономије на 

радном месту?, и Која од наведених изјава о осветљењу је тачна?, одговарало је 173 

студената. Резултати њихових одговора приказани су у табелама 1 и 2 и сликама 2 и 3. 

Табела 1. Одговори на питање: Шта је од наведеног пример коришћења ергономије на 

радном месту? 

Шта је од наведеног пример коришћења ергономије на радном месту? 

Обезбеђивање 

прилагодљивих 

столица. 

Обезбеђивање 

семинара о 

безбедности. 

Обезбеђивање 

семинара о мерама 

уштеде новца. 

Обезбеђивање 

услова за 

teleworking.  

Без 

одговора. 

107 5 12 47 2 

 

 
Слика 2. Одговор на питање: Шта је од наведеног пример коришћења ергономије на радном 

месту? 

Табела 2. Одговори на питање: Која од наведених изјава о осветљењу је тачна? 

Која од наведених изјава о осветљењу је тачна? 

Светлост која 

се одбија од 

монитора може 

умањити 

главобољу и 

болове у 

очима. 

Одговарајуће 

осветљење 

може смањити 

главобољу и 

болове у очима. 

Светлост која 

директно 

обасјава 

монитор може 

да изазове 

различите 

повреде. 

Коришћење 

застора за 

смањење бљеска 

може довести до 

болова у очима. 

Без 

одговор

а. 

 

4 135 22 10 2 

107, 62% 

5, 3% 

12, 7% 

47, 27% 
2, 1% 

Шта је пд наведенпг пример кпришћеоа 
ергпнпмије на раднпм месту?  

Обезбеђиваое 
прилагпдљивих 
стплица. 

Обезбеђиваое 
семинара п 
безбеднпсти. 

Обезбеђиваое 
семинара п мерама 
уштеде нпвца. 
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Слика 3. Одговори на питање: Која од наведених изјава о осветљењу је тачна? 

На питања у тесту II: Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови 

проузроковани употребом рачунара?, и Шта ће од наведеног смањити бол у очима?, 

одговарало је 186 студената. Резултати њихових одговора приказани су у табелама 3 и 4 и 

сликама 4 и 5. 

Табела 3. Одговори на питање: Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови 

проузроковани употребом рачунара? 

Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови проузроковани употребом 

рачунара? 

Обезбедити да се 

светлост не 

рефлектује од 

екрана. 

Вежбати најмање 

30 минута два 

пута недељно. 

Седети усправно 

са ослонцем за 

леђа и руке. 

Прегледати очи 

једном на сваке 

две године. 

Без 

одговора. 

 

21 2 161 0 2 

 

 
Слика 4. Одговори на питање: Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови 

проузроковани употребом рачунара? 

 

4, 2% 

135, 78% 

22, 13% 
10, 6% 

2, 1% 

Кпја пд наведених изјава п псветљеоу је тачна?  

Светлпст кпја се 
пдбија пд мпнитпра 
мпже умаоити 
главпбпљу и бплпве у 
пчима. 

Одгпварајуће 
псветљеое мпже 
смаоити главпбпљу и 
бплпве у пчима. 

21, 11% 
2, 1% 

161, 87% 

0, 0% 2, 1% 

Шта је пд наведенпг најбпљи начин да се избегну бплпви 
прпузрпкпвани упптребпм рачунара?  

Обезбедити да се светлпст 
не рефлектује пд екрана. 

Вежбати најмаое 30 
минута два пута недељнп. 

Седети усправнп са 
пслпнцем за леђа и руке. 

Прегледати пчи једнпм на 
сваке две гпдине. 

Без пдгпвпра. 
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Табела 4. Одговори на питање: Шта ће од наведеног смањити бол у очима? 

Шта ће од наведеног смањити бол у очима? 

Седење близу 

екрана. 

Прављење редовних пауза 

даље од рачунара. 

Коришћење рачунара са 

екраном у боји. 

Релаксирано 

држање рамена. 

2 180 2 2 

 

 
Слика 5. Одговори на питање: Шта ће од наведеног смањити бол у очима? 

На питања у тесту VIII: Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови у 

зглобовима проузроковани употребом рачунара?, и Шта ће од наведеног допринети да се 

корисник боље осећа док користи рачунар?, одговарало је 185 студената. Резултати њихових 

одговора приказани су у табелама 5 и 6 и сликама 7 и 8. 

Табела 5. Одговори на питање: Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови у 

зглобовима проузроковани употребом рачунара? 

Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови у зглобовима проузроковани 

употребом рачунара? 

Вежбати најмање 30 

минута два пута 

недељно. 

Поставити миш и 

тастатуру у висини 

лактова. 

Ићи на лекарски 

преглед једном 

годишње. 

Обезбедити да се 

светлост не рефлектује 

од екрана. 

5 175 1 4 

 

 
Слика 6. Одговори на питање: Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови у 

зглобовима проузроковани употребом рачунара? 

2, 1% 

180, 97% 

2, 1% 
2, 1% 

Шта ће пд наведенпг смаоити бпл у пчима?  

Седеое близу екрана. 

Прављеое редпвних 
пауза даље пд рачунара. 

