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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.  
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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.  
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Инспекција рада, као административни механизам заштите радних стандарда, има 

директан утицај на степен имплементације радног законодавства и усмеравање активности 

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 

комуникацију.   

II ОБЛИЦИ КОМУНИКАЦИЈЕ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА СА ДРУГИМ ЛИЦИМА 

 И ЊИХОВ РАЗВОЈ 
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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 

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 
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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 

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]. 
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2.1.2. Пријем странака и давање мишљења 

Као део органа државне управе инспекција рада има  обавезу  да  организује 

 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 

                                                           
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 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

6 
 

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 

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, 
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запошљавање, борачка и социјална питања (кроз интерну комуникацију) и могућност 

послодаваца да електронским путем инспекцији рада доставе информације о: 

- повредама на раду или 

- 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.   

                                                           
4
 www.minrzs.gov.rs 
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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 

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 
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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, 

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.  
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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  
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R1 R2

Rt

P

R1 R2
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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 
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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 
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 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. 
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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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1.2 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. 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

48 
 

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] 
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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
c
a

rr
ia

g
e 

re
v

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

e
n

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
e
v

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. 
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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). 
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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-istraživački 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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Величина честица (mm) 

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 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

94 
 

 
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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SOME RESEARCH ISSUES OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF EXTREME 

TYPE EXPERTS  
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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 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

102 
 

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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ЗАПОСЛЕНИХ ХЕМИЈСКИМ АГЕНСИМА 
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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. 

 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

114 
 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Метод за процену ризика на радно месту и у радној околини, Институт за 

медицину  

[2] Говедраица В., Поповић В., Стевановић З. Квалитет израде акта о процени ризика 

као предмет судскомедицинског вештачења, Свет рада, Београд, 2009, вол. 6, бр. 

3/2009, 2006-9. 

[3] Поповић В., Радић Ј., Поповић А. Оптимални стручни налаз процене ризика – 

драгоцен документ код судскомедицинског вештачења оштећења здравља 

запослених. Свет рада, вол. 8, бр. 2/2011, Београд, 274-8. 

[4] Правилник о поступку прегледа опреме за рад  и испитивања услова радне 

околине, чл.15, став ИИ. Сл.гласник РС 94/06. 

  



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

115 
 

SIGURNOST BIOPLINSKIH POSTROJENJA 
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SAŽETAK 

Anaerobna digestija (AD) optimalna je tehnologija za obradu širokog spektra otpada organskog 

porijekla, pri čemu je bioplin glavni proizvod. Uz izgradnju i vođenje bioplinskog postrojenja vezan je niz 

važnih sigurnosnih pitanja, te ako se oni ne uzmu u obzir, predstavljaju opasnost za ljude, životinje i okoliš. 

Primjena opsežnih 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 tržište bioplina bilježi značajan porast. Mnoge 

zemlje razvile su moderne tehnologije za proizvodnju bioplina kao i konkurentna nacionalna 

tržišta bioplinom. Zemlje poput Njemačke, Austrije, Danske i Švedske predvodnice su u 

razvitku tehnologije s najvećim brojem izgrađenih bioplinskih postrojenja. U Europskoj unij 

danas radi 13 000 bioplinskih postrojenja, od čega 8 000 se nalazi u Njemačkoj. 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 značajan izvor obnovljive energije, ali se u budućnosti očekuje 

značajan porast proizvodnih kapaciteta. U Švedskoj, Njemačkoj i Švicarskoj bioplin se u 

nekim lokacijama pročišćava u biometan, te se koristi kao pogonsko gorivo u sektoru 

prometa, dok se u Austriji i Njemačkoj biometana ubrizgava u sustav nacionalnih plinovoda. 

Najnovija primjena bioplina je proizvodnja električne energije tehnologijom gorivih ćelija, 

čiji se razvoj približava komercijalnoj razini u Europi i SAD [1].  

Bioplinska postrojenja mogu biti različitih izvedbi. Mogu biti izvedena kao manji 

pogoni za proizvodnju električne i toplinske energije na poljoprivrednim farmama i 

gospodarstvima, ili kao veliki energetski sustavi za proizvodnju bioplina (biometana) ili 

električne 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 

Tipični incidenti u bioplinskim postrojenjima su [3] :  

1. curenje spremnika i / ili distribucijske mreže bioplina,  

2. slučajna emisija H2S, osobito u smjesama septičkog otpada,  

3. onečišćenje 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 njemačkim statističkim institutom objavio je detaljni prikaz analiza nesreća u bioplinskim 

postrojenjima. Tako ja na primjer 2009. godini identificirano 140 nesreća u Njemačkoj [4]. Nesreće 

su bile najčešće prouzrokovane izlijevanjem različitih tekućina u vodotokove, te u manjem broju se 

bilježene i nesreće prouzrokovane eksplozijom digestora. U većini slučajeva do nesreća je došlo 

zbog nepažnje osoba koje su vodile takva postrojenja.  

