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ПОСЕБНИ ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ ЗА РАНУ ДЕТЕКЦИЈУ 

ШУМСКИХ ПОЖАРА 

Горан Ђорђевић
1
, Михајило Раткнић

2
, Владан Ђулаковић

3
 

 

 
РЕЗИМЕ 

 
 Садашњи начини откривања и дојаве шумских пожара су доста застарели и не дају увек оптималне 

резултате.  Пожари се касно примећују, систем дојаве је спор и нефикасан, тако да се са интервенцијама почиње 

са закашњењем када је захваћена површина велика, што интрвенције чини неизвесним, а повећава време 

гашења и број људи потребних за гашење. Да би се то избргло потребно је изналазити нове системе прегледа 

површина и рано откривање пожара, као и брз пренос података до самих корисника и учесника у гашењу 

шумских пожара. Нови технички системи омогућују брже и ефикасније откривање пожара и бржу 

комуникацију свих учесника у заштити шума од пожара. 

 Кључне речи: осматрање, шумски пожар, технички системи 

 

SPECIAL INTEGRATED SYSTEMS FOR EARLY DETECTION OF 

FOREST FIRE 

ABSTRACT 

 
Current ways of forest fire detection and notification are out of date and don’t give always maximal results. 

Fires are detected too late and notification system is slow and inefficient, which results with interventions begin when 

the great area is affected by fire, making them doubtful and increasing the time of extinguishing and number of 

necessary men. In order to avoid such situations, it is important to discover new systems for area observation and early 

detection of fire as well as the fast data transfer to the end users and participants in forest fire extinguishing. New 

technical systems provide faster and more efficient fire detection and also faster communication of all participants in 

forest protection 

 Keywords: detection, forest fire, technical systems 

 

1. НАЧИНИ ОТКРИВАЊА ПОЖАРА У ШУМИ 

 
 Предузимањем превентивних мера не може се у потпуности спречити настајање 
пожара у шуми, већ ће се тај број смањити на подношљиву меру, који се уз добру 
организацију откривања и гашења пожара могу ефикасно и брзо сузбити. Рано откривање 
насталог пожара, у многоме олакшава акције гашења и локализације насталих пожара и 
омогућује да те радње буду што ефикасније. 

Успостављање организације ефикасног откривања насталих пожара треба да буде  
резултат планских и организованих припрема које се примењују пре настанка пожара, јер су 
уложен напор и утрошена средства увек мања, него штете и трошкови гашења пожара када 
пожар захвати велику површину под шумом. Припреме изведене ради успостављања најбоље 
организације, захтевају брзо откривање насталог пожара, када  интензитет пожара није 

                                                 
1
 Сектор за ванредне ситуације,одељење у Пожаревцу 

2
 Институт за шумарство Београд 

3
 Висока школа струковних студија Пожаревац 
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велики а захваћена површина мала, што омогућује да се пожар савлада брзо и сигурно уз 
учествовање малог броја људи са одговарајућом опремом. 
 Због тога се осматрање шуме у пожарним сезонама треба плански и организовано 
спроводити јер ће средства и напори уложени у ове сврхе увек бити далеко мањи од 
материјалне и еколошке штете проузроковане пожарима који се не откривају на време. 
 Организација система заштите шума од пожара подразумева и функционалну 
организацију откривања и дојаве пожара. Циљ овог организованог система је да се пожар 
што пре открије (у почетној фази) и дојави што пре. У управљању ризиком у заштити шума 
од пожара брзо откривање насталог пожара је од велике важности, јер се тако смањује време 
гашења и изгорела површина, и смањују штете настале пожаром. 

На слици бр.1 дата је ефикасност гашења шумских пожара у односу на дужину дојаве 
пожара а нарочито на дужину доласка на место интервенције. Са дигаграма се види да време 
од настанка пожара до доласка на место интервенције до 60 минута и започињања аје добру 
ефикасност гашења, што подразумева да за ово врема мора се уочити пожар, извршити брза 
дојава и брз излазак на место интервенције. 

 
Слика 1. Ефикасност гашења у односу на дужину времена доласка до места пожара 

 

Сврха успостављеног система откривања и дојаве пожара подразумева  што пре 

откривање пожара, а снагама које учествују у гашењу доставити све потребне податке који 

су потребни за успешно и ефикасно гашење пожара. 