Кпришћеое рачунара са 
екранпм у бпји 

Релаксиранп држаое 
рамена 

5, 3% 

175, 95% 

1, 0% 

4, 2% 

Шта је пд наведенпг најбпљи начин да се избегну бплпви у 
зглпбпвима прпузрпкпвани упптребпм рачунара?  

Вежбати најмаое 30 
минута два пута 
недељнп. 

Ппставити миш и 
тастатуру у висини 
лактпва. 
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Табела 6. Одговори на питање: Шта ће од наведеног допринети да се корисник боље осећа 

док користи рачунар? 

Шта ће од наведеног допринети да се корисник боље осећа док користи рачунар? 

Седење близу 

екрана/монитора. 

Прављење 

кратких пауза 

даље од рачунара. 

Коришћење 

монохромског 

екрана/монитора 

Прављење 

екрана/монитора изнад 

висине очију. 

0 162 9 14 

 

 
Слика 7. Одговори на питање: Шта ће од наведеног допринети да се корисник боље осећа 

док користи рачунар? 

АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

Обзиром да живимо у рачунарском добу, све је већи број оних који су најмање четири 

сата свог радног времена за рачунаром [5]. У Високој пословној школи струковних студија у 

Ваљеву образују се стеденти на смеровима  пословна економија и пословна информатика 

чији рад  (нарочито смера пословна информатика) ће се након завршетка школе сводити на 

рад с рачунарима током читавог радног времена и брига за заштиту њиховог здравља мора 

увек бити присутна. 

Резултати са овог истраживања приказани  приказани су у табели бр. 7. 

Табела бр.7. Резултати истраживања 

Рб Питање 
% тачних 

одговора 

1.  Шта ће од наведеног смањити бол у очима?  97% 

2.  
Шта је од наведеног разлог зашто је адекватно осветљење 

важно за коришћење рачунара?  
96% 

3.  
Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови у 

зглобовима проузроковани употребом рачунара?  
95% 

4.  
Зашто је важно одекватно осветљење када се користи 

рачунар?  
94% 

0, 0% 

162, 87% 

9, 5% 

14, 8% 

Шта ће пд наведенпг дппринети да се кприсник бпље псећа 
дпк кпристи рачунар? 

Седеое близу 
екрана/мпнитпра. 

Прављеое кратких 
пауза даље пд 
рачунара. 

Кпришћеое 
мпнпхрпмскпг 
екрана/мпнитпра 

Прављеое 
екрана/мпнитпра изнад 
висине пчију. 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

615 
 

5.  Шта од наведеног је добра ергономска пракса?  93% 

6.  Која од наведених тврдњи о осветљењу је тачна?  90% 

7.  
Шта је од наведеног најбољи начин да се избегну болови 

проузроковани употребом рачунара?  
87% 

8.  
Шта ће од наведеног допринети да се корисник боље осећа 

док користи рачунар?  
87% 

9.  Шта од наведеног није добра ергономска пракса? 79% 

10.  Која од наведених изјава о осветљењу је тачна?  78% 

11.  
Шта од наведеног је карактеристика доброг дизајна 

канцеларијске столице?  
71% 

12.  
Шта је од наведеног пример коришћења ергономије на радном 

месту?  
62% 

13.  
Шта је од наведеног студија радног места и утицај које радно 

место има на запослене?  
56% 

14.  Шта од наведеног описује ергономију?  53% 

15.  Шта се од наведеног односи на ергономију на радном месту?   48% 

16.  Које од следећих правила је резултат лошег држања?  35% 

Резултатима на питањима на којима студенти имају 75% и   веше од 75% тачних 

одговора а таквих је 10  можемо бити у потпуности задовољни и  закључити да су студенти 

добро оспособљени за заштиту здравља при раду с рачунарима. 

Резултатима  на питањима мањим од 75% тачних одговора а таквих је 6 не можемо 

бити у потпуности задовољни и предлажемо да се на њих на будућим предавањима обрати 

већа пажња. А то су следећа питања: 

 Шта од наведеног је карактеристика доброг дизајна канцеларијске столице? 

 Шта је од наведеног пример коришћења ергономије на радном месту? 

 Шта је од наведеног студија радног места и утицај које радно место има на запослене? 

 Шта од наведеног описује ергономију? 

 Шта се од наведеног односи на ергономију на радном месту? 

 Које од следећих правила је резултат лошег држања? 

ЗАКЉУЧАК 

Дуготрајни рад студената на рачунарима може бити узрок  њихових  здравствених 

проблема, па брига за заштиту њиховог здравља мора увек бити присутна. Оспособљавање за 

заштиту здравља у оквиру наставног процеса које се четири  школске година реализује, на 

предмету Пoсловна информатика који слушају студенти прве године обадва студијска смера 

Високе пословне школе струковних студија у Ваљеву је пракса која ће бити настављена и у 

будућности. 

На основу добијених резултата можемо бити делимично задовољни одговорима 

студената о њиховој оспособљености за заштиту здравља при раду с рачунарима а у будућим 

предавањима неопходно је више пажње посветити питањима која се односе на ергономију 

при раду с рачунарима. 
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