OPASNOSTI U BIOPLINSKIM POSTROJENJIMA 

Tijekom izgradnje i pogona bioplinskog postrojenja moraju biti zadovoljeni određeni 

sigurnosni propisi, uglavnom u domeni zaštite od požara i eksplozija, te zaštite zdravlja i života 

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 obuhvaćaju higijensko tehničke mjere pomoćnih i 

sanitarnih prostorija utvrđenih 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 

izloženi biološkim opasnostima ne smiju osobna zaštitna sredstva odnositi kući na pranje, već je 

potrebno osigurati čišćenje i dezinfekciju u poduzeću ili povjeriti brigu o čistoći tih sredstava 

specijaliziranoj tvrtki. Osim sredstava za pranje i dezinfekciju kože radnicima trebaju biti stavljena 

na raspolaganje i sredstva za zaštitu kože (zaštitne kreme). Prostori u kojima se mogu pojaviti 

biološke štetnosti moraju biti na pravilan način označeni odgovarajućim znakom opasnosti. 
 

Opasnosti od eksplozije 

Opasnosti od eksplozija moraju se utvrditi i ocijeniti. Potrebno je utvrditi gdje potencijalno 

može doći do eksplozivne atmosfere, kako bi se potencijalno eksplozivna područja svrstala u zone 

opasnosti. Eksplozijom ugrožena područja moraju biti označena na samom ulazu odgovarajućim 

znakovima. Prema Europskoj Direktivi 1999/92/EC opasni prostori su klasificirani kao zone (ex-

zone) na temelju učestalosti 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 praćenja cjelokupnog sustava ili njegovih dijelova.  

Opasnosti od trovanja i gušenja 

Gušenje može 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 odgovarajuća ventilacija. Osobna sigurnosna oprema mora se nositi 

tijekom rada u potencijalno opasnim prostorima, te takvi prostori moraju biti na pravilan način 

označeni. U prisutnosti sumporovodika (H2S) bioplin može biti izrazito toksičan, čak i pri niskim 

koncentracijama.  

Opasnost od izljevanja tekućih substrata i digestata 

U slučaju velikih akcidenata, radnici se moraju držati propisanih pravila ponašanju koji su 

napravljeni za slučaj takvih nesreća, kao što je plan evakuacije, procjena ugroženosti, te operativni 
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plan interventnih mjera. Prvi korak bi bio da se spriječi daljnje istjecanje supstrata ili digestata, ako 

je to moguće. Kada se to ostvari, radnici se moraju uputiti na zbrinjavanje prolivenog, na način da 

se zagradi i stabilizira proliven supstart ili digestat. Nakon toga se kreće u sakupljenje istog i 

zbrinjavanje na pravilan način. Izoliranje razlivenog smanjuje potencijalnu štetu na obližnjim 

zgradama i onečišćenja površinskih voda i osjetljivih područja. Kada se  stabilizira izljevanje, 

potrebno je obavijestiti odgovarajuće vlasti, u skladu sa svim važećim lokalnim, državnim i 

saveznim propisima. Završni korak kod saniranja izlijevanja je  čišćenje područja, te ponovno 

puštanje u rad postrojenja [6]. 

PREPORUKE PRI PROJEKTIRANJU BIOPLINSKIH POSTROJENJA 

Da bi se uklonili rizici pojave raznih akcidenta, potrebno se pridržavat određenih pravila 

prilikom projektiranja i izgradnje bioplinskog postrojenja. Navesti će se opće upute za 

projektriranje nekih dijelova bioplinskog postrojenja.  

Digestor ili fermentator je središnji uređaj bioplinskog postrojenja. Kod uređaja 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 održavanje moraju biti minimalnih dimenzija 600 x 800 mm, 

3. otvori za punjenje digestora, moraju biti osigurani tako da ne mogu druge tvari ući unutra te da 

ne mogu upasti dijelovi samog sistema za punjenje u slučaju nekog kvara, 

4. dostupnost opreme za zaštitu od opasnih plinskih koncentracija na otvorima za punjenje 

digestata,  

5. sigurnosne instalacije digestora, koje sprečavaju nedopuštene unutarnje promjene tlaka. 

 

Spremnik bioplina mora imati kapacitet za uskladištenje barem četvrtine dnevne proizvodnje  

bioplina. U normalnim okolnostima preporučeni 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 slučaju nužde. 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 zračenje i vanjsku temperaturu). Nedopuštena promjena unutarnjeg tlaka 

mora se spriječiti sigurnosnim instalacijama. Kod odabira materijala, osobito za plastične 

membrane, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti [9]: 

a) vlačna čvrstoća 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 međusobni utjecaji u slučaju štete moraju se osigurati sigurnosne 

udaljenosti dijelova bioplinskog postrojenja. Predlažena je udaljenost od najmanje 6 m između 

skladišta plina i susjednih sustava, opreme ili građevina koje ne pripadaju samom postrojenju. 