Организовани начини откривања пожара могу се сврстати у четири групе: 

1. откривање пожара осматрањем са земље 

2. откривање пожара осматрањем из ваздуха 

3. комбиновани начин откривање пожара, и 

4. остали начини откривање пожара. 

 

Организовано осматрање обавља се стално или повремено а на временски распоред, 

дужину трајања, учесталост утичу разни чиноци од којих су најважнији : временске прилике 

и степен опасности за настанак и ширење пожара. 
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2. ОТКРИВАЊЕ ПОЖАРА ОСМАТРАЊЕМ СА ЗЕМЉЕ 

 

 Осматрање шума због извиђања настанка пожара са земље може се вршити: 

- са фиксних осматрачких места 

- патролирањем, и 

- посебним уређајима. 

 Систем осматрачких станица има своје предности и мане: 

Главне предности су: 

- могућност осматрања у свако доба дана и ноћи, 

- осматрање у периодима најачих ветрова, када није могуће осматрање из ваздуха. 

 

Важнији недостаци су: 

- веома висока цена градње и одржавања 

- ограниченост осматрања топографски заклоњених предела, и 

- немогућност давања детаљних информација о карактеристикама и величини 

пожара. 

 

Сви подаци који се прикупе на осматрачким местима одмах се шаљу у оперативни 

центар који је у функцији 24 часа са сталним дежурством и чија је улога да приликом дојаве 

информација о пожару алармира и упути на место интервенције екипе које учествују у 

гашењу и санацији пожара. 

 

3. ОСМАТРАЊЕ ПОСЕБНИМ ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА ЗА РАНУ 

ДЕТЕКЦИЈУ ШУМСКИХ ПОЖАРА 

 

Интегрисани системи за рану детекцију пожара користе различите типове сензора за 

детекцију дима и ватре и то: видео камере осетљиве у видљивом делу спектра по дану и 

пламена у току ноћи, инфрацрвене (IC)-термалне камере осетљиве на термални флукс који 

потиче од ватре, као и LIDAR (Light deteckting and Ranging) систем који ласерски детектује 

светлост рефлектовану од честица дима. 

Посебни интегрисани системи за рану детекцију пожара сачињени су од периферних 

осматачких станица и командно контролних ценара. Јединице периферних осматрачких 

станица постављају се на пажљиво одабраним локацијама које се безичним или неким 

другим средствима повезане са једним или више командних центара. Свака периферна 

осматрачка станица састоји се од сензора за детекцију пожара (најчешће камере у видљивом 

или инфрацревеном делу спектра), јединице за мерење метеоролошких параметра, 

трансмисионе јединице и јединице за напајање система.  

 

4. ''DEDICS'' МРЕЖА СИСТЕМА  

 

DEDICS (Distributed environmental disaster information and control sistems)  је 

интегрисана мрежа најчешће регионалног карактера, успостављена у циљу побољшаног 

управљања и контролисања ванредних ситуација, а највише се примењује за рану детекцију 

и контролисању ширења шумских пожара.  

 

Систем се састоји од следећих компоненти: 

Осматрачког подсистема 

- Аналитичког подсистема 
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- Информационг подсистема  

- Комуникациони подсистем 

 

Слика 2. Блок шема ''DEDICS'' мреже 

 

На слици 2. дат је приказ блок шеме ''DEDICS'' мреже. 

 

Осматрачки систем служи за прикупљање информација из природног окружења. Чини 

га систем мрежа сензорских станица и централних станица које су повезане 

телекомуникационом мрежом. Свака сензорска станица повезана је са једном или више 

централних станица у зависности од кунфигурације терена. Сензорске станице врше 

екстракцију хетерогених података добијених из различитих извора, а то су најчешће подаци 

прикупљених инфрацрвеним и телевизијским камерама, подаци прикупљених 

метеоролошким сензорима, као и осталих података који се шаљу у централне станице на 

даљу анализу.  

На слици 3. дат је приказ блок шеме осматрачке компоненте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика  3. Блок шема осматрачке компоненте ''DEDICS'' мреже 
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Подаци прикупљени метеоролошким сензорима као што су: брзина и правац ветра, 

влажност, температура имају велики значај и користе се и за предикцију шумских пожара.  