Procedura izračuna sigurnosnih udaljenosti [10]: 

a) za visinu zgrada višu od 7,5 m (skladište plina ili zgrade koje ne pripadaju postrojenju), 

vrijedi sljedeći 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 sljedeći 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 između skladišta 

plina i kogeneracijskog postrojenja. Sigurnosna udaljenost se može smanjiti korištenjem zaštitnih 

zidova od zemlje, ili pravilno dimenzioniranom protupožarnom izolacijom. Visina i širina zaštitnog 

zida mora biti u skladu sa smjernicama regionalnih građevinskih propisa. 
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Bioplinski vodovi moraju biti napravljeni u skladu s opće prihvaćenim tehničkim i 

sigurnosnim pravilima. Ispravnost same proizvodnje i nepropusnost svih cijevi mora biti testirana 

od strane proizvođača. Cjevovodi moraju biti otporni na sadržaj koji se prenosi u njima, i na 

vremenske uvjete. Cijevi koje se koriste u bioplinskim postrojenjima najčešće se izvode od 

konstrukcijskog čelika, nehrđajućeg čelika ili od polietilena (PE-HD) i PVC-a. Najčešće se koriste 

čelične cijevi zbog svoje izdržljivosti na toplinska naprezanja, otpornost na UV zračenje i zbog 

čvrstoće. Plinovod mora biti označen (npr.u skladu sa DIN 2403) prema protoku tvari i smjeru 

strujanja. Boja za označavanje je žuta, te se mora označiti i položaj podzemnih plinovoda tj. moraju 

biti označena mjesta trakom ispod kojih se nalazi plinovod.  

Modernija postrojenja opremljena su računalnim 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 upravljačkim jedinicama obavlja se nadzor i upravljanje 

parametara, kao što su količina unosa tekućine, razina punjenja digestora, razina punjenja 

spremnika za plin, karakteristična temperatura unutar procesa, te kontrola pH vrijednosti, količine 

generiranja bioplina i sastav bioplina. 

U slučaju kvara bilo kojeg dijela postrojenja, cjelokupni sustav, ili bitni dijelovi sustava 

moraju ući 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)  isključivanje plinskog kompresora, 

c) isključivanje svih dijelova sustava koji nisu zaštićeni od eksplozija u plinskim strojarnicama, 

d) dovoljno prostora tako da se u slučaju kvara miješalice, ne stvara nakupljanje supstrata oko 

miješalice u digestoru, 

e) zatvaranje sustava napajanja tako da ne može doći do povratnog toka supstrata u sam sustav 

napajanja, 

f) spuštanje razine punjenja ne smije dovesti do nekontroliranog ispuštanja plina. 
 

U dizajniranju upravljačkih dijelova vezanih za sigurnost, potrebno se pridržavati važećih 

standarda za električnu opremu, strojeve i sigurnosne uređaje.  

ZAKLJUČAK 

Zbog sve većeg broja bioplinski postrojenja koji se grade po cijelom svijetu, te zbog nesreća 

koje se dešavaju na istim, potrebno je obratiti pažnju na njiuhovu sigurnost i to tijekom pogona, ali i 

u fazi projektriranja. Postoji potreba da se provode istraživanja glede same sigurnosti u bioplinskim 

postrojenjima, s ciljem da se smanje opasnosti za okoliš i zaposlenike koji rade u njima. Preporuča 

se  istražiti sve ekološke akcidenate, te ozljeda na radu, koje se javljaju pri pogonu ovakvih 

postrojenja. Na osnovu rezultata takvih istraživanja treba izraditi sveobuhvatne radne upute za 

siguran rad bioplinskih postrojenja, kao i detaljne preporuke za projektiranje dijelova bioplinskih 

postrojenja.  
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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 

доводе до акцидентних ситуација и да се предлогом превентивних мера утиче на њихово 

смањење, 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 

                                                           
1
 Електровојводина доо Нови Сад 

mailto:milivoj.nikolic@ev.rs
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Укупан број евидентираних повреда на раду, у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду, у Друштву у 2013. је био 49. 

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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 рој акц               

                
 

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 

Укупно ПКП Укупно ПКП Укупно ПКП СА СА
(ПКП) СИВ СИВ

(ПКП) СИРД СИРД
(ПКП) СТП СТП

(ПКП)

1 СОМБОР 134.170 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 СУБОТИЦА 167.410 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ПАНЧЕВО 132.513 4 4 3 3 44 44 6,04 6,04 4,53 4,53 66,41 66,41 11,00 11,00

4 НОВИ САД 212.234 2 1 2 1 65 49 1,88 0,94 1,88 0,94 61,25 46,18 32,50 49,00

5 ЗРЕЊАНИН 136.607 2 2 2 2 28 28 2,93 2,93 2,93 2,93 40,99 40,99 14,00 14,00

6 РУМА 106.990 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 СР. МИТРОВИЦА 46.160 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 УПРАВА 168.284 2 1 2 1 59 8 2,38 1,19 2,38 1,19 70,12 9,51 29,50 8,00

1.104.368 10 8 9 7 196 129 1,81 1,45 1,63 1,27 35,50 23,36 19,60 16,13Укупно

Стопа изгубљених 

радних дана

Стопа тежине 

последица

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО: ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПЕРИОД: 01.01.2013.-31.03.2013.

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 125.889 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 СУБОТИЦА 155.623 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ПАНЧЕВО 120.998 4 2 2 1 19 11 6,61 3,31 3,31 1,65 31,41 18,18 4,75 5,50

4 НОВИ САД 204.189 3 1 3 1 69 18 2,94 0,98 2,94 0,98 67,58 17,63 23,00 18,00

5 ЗРЕЊАНИН 126.099 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 РУМА 103.380 2 2 2 2 42 42 3,87 3,87 3,87 3,87 81,25 81,25 21,00 21,00

7 СР. МИТРОВИЦА 44.556 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 УПРАВА 161.700 3 1 2 0 23 0 3,71 1,24 2,47 0,00 28,45 0,00 7,67 0,00

1.042.434 12 6 9 4 153 71 2,30 1,15 1,73 0,77 29,35 13,62 12,75 11,83Укупно

Стопа изгубљених 

радних дана

Стопа тежине 

последица

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО: ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ПЕРИОД: 01.04.2013.-30.06.2013.

Организациона целинаР.Бр.
Број радних 

сати

Број акцидената
Број акцидената са 

изгубљеним временом

Број изгубљених 

радних дана
Стопа акцидента

Стопа изгубљеног 

времена
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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 

 

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
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

  

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
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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. 
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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 

                                                           
1
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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. 
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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.  
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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 istraživanja smjenskog rada u privatnim pekarama na području Karlovačke 

županije. Prikazan je pregled istraživanja o narušavanju ritmova koji nameće takav rad (zdravstveni problemi, problemi 

obiteljskog i društvenog života tih radnika). Polazna osnova ovog rada je hipoteza da je smjenski rad štetan za zdravlje, 

umanjuje koncentraciju i radnu efikasnost, te loše utječe na sociološke odnose pojedinca i okoline. Istraživanja su 

provedena pomoću ankete uz statističku obradu podataka i analizu dobivenih rezultata. 

Ključne riječi: zaštita na radu, zaštita zdravlja, smjenski rad,društveni i obiteljski život 

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 općenito 

slobodnog vremena. Smjenski rad određuje čime će se pojedinac baviti u slobodno vrijeme, a zbog 

neusklađenosti obveza s drugim ljudima radnici često pribjegavaju samostalnim hobijima. Noćni 

rad je teži od dnevnoga rada zbog narušavanja biološkog ritma radnika. Kad radnik počinje raditi 

noću, nije raspoložen za rad već mu je potreban odmor nakon  radnog dana. U tome leži bitan 

fiziološki i psihološki problem noćnog rada. Time se povećava psihički napor i umor radnika, a 

smanjuje oprez. Smanjenjem opreza kod djelatnika povećava se mogućnost nastanka nezgoda na 

radu. Zbog boljeg odmora radnika, ako je to moguće, trebalo bi konstantno mijenjati radnike iz 

noćne i dnevne smjene (čl. 59. st. 2. Zakona o radu). Stručnjaci pokušavaju planirati rad na način da 

rad u smjenama predstavlja što je moguće manji problem po društveni život i zdravlje radnika.  

Spavanje koje slijedi nakon noćne smjene, takozvani dnevni san, često je vremenski kraći i plići te 

nema dovoljnu vrijednost oporavka radnika. Također se istodobno stvaraju i nezdrave navike 

konzumiranja hrane, neodgovarajući obroci u neuobičajeno vrijeme dana, a javljaju se i probavne 

smetnje. Budući da se cjelokupna prilagodba noćnom radu događa polako, organizam se uspije 

jednim dijelom prilagoditi na noćni rad i dnevni odmor. Postoje bitne razlike u sposobnosti 

prilagođavanja noćnom i smjenskom radu. Stariji radnici teže se prilagođavaju i brže se zamaraju, a 

s druge im strane ne treba sna onoliko koliko im je bilo potrebno dok su bili mlađi. Žene koje rade 

noću imaju poremećaj menstrualnog ciklusa, povećan rizik od spontanog pobačaja, prijevremeni 

porodi i općenito manji broj trudnoća. Žene koje rade noću, a imaju djecu imaju kraći i poremećen 
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dnevni san te pate od kumulativnog umora više od žena bez djece.Sigurnost na poslu  kao i na radnu 

djelatnost utječe smjenski rad. Budnost, djelotvornost i metabolizam na najnižoj su točki u rane 

jutarnje sate, što može pridonijeti pojavi  incidenta  i pogreške na poslu. U konačnici potrebo je 

organizirati stalan raspored spavanja u što je moguće mirnijim uvjetima, voditi računa o zdravoj 

prehrani te se redovito družiti s obitelji i prijateljima. Porastom konkurencije i broja potrošača na 

tržištu, u bilo koje doba dana i noći povećava se i broj usluga koje su dostupne 24 sata/dan, a samim 

time i broj smjenskih radnika. Ekonomski, tehnološki i transportni faktori imaju najveće značenje u 

nastanku ove problematike. Iako je generalno rad u smjenama dobro prihvaćen od strane radnika, 

on rezultira negativnim psihosocijalnim, psihološkim i fizičkim efektima kod radnika 

Smjenski rad također može dovesti i do značajnih teškoća u održavanju obiteljskih i društvenih 

odnosa, što može biti jedan od izvora stresa za radnike koji rade u smjenama. Naime neka 

istraživanja su pokazala da negativni utjecaj smjenskog rada na socijalnoj razini mogu rezultirati 

izolacijom i socijalnom marginalizacijom smjenskog radnika. 

2. METODOLOŠKI PRISTUP PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA 

Istraživanje o utjecaju smjenskog rada na djelatnike provedeno je na temelju vlastitih 

iskustava i iskustava radnih kolega koji u ovakvom obliku smjenskog rada, rade duže vrijeme tj. 

dvije i više godina. U radu se raspravlja o negativnim utjecajima smjenskog i noćnog rada koji su 

klasificirani u četiri kategorije učinka: na biološke funkcije, zdravlje, radna efikasnost i društvene i 

obiteljske aspekte života. Poseban naglasak stavljen je na individualne i organizacijske faktore o 

kojima ovisi mogućnost 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 istraži poznavanje djelatnika o 

opasnostima i štetnostima na radnom mjestu  i utjecaju  smjenskog rada na djelatnika. 