Централне станице садрже географске податке као што су: подаци о конфигурацији 

терена (топографске карте), карте са класификацијом запаљивог матерјала као и карте 

ризичних локација и друге важне податке. 

 

У оквиру'' DEDICS'' мреже посебно место заузима систем за детекцију који се састоји 

из три базична блока: 

- Блок за комуникацију са сензорима 

- Блок за обраду слика 

- Блок за доношење одлука 

 

Блок за комуникацију са сензорима успоставља комуникацију са сензорима 

инсталисаних у оквиру сензорских станица. Овај блок прати стање сваке сензорске станице, 

односно трансмисију и време кашњења сигнала сваког сензора појединачно. Метеоролошки 

сензори мере метеорлошке величине који се могу користити за предикцију ширења шумских 

пожара коришћењем одговарајућих метеоролошких модела. 

Блок за обраду слика има велики значај у архитектури система, зато што базични 

процес детекције пожара заснива на анализи слика добијених инфрацрвеном камером. Сам 

блок се састоји од алата за обраду инфрацрвених слика, а основне функције блока су: 

детекција инфрацрвеног опсега, филтрирање аларма и анализа осцилација. 

Блок за доношење одлука комбинује информације добијене са слика, мапа, 

метеоролошких сензора као и база података, и на основу правила која доводе до појаве 

шумских пожара доноси одлуку о активирању или неактивирању аларма. Вредност излаза 

блока доношења одлука крећу се у опсегу од 0 до 100, при чему ове вредности представљају 

вероватноћу појаве потенцијалне опасности које доводе до појаве шумских пожара. Уколико 

је вредност вероватноће појаве шумских пожара изнад нивоа прага који је одобрен од стране 

оператера система, аларм ће се огласити, док у осталим случајевима бити одбачен. 

 

 

5. ''IFFED'' СИСТЕМ   

 

INFFED (Integrated sistem for Forest Fire Early Detection) систем представља 

интегрисани аутоматски систем за рану детекцију као и за контролисање ширења шумских 

пожара. Систем је у потпуности модуларан, аутономан и оперативан у току 24 часа. 

Систем се састоји од периферних осматрачких тачака (ПОП) и командног контролног 

центра (ССС). Блок шема ''IFFED'' система приказан је на слици 4. 
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Слика 4. Блок шама ''IFFED'' система 

 

Периферне осматрачке тачке (станице) представљају торњеве које се налазе на 

узвишеним локацијама. На торњевима се налазе инфрацрвене и ТВ камере са системом за 

позиционирање, које се крећу аутоматски по задатим временским интервалима и правцима. 

Напајање камера врши се соларним панелима. На торњевима се осим камера налази и скуп 

метеоролошких сензора за прикупљање локалних локалних метеоролошких података. Ови 

подаци имају велики значај за детекцију шумских пожара, редуковање ''лажних аларма'' као и 

предикцију шумских пожара.  

Комуникациона јединица у оквиру периферне осматрачке станице преноси слике са 

инфрацрвене и видео камере до командно контролног центра. Командно контролни центар је 

повазан са једним или више осматрачких тачака, а такође поседује и супервизор мониторинг 

систем за термалне и видео слике добијене са периферних тачака (станица). Оператер у 

контролном центру може мануелним путем да контролише позиције камера путем радио везе 

и да изврши избор између термалних (инфрацрвених) и ТВ (видео) камера у случају 

активирања аларма ради додатне провере. Оператер може да подеси ниво прага активирања 

аларма који је критичан у процесу детекције. 

Контролни центар може бити подржан метеоролошким модулима -моделом појаве 

пожара (мапом ризика) као и моделом пропагације  и контролисања пожара заснован на 

примени GIS базе података. У комбинацији са метеоролошким подацима систем може 

предвиђати области које би могле бити захваћене пожаром, те се на тај начин може ефикасно 

приступити гашењу пожара, коришћењем одговарајуће опреме и средстава за гашење.  