2.1. Problem istraživanja 

Problem istraživanja je bio otkriti da li postoji  razlika  usredotočenosti radnika tijekom 

jutarnjeg i noćnog rada. Stupanj usredotočenosti pojedinog radnika je subjektivni podatak. Zato je 

trebalo napraviti istraživanje koje će pokazati usredotočenost misli svakog radnika na točno 

određeni zadatak. U ovom slučaju to je točnost i poznavanje pravila sigurnosti pri jutarnjem i 

noćnom radu, da li smjenski i noćni rad štetno utječu na djelatnike, na njihovo zdravlje te na 

društveni život. 

2.2. Cilj istraživanja 

Cilj istraživanja je utvrditi razliku u stupnju usredotočenosti radnika tijekom dnevne i noćne 

smjene. Anketa kojom će biti provedeno istraživanje je sastavljena od pitanja sa pravilima o 

sigurnosti i zaštite radnika u pogonu pri obavljanju svakodnevnog posla, te utjecaj noćnog rada na 

zdravlje čovjeka. S pravilima zaštite i sigurnosti na radu  i utjecaju noćnog rada svaki bi radnik 

trebao biti upoznat. 

2.3.Metode 

Korištena je pismena anketa koja sadržava pitanja s predloženim odgovorima gdje je uzeto 

25 radnika zaposlenih u proizvodnom pogonu tijekom noćne smijene i 25  radnika zaposlenih 

tijekom jutarnje smjene u više privatnih pekara.Obrada podataka izvršena je statističkom metodom, 

kao i metodom analizom sadržaja. 
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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 utječe na društveni i 

obiteljski život radnika.. 

3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA  

 

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 potvrđuje štetan utjecaj noćnog rada što može doprinijeti opasnostima 

na radu prilikom obavljanja određenih zadataka u noćnoj smjeni.kvantiteta i kvaliteta spavanja je 

često ometena kad je vrijeme spavanja pomaknuto s noći na dan. Dnevno spavanje je rijetko duboko 

i regenerirajuće kao spavanje tijekom noći. Kao posljedica poremećaja spavanja često se javlja 

kroničan umor , depresija i povećana pobuđenost. 

 

Slika 3: Osjećaj radnika nakon noćne smjene 

a) noćni 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 osjećaju umor 

35% 
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b) neispavano  

c) iscrpljeno  

50% 

10% 
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Rad u smjenama dovodi do nedostatka vremena za druženje s djecom, problema oko pomoći 

djeci i obitelji u svim potrebnim područjima.za pretpostaviti je da sigurno se javljaju i određeni 

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 može dovesti do osjećaja usamljenosti i 

izolacije.Isto tako razne edukacije, sadržaji vezani za djecu,organiziraju se u različito 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 određene pauze koje mogu biti različite.za pretpostaviti je da 

potrebno vrijeme za odmor ovisi o zahtjevnosti poslova u početku i kraju smjene, kraćim, 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 

Očito je da dugogodišnji rad, naročito u noćnim smjenama, što je karakteristika pekarske 

proizvodnje, ostavlja duboke zdravstvene probleme za takve radnike, kao što su kardiovaskularni 

problemi, gastrointestinalne bolesti,posebni zdravstveni problemi žena – radnica, poremećaji 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 noćnoj smjeni opada, što je bilo, i za 

očekivati. Za pretpostaviti da je to više izraženo kod stariji radnika i onih koji se nisu dovoljno 

odmorili i pripremili za takav rada. Kada bi se razmotrile mogućnosti mogućih promjena u 

organizaciji rada u pekarskoj proizvodnji, kroz mogućnosti samo nekoliko noćnih smjena za redom, 

izbjegavanje preduge smjene od 12 sati, izbjegavanje polovične smjene, povećanje okolinskog 

svjetla uz područje rada, povremena muzika za vrijeme rada i drugo, sigurno bi se povećala 

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 naročito u noćnim smjenama, za očekivati 

je moguće ozljede na radu koje mogu biti uzrokovane zbog umora i smanjene koncentracije rada 

vezanosti za padove i druge izvore ozljeda zbog mehaničkih opasnosti. 

 
Slika 8: Smetnje pri radu u stojećem položaju 

 

Slika 9: Utjecaj noćnog rada na odnose s drugim radnicima 

a) mehaničke opasnosti 

b) padovi  

c) umor izazvan kretanjem 
djeltanika 
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a) poremećaj krvotoka 
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c) poremećaj kostiju i 
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d) pospanost i razdražljivost 
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d) dobar utjecaj 
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Tehnološki procesi,kao i  načini rada u pekarskoj proizvodnji ne dozvoljavaju dovoljno 

slobodnog vremena i mogućnosti druženja , komuniciranja i kraćih odmaranja s drugim radnicima. 

Naročito u onim pogonima gdje je starija tehnologija, nema automatizacija u proizvodnom ciklusu, 

pa se traži mnogo veći napor i koncentracija radnika. 