Осетљивост детекторске јединице је један од најбитнијих елемената система. Интегрисани 

инфрацрвени сензори могу да детектују пожар површине 6 m2 на растојању од 10 

километара, док максимална област обухваћена једном периферном осматрачком тачком 

(станицом) може износити око 30 000 хектара. 
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6. ИНТЕГРАЛНИ ПРОТИВПОЖАРНИ НАДЗОРНИ СИСТЕМ ''IPNAS''  

 

''IPNAS'' је аутоматски систем за рано откривање пожара отвореног простора у 

настајању, утемељен на анализи слика снимљених видео камерама у видљивом 

инфрацрвеном и блиском инфрацрвеном делу спектра, ''IPNAS'' је заснован на теренским 

јединицама и централном процесорском јединицом. Теренске јединице су посебне јединице 

опремљене видео камерама (којима се може управљати на даљину), као и мини 

метеоролошке станице које се бежичном мрежом повезане са централном процесорском 

јединицом, где се врше све анализе, прорачуни и остале обраде  и где се врши складиштење 

и чување свих података и слика. 

Овај систем омогућава замену осматрачке службе људским осматрањем, новим 

начином осматрања аутоматском детекцијом како је приказано на слици 5. 

 

Слика 5. Осматрање са аутоматском детекцијом ''IPNAS'' систем 

 

''IPNAS'' систем приказан  на слици 6 заснива се на коришћењу три вида података 

 

- видео података у реалном времену 

- метеоролошких података у реалном времену 

- GIS базом података 
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Слика 6. Структура ''IPNAS'' система 

 

Видео подаци у реалном времену добијају се из инфрацрвених и ТВ камера.Постоје 

два режима рада ових камера аутоматски и мануелни. Аутоматски режим рада користи се у 

току детекције шумских пожара (кретање камера по азимуту и елевацији се програмира), док 

се мануелни режим рада користи у случају додатне контроле потенцијално опасних места за 

појаву пожара коришћењем снажног објектива који камера поседује. У оквиру аутоматског 

рада систем препознаје појаву дима висине 10 метара на удаљености од 10 километара и 

аутоматски активира аларм. 

На слици 7. дат је приказ препознавања пожара у аутоматском режиму радa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Препознавање пожара у аутоматском режиму рада. 
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Метеоролошки подаци у реалном времену се користе у циљу смањења детектовања 

лажних аларма, док се могу користити за израчунавање индекса ризика појаве локалних 

пожара како у фази превенције пожара, тако и у предикцији ширења пожара током фазе 

гашења.   

На слици 8. дат је приказ микролокацијског индекса ризика избијања пожара 

 

Слика 8. Микролокацијски индекс ризика избијања пожара 

 

GIS (Географски информациони систем) база података се користи за складиштење 

искључиво географских података (нагиба терена, локације путева, река и сл.) као и свих 

осталих релавантних информација које се односе на географску позицију пожара, 

карактеристике земљишта, извора воде, позиција туристичких рута и сл. Ови подаци у 

случају пожара могу бити веома корисни и циљу предикције ширења пожара а у једно и у 

планирању гашења самог пожара. 

 

Систем ''IPNAS'' састоји се од: 

 

- Покретне видео камере двојне технологије (по дану осетљиве у видљивом делу 

спектра а ноћу у инфрацрвеном) 

- Локалног сервера који може бити и део камере а који  служи за прилагођавање 

преноса видео сигнала бежичног преноса по интернет протоколу 

- Локалног сервера који служи за прилагођавање метеоролошких података и радних 

параметара система бежичног преноса по интернет протоколу 

- Мини метеоролошка станица за мерење основних података (температуре и влаге 

ваздуха, брзине и правца ветра, инсолације, количине падавина и сл.) 

- Уређаја за мерење основних параметара система (температуре уређаја, напона и 

струје пуњења и пражњења, уколико се ради о аутономном систему напајања путем 

акумулатора и соларних панела) 

- Система за за бежични пренос података  

- Надзорног центра на којем се налази централна јединица која је бежични или жичано 

спојена са осматрачком јединицом и прихвата све податке везане за рано откривање и 

праћење пожара отворених простора, које анализира, обрађује, похрањује и приказује. 
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''IPNAS'' систем треба да омогући предуслове за успешно гашење отвореног простора 

преко: 

 

- Раног уочавања пожара, по могућности већ у фази настајања 

- Правовременим и брзим предузимањем потребних радњи на гашењу пожара за што су 

потребне одговарајуће информације о пожару које се добијају посредством овог 

система. 