 

 
Slika 10: Zadovoljstvo radnim vremenom 

Ovi rezultati pokazuju da veća interferencija radnog vremena s društvenim i obiteljskim 

životom smanjuje zadovoljstvo radnim vremenom i posljedično , zadovoljstvo poslom.(problemi u 

obavljanju formalnih poslova i čekanje na iste nakon noćnog rada i dr.). 

4. ZAKLJUČAK 

U istraživanjima povezanosti smjenskog rada i zdravlja javljaju se dva bitna problema. Na 

prvom je mjestu efekt zdravog smjenskog radnika pod kojim se podrazumijeva utvrđivanje boljeg 

zdravstvenog statusa smjenskih radnika u odnosu na radnike sa standardnim radnim vremenom. 

Kvaliteta spavanja je jedan od najvažnijih kriterija tolerancije prema smjenskom radu.. Odmor je 

svakako jedna od osnovnih pot2reba svakog čovjeka i ta funkcija slobodnog vremena dobiva svoje 

fundamentalno značenje. Rezultati velikog broja istraživanja pokazuju da  su probavni problemi 

češći kod radnika koji rade u smjenama koje uključuju večernji i noćni rad, nego kod dnevnih 

radnika. Zbog svega toga je neophodno je, uz punu društveno-političku, ekonomsku, zdravstvenu, 

znanstvenu, a posebice pedagošku dogovornost i angažiranje, slobodno vrijeme učiniti sastavnim 

dijelom odgojno-obrazovnog sustava i pozitivnim faktorom naše cjelokupne životne stvarnosti. 

Pritisak na poslu prenosi se i na život izvan radnog okruženja, privatne obveze prilagođavaju se 

radnom vremenu, i sve ono što pripada segmentu osobnog života, radnik nastoji riješiti u što kraćem 

razdoblju, jer vremena nema. 

Rad u smjenama nemoguće je izbjeći, ali je zato moguće minimalizirati njegove negativne 

učinke na fizičko i psihičko stanje radnika.Rad u smjenama nije u skladu s našim cirkadiurnim 

ritmovima, ali niti u skladu sa životom socijalne okoline.Ključan korak u smanjenju utjecaja ovog 

problema jest menadžera, organizatora rada samih radnika i društva s negativnim učincima rada u 

smjenama, naročito noćnog rada, načinom prepoznavanja negativnih učinaka, kao i načina 

smanjenja negativnih efekata i upoznavanje s različitim načinima samopomoći. 
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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 značaj izrade i poznavanja ovog plana od strane svih zaposlenika. Putem ovog 

istraživanja utvrdilo se koji su stvarni problemi u primjeni plana za dotičnu državnu tvrtku, s obzirom na prirodu posla 

(Vodoprivreda – ispostava Karlovac). Anketom su obuhvaćene određene kategorije evakuacija, zaštita i spašavanje 

zaposlenika vezano za poznavanje plana. Cilj je također pokazati koliko su značajni 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 slučaju izvanrednog 

događaja propisana je i Zakonom o zaštiti i spašavanju (N.N., br. 174/04., 79/07. i 38/09.) ²kojim je 

utvrđeno da su pravne osobe dužne organizirati zaštitu i spašavanje od prijetnji i posljedica nesreća, 

većih nesreća 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 općim aktima. 

Člankom 55. Zakona o zaštiti na radu se nalaže: 

-  poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i 

s njim upoznati sve radnike.  

-  na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.  

-  poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno napuštanju mjesta rada upućivanju 

na sigurno mjesto 

-  organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika. 

Ovim istraživanjem nastojalo se educiranost i informiranost zaposlenika o Planu evakuacije, 

a posebno o postupcima evakuacije i spašavanja određenih kategorija zaposlenika. 

1.1 Pojmovi 

Evakuacija – je organizirano napuštanje radnih prostorija i prostora prije nastupanja 

opasnosti za život i zdravlje radnika. 

                                                           
1
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Spašavanje – je pružanje pomoći osobama koje se nemogu same evakuirati, pružanje prve 

pomoći ozlijeđenim osobama i otklanjanje nastalih opasnosti. 

Evakuacijski put – je put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog izlaza iz 

objekta. 

Put udaljavanja – je put između vanjskog izlaza i mjesta okupljanja evakuiranih osoba 

izvan zgrade na razini tla. 

Mjesto okupljanja – je sigurno mjesto koje voditelj evakuacije i spašavanja određuje za 

okupljanje evakuiranih osoba na otvorenom prostoru u slučaju iznenadnog događaja u građevini. 

Voditelj evakuacije – je osoba koja je dužna organizirati i osigurati evakuaciju i spašavanje 

radnika i drugih osoba iz poslovnih prostorija i prostora.  Voditelj evakuacije je u praksi najčešće 

stručnjak zaštite na radu. 

2. OSPOSOBLJAVANJE VODITELJA I ZAMJENIKA VODITELJA EVAKUACIJE 

Sama izrada Plana evakuacije i spašavanja nije garancija dobre provedbe i neće osigurati 

uspješnu evakuaciju u slučaju neželjenog događaja (požara, poplave, potresa,akcidenta i sl.) stoga je 

neophodno provesti osposobljavanje voditelja i zamjenika voditelja evakuacije i spašavanja u kojem 

će ih se upoznati s načinom provedbe mjera evakuacije i spašavanja.Pravilno provođenje mjera 

evakuacije i spašavanja uvelike umanjuje mogućnost nastanka štetnih posljedica za djelatnike 

nakon nastanka neželjenih događaja te osigurava brzu, pravilnu i uspješnu evakuaciju i spašavanje 

ljudi i materijalnih dobara iz ugroženog područja. 