- Превентивне противпожарне активности, одређивањем микролокацијских индекса 

ризика избијања и ширења пожара, утемељеног на метеоролошким подацима 

- Моделирањем ширења шумских пожара на основу тренутних метеоролошких услова, 

карактеристике биљног покривача, конфигурације терена, што омогућава 

једноставније управљањем у гашењу пожара. 

 

7. ПОВАЗАНОСТ ИНТЕГРАЛНИХ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО 

ОСМАТРАЊЕ СА ПРИМЕНОМ МЕТЕОРЛОЛОШКОГ ИНДЕКСА 

ОПАСНОСТИ ОД НАСТАНКА ШУМСКИХ ПОЖАРА 

 

На основу резултата о тренутној опасности од шумских пожара, врши се разврставање 

у одговарајуће класе опасности у пет категорија која је приказана у табели 2. 

 

Табела 2. Класификација вредности идекса опасности од шумских пожара (FWI) 
Вредности Индекса Опасности од Пожара (ИОП) су класификаовани по регионалној основи (климатско 

пожарна подручја) и то у пет категорија: 

Врло низак Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и 

дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала 

захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке. 

Низак Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом 

камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а  на слободном простору осредње. Тако, са 

мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. 

Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење 

пожара. 

Умерен Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. 

Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори 

на површини осредњим пламеном. 

Висок Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ 

пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе а контрола пожара је врло 

тешка. 

Екстремни Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз 

и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања 

органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара 

је изванредно тешка, те се за контролу пожара морају уложити изванредни напори и сва 

расположива средства. 

 

На основу обрађених класа опасности предузимају се конкретне мере у циљу 

спречавања и смањења ризика од настанка пожарa. 

 

Табела 4. Степен опасности од појаве пожара 

ИОП (FWI) СТЕПЕН ОПАСНОСТИ ПОЖАРА 

Веће или једнако 63 Екстремна опасност 

Од 32 до 62 Висока опасност 

Од 16 до 31 Умерена опасност 

Од   8 до 15 Ниска опасност 

Од   0 до  7 Веома ниска опасност 
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8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

 Смањење штета проузрокованих пожарима на отвореном простору одвијају се кроз 

три предуслова применом аутоматских система за осматрање и прикупљање података и то: 

 

1. Рано уочавање пожара по могућству већ у фази настанка 

2. Правовремено и брзо предузимање потребних радњи на гашењу пожара , за шта су 

потребне објективне и релавантне информације 

3. Уочавање и санкционисање намерно изазваних пожара 

 

Технички напреднији поступак осматрања отворенох простора од досадашњег је 

осматрање шумског простора је даљински управљеном видео камером , тако што осматрач 

седи у осматрачком центру и истовремено надзире више камера. 

Систем аутоматском осматрања има за циљ превентивну противпожарну активност и 

активност везану за гашењу пожара и то у два сегмента: 

- преко превентивних противпожарних активности која се огледа у 24-часовно 

осматрање у видљивом и блиском инфрацрвеном спектру, везано са алармним 

експертским системом за рану детекцију пожара на отвореном простору на темељу 

препознавања појаве дима и ватре уз могућност брзог преношења и чувања снимака 

на централном уређају 

- активности на гашењу пожара огледа се у даљинском видео присуству уз управљање 

камером прилагођеном корисницима као подршка праћењу пожара и руковођењем 

акцијом гашења пожара. 

 

Овакави системи детекције омогућује брзо реаговање и правовремено вршење дојаве 

шумских пожара, су пре свега финансијски боље јер су тршкови мањи, дају бржу детекцију 

пожара и брзу дојаву, без обзира на доба дана и временске услове, што омогућује брзу 

организацију, бржи излазак јединица на гашење пожара што у многоме повећава ефикасност 

гашења. Овај начин надгледања пожара омогућава брже реаговање у почетној фази пожара, 

потребу за мањим бројем људи и потребом за мањом количином опреме за гашење. 