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 učinkovito djelovanje u 

slučaju evakuacije i spašavanja iz poslovnih objekata tvrtki ili organizacije.   Tako postavljeni 

cilj ima sljedeće zadatke: 

 informirati o zakonskim propisima i pravilima tvrtke ili organizacije 

 informirati o mogućoj ugroženosti i nastanku iznenadnih događaja  

 usvojiti znanja o postupcima provedbe evakuacije i spašavanja ugroženih osoba  

 potaknuti stjecanje vještina u praktičnom radu (vježbe evakuacije i spašavanja) 

Provođenje plana evakuacije i spašavanja može obavljati za to osposobljena osoba na 

temelju prethodno izrađenog plana evakuacije, što podrazumijeva obvezu poslodavca da osobu 

zaduženu za evakuaciju i spašavanje osposobi ili osigura osposobljavanje. 

3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 

3.1. Problem istraživanja 

Problemi istraživanja se očituju u samom pridržavanju odredbi iz Plana evakuacije i 

spašavanja kao i u dizajnu samog Plana. Utvrdili su se  tri ključna problema koja su direktno 

povezana sa kvalitetnim provođenjem evakuacije: 

 Nedovoljna svijest / informiranost o važnosti evakuacijskih puteva i provođenja evakuacije ( 

uključuje nepoštivanje odredbi Plana evakuacije i spašavanja) 

 Samovoljno ponašanje radnika prilikom evakuacije 

 Loše ažuriranje 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 istraživanja 

Cilj nam je prikazati stvarno stanje organizacije evakuacije u tvrtki i poštivanje propisa 

relevantnih za ovo područje. Nadalje cilj je pokazati koliko su uposlenici upoznati sa Planom 

evakuacije i spašavanja. Također će se pokušati pokazati koliko su bitni psihološki profili 

zaposlenika i važnost njihovog sudjelovanja u Planu evakuacije i spašavanja.Anketom, vezanom za 

ponašanje radnika u kritičnoj situaciji, će se utvrditi stvarno stanje. 

4. REZULTATI  ANKETNOG ISTRAŽIVANJA 

4.1 Osnovni podaci o anketiranju i metoda  

Anketa 1  

1. grupa – radnici sa kraćim radnim stažom koji nisu u potpunosti upućeni u Plan evakuacije  

 uzorak od 20 zaposlenika tvrtke Vodoprivreda Karlovac d.d u administraciji 

2. grupa – radnici sa dužim radnim stažom koji su u potpunosti upućeni u Plan evakuacije 

 uzorak od 20 zaposlenika tvrtke Vodoprivreda Karlovac d.d u administraciji 

Metodologija anketiranja provedena je na način da je 40 administrativnih radnika 

raspodjeljeno na dvije grupe po 20 zaposlenika. Prva grupa uključuje one zaposlenike koji su se ili 

tek zaposlili ili rade manji broj godina, a drugu grupu čine 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 kraćim radnim stažem 

Tablica 1: Prikaz odgovora radnika u grupi I. 

Red. br. 

pitanja 
Pitanja 

Točni 

odgovori 

Netočni 

odgovori 

1. Što je od navedenog izvanredni događaj? 20 20 

2. Tko je zadužen za ažuriranje Plana evakuacije i spašavanja? 11 9 

3. 
Koji od navedenih članaka Zakona o zaštiti na radu naglašavaju 

obvezu sastavljanja Plana za evakuaciju i spašavanje? 
5 15 

4. Što piše na ormariću sa sanitetskim materijalom? 13 7 

5. Što učiniti nakon prestanka prvih potresa? 1 19 

6. Kako obično izgleda oznaka za evakuaciju? 15 5 

7. Gdje se u Planu nalazi spisak opreme za spašavanje? 4 16 

8. 
Što moraju prilikom nastanka izvanrednog događaja učiniti 

zaposlenici koji su najbliže 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 dužim radnim stažem 

Tablica 2: Prikaz odgovora radnika u grupi II 

Red. br. 

pitanja 
Pitanja 

Točni 

odgovori 

Netočni 

odgovori 

1. Što je od navedenog izvanredni događaj? 20 20 

2. 
Tko je zadužen za ažuriranje Plana evakuacije i 

spašavanja? 
20 20 

3. 

Koji od navedenih članaka Zakona o zaštiti na radu 

naglašavaju obvezu sastavljanja Plana za evakuaciju i 

spašavanje? 

14 6 

4. Što piše na ormariću sa sanitetskim materijalom? 17 3 

5. Što učiniti nakon prestanka prvih potresa? 15 5 

6. Kako često izgleda oznaka za evakuaciju? 20 20 

7. Gdje se u Planu nalazi spisak opreme za spašavanje? 13 7 

8. 
Što moraju prilikom nastanka izvanrednog događaja 

učiniti zaposlenici koji su najbliže 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 kritičnoj situaciji. Izvanredni događaj u 

ovoj anketi je požar. U anketi su označene razine psihičke spremnosti koje predstavljaju: 

A – samokontrola, B – kritična 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 

požara pa do dolaska vatrogasaca? 
/ / / 

2. 
Da li ste skloni paničariti u trenutku izbijanja 

požara u zgradi? 
20 15 5 

3. 
Prilikom  većih količina dima koje biste osobno 

zaštitno sredstvo prvo uzeli? 
40 0 0 

4. 
Da li odmah reagirate na upozorenje o požaru ili 

morate prvo vidjeti požar? 
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 požarište / / / 
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(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 vježbama 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 ponuđena tri odgovora sa mogućnosti 

davanja samo jednog točnog odgovora. Odgovori su namjerno postavljeni tako da su vrlo slični. 

Anketne listiće treba gledati kao cjelinu i ukupna usporedba znanja između obje grupe će se dobiti 

sveukupnim brojanjem točnih i netočnih odgovora. Graf prikazuje razlike između grupa. 

 

  

Slika 1: Odgovori 1.grupe radnika Slika 2: Odgovori 2. grupe radnika 

 

Na grafovima se vidi da zaposlenici prve grupe koji imaju kraći radni staž imaju manje 

znanje o odredbama Plana nego zaposlenici sa dužim stažem. Najkritičnija 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 znači da su mlađi 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 

ključnim 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 točno što znači 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 

točno što pokazuje ne samo neznanje o postupcima prilikom izvanrednog događaja nego i 

nesnalažljivost u kritičnoj 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 točno što pokazuje da se nitko od radnika nije potrudio pročitati odredbe Plana i zato ih 

je većina neinformirana o redoslijedu točaka Plana. 

Na pitanje broj 9 Kako izgleda oznaka za mjesto okupljanja? – samo 5 od 15 radnika je 

odgovorilo točno na ovo pitanje unatoč tome što u dotičnom poduzeću ta oznaka stoji na vidljivom 

mjestu. Još jedan primjer niske razine svijesti o važnosti evakuacijskih puteva. 

5.2 Obrada i analiza podataka – anketa 2 

Analiza rezultata je rađena pojedinačno za svakog od radnika iz navedenih grupa. Anketa 

nema točnih ili netočnih odgovora već zaposlenici sami zaokruže logički odgovor koji se u tom 
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trenutku njima čini kao dobar. Poanta psiholoških odgovora na pitanja 2, 3, 4, 5, i 7  je zapravo 

vidjeti koliko je tko psihički pripravan za veliki požar.  

Prema odgovorima anketirani su svrstani u tri kategorije: A (samokontrola), B (kritična 

sklonost panici), C (nesigurnost). Graf prikazuje koliko je psihički nespremnih zaposlenika  unutar 

tvrtke.  

 

Slika 3: Grafički prikaz psihičke spremnosti određenih kategorija radnika 

Prema grafu uočava se  da bi većina zaposlenika (60%) uspjela obuzdati paniku i pridržavati 

se uputa voditelja evakuacije, no s obzirom na ispitani broj zaposlenika (40) postotak paničnih i 

nesigurnih zaposlenika ipak pokazuje relativno loše stanje psihičke pripremljenosti za slučaj 

velikog požara unutar zgrade. To je problem skoro svih evakuacijskih postupaka. Ujedno ukazuje se  

na značaj rasporeda radnih mjesta u odnosu na izlaz. Zaključuje se  da se u radne prostorije bliže 

izlazu smještaju nesigurni zaposlenici i oni skloni panici, kako bi mogli brže izaći bez i ne bi 

usporavali evakuaciju. 

6. ZAKLJUČAK 

Istraživanjem 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 vježbama evakuacije. Još 

slabije je poznavanje Zakona, iako ima radnika koji su upućeni u neke točke Zakona o zaštiti na 

radu. Iako su evakuacijski znakovi ispravno postavljeni u poduzeću, velik broj mlađih radnika nije 

znao opis oznake mjesta okupljanja. Evakuacijski znak su prepoznali ali to može i biti i iz drugih 

ustanova. Isto vrijedi i za svjetiljku izlaza, pošto se često vidi u ustanovama i zgradama. Druga 

anketa ukazala je na važnost psihičke pripravnosti zaposlenika. Ujedno smo ukazali na potrebu 

anketiranja i evidentiranja zaposlenika koji bi mogli paničnim reakcijama ometati evakuaciju, te 

njihovog smještanja u radne prostore blizu izlaza.Ova dragocjena iskustva ukazuju na činjenicu da 

je potrebno daleko više i sustavnije shodno propisima izrađivati, organizirati i provoditi sve radnje i 

aktivnosti vezane za evakuaciju radnika u slučaju iznenadnih događaja. 
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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. 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

175 
 

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 
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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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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 од наведеног пример коришћења 
ергономије на радном месту?  

Обезбеђивање 
прилагодљивих 
столица. 

Обезбеђивање 
семинара о 
безбедности. 

Обезбеђивање 
семинара о мерама 
уштеде новца. 
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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% 

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. 

21, 11% 

2, 1% 

161, 87% 

0, 0% 
2, 1% 

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. 
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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 од наведеног смањити бол у очима?  

Седење близу екрана. 

Прављење редовних 
пауза даље од рачунара. 

Коришћење рачунара са 
екраном у боји 

Релаксирано држање 
рамена 

5, 3% 

175, 95% 

1, 0% 

4, 2% 

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. 



Ризик и безбедносни инжењеринг 
 

197 
 

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 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. 
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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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