Повезивање оваквих интегралних система за детекцију шумских пожара са индексом 

опасности од настанка шумских пожара и географским информационим системима који 

подржавају област шумских пожара, отварају се велике могућности и у превентивној и 

организационог заштити шума од пожара.  
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АНАЛИЗА ПОУЗДАНОСТИ У ИНДУСТРИЈСКИМ ПОГОНИМА СА 

КОГЕНЕРАЦИЈОМ 

Раде М. Ћирић
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РЕЗИМЕ 

 
Дистрибуирани генератори могу имати различите утицаје на дистрибутивне мреже у којим су 

прикључени. У овом чланку је извршена процена утицаја дистрибутираних генератора са континуираном 

производњом на поузданост напајања у индустријским системима. Утицај дистрибуираних генератора на 

показатеље поузданости система  је анализиран израчунавањем просечног трајања прекида напајања SAIDI, 

просечне учестаност прекида SAIFI и очекиване неиспоручене електричне енергије EENS. Приказани су и 

дискутовани резултати добијени анализом реалне индустријске дистрибутивне мреже. 

Кључне речи: индустријске мреже, дистрибуирани генератори, поузданост напајања, показатељи 

поузданости 

 

А RELIABILITY ANALYSIS IN THE INDUSTRIAL SYSTEMS  

WITH CO-GENERATION 
 

ABSTRACT  

 
Distributed generators integrated into distribution networks could affect the host network in number of ways. 

In this paper an assessment of impact of the distributed generators continuously operated, on the reliability of supply in 

the industrial applications, is performed. An impact of the distributed generators on the system average interruption 

frequency index, system average interruption duration index and expected energy not supplied, is analysed. Results 

obtained from case study using real-life industrial network, are presented and discussed. 

Keywords: Industrial networks; distributed generators; reliability of supply; indices of reliability 

 

 

1. УВОД  

Бројне студије су показале да дистрибуирани генератори (ДГ) интегрисани у 

дистрибутивне мреже могу утицати на перформансе система на различите начине. Анализа 

дистрибутивних система са когенерацијом је приказана у радовима [1] и [2]. Технички 

проблеми повезани са прикључењем малих ДГ на  мрежу су приказани у реф. [3]. Индекси 

перформанси дистрибутивних система са интегрисаним ДГ су предложени у реф. [4]. 

Одређивање оптималне локације ДГ и линијских растављача и мрежи уз уважавање 

ограничења сигурности и поузданости напајања је предложено у реф. [5]. Аналитички метод 

за евалуацију утицаја ДГ-а на напонски профил у мрежи је предложен у реф. [6]. 

Оптимизациони модел предложен у реф. [7] омогућује планирање ДГ-а уз минималне 

трошкове инвестиција, експлоатације и одржавања, као и продају електричне енергије 

електродистрибутивним компанијама. Применом методе предложене у реф. [8] аутори 

покушавају да пронађу компромис између трошкова и корисних ефеката прикључења ДГ, а 

затим и да одреде оптималан тип ДГ, њихову локацију и номиналну снагу. 

Поред еколошких разлога и питања енергетске ефикасности, један од мотива за 

подстицање масовнијег прикључења ДГ у дистрибутивне мреже је побољшање поузданости 

напајања. Поузданост напајања у присуству ДГ је била предмет истраживања у бројним 

студијама последње декаде [9]-[21]. Побољшани алгоритам минималног скупа пресека за 

                                                 
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
2 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 
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процену поузданости напајања у мрежи са ДГ је предложен у реф. [9]. Алгоритам за 

одређивање оптималне локације линијских растављача и ДГ-а заснован на методи „колоније 

мрава“ уз уважавање поузданости напајања је предложен у реф. [10]. Аспекти поузданости и 

резервног капацитета изолованих дистрибутивних подсистема са ДГ су проучавани у реф. 

[11]. Евалуација поузданости дистрибутивних система са ДГ уз примену суперпроводних 

лимитатора струје квара, као релативно новог решења је приказна у реф. [12].   

Алгоритам предложен у реф. [13], покушава да одреди најмање генераторске јединице 

у острвском раду у циљу одређивања најпоузданије конфигурације мреже. Утицај форсирања 

острвског рада ДГ на поузданост дистрибутивног система је истраживан у реф. [14]. 

Искуство је показало да присуство прекидача и линијских растављача као и поузданост 

самих јединица ДГ има велики утицај на укупну поузданост напајања у дистрибутивном 

систему. Моделовање ДГ у циљу анализе поузданости дистрибутивних система уз примену 

Марков-љевих процеса, учестаности и трајања прекида напајања, је приказано у реф. [15]. 

Модел поузданости који се примењује у студијама планирања мреже са ДГ у новом 

тржишном окружењу је приказан у реф. [16]. 

Модел за процену утицаја интермитентног погона ветрогенератора на поузданост 

напајања дистрибутивних система је предложен у реф. [13] и [17]. Три модела за анализу 

поузданости напајања у дистрибутивним системима су предложена у реф. [18]: аналитички 

модел, модел заснован на Марков-љевим процесима и комбинација ова два приступа. Аутори 

у реф. [19] показују како могуће формације острва у планираном острвском режиму рада 

дистрибутивног система са ДГ, могу повећати ефективност процедуре рестаурације напајања 

после квара. Симулациона техника која анализира фарме ветрогенератора и оперативне 

стратегије акумулирања енергије је приказана у реф. [20]. Метод који уважава поузданост 

генераторских јединица са брзим стартом у формули за очекивану неиспоручену електричну 

енергију је приказан у реф. [21].  

Резервно напајање у индустријским системима се најчешће обезбеђује тзв. “back-up” 

генераторима. Такви системи обично нису пројектовани да раде континуирано и због тога не 

обезбеђују повраћај енергије у нормалном режиму рада [22]. Међутим у неким 

индустријским системима као последица технолошког процеса постоји вишак вреле воде и 

паре и коришћење ове енергије за производњу електричне енергије може бити добро решење 

са аспекта поуданости напајања. 

У овом раду је приказана анализа поузданости напајања у индустријским системима 

са ДГ у континуираном погону. Циљ рада је процена утицаја синхроних генератора са 

различитим погонским турбинама, чије понашање по природи није стохастичко, на 

поузданост напајања потрошача у индустријском погону. Анализа поузданости је прво 

извршена у систему без ДГ, а затим поновљена у систему са различитим конфигурацијама 

ДГ, израчунавајући учестаност прекида, трајање прекида и очекивану неиспоручену 

електричну енергију сваком потрошачу и систему. Приказани су и дискутовани резултати 

добијени анализом и симулацијама на реалној индустријској 20 и 0.4 kV мрежи. 
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2. МОДЕЛ  

Модел за анализу поузданости електроенергестких система је добро познат (R. 

Billinton,R. Allan, 1984) [23]. Системски показатељи поузданости засновани на базним 

показатељима су: средња учестаност прекида система (System Average Interruption Frequency 

Index, SAIFI) изражена у броју прекида/потрошачу-годишње, средње трајање прекида 

система (System Average Interruption Duration Index, SAIDI) изражена у часовима/потрошачу-

годишње, средње трајање прекида напајања потрошача (Customer Average Interruption 

Duration Index, CAIDI) изражено у часовима/прекиду напајања потрошача, средња 

расположивост система (Average Service Availability Index, ASAI) и средња нерасположивост 

система (Average Service Un-Availability Index, ASUI).  

Према стандарду IEEE Standard 493-1997 Gold Book – “Design of Reliable Industrial 

and Commercial Power System”, поузданост потрошачког чвора је дефинисана следећим 

основним показатељима: средње време између отказа (Mean Time Between Failure, MTBF), 

интензитет отказа (Failure Rate), средње време до отказа (Mean Time to Failure, MTTF), 

годишње трајање отказа (Annual Outage Time), средње трајање отказа (Average Outage Time, 

MTTR), годишња расположивост (Annual Availability), и очекивана годишња неиспоручена 

електрична енергија (Expected Energy Not Supplied, EENS). Овој листи се могу додати и 

укупни годишњи трошкови штете настале услед испада (Total Damage Cost, ECOST). 

Број потрошача који се могу напајати из неког ДГ после квара у мрежи, NCSDGF зависи од 

излазне снаге ДГ, локације квара као и структуре мреже, и дефинисан је изразом (1) [12],  
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где је :  

PDG излазна снага ДГ, 

La(j) оптерећење потрошача у чвору ј, 

Nj број потрошача у чвору ј, и 

Nf број потрошача које се могу напајати из ДГ после квара у мрежи, уважавајући структуру 

мреже и локацију квара. 

Да би се уважило присуство ДГ у мрежи, показатеље поузданости SAIFI, и SAIDI треба 

редефинисати, примењујући (Nj - NCSDGF) уместо броја потрошача у чвору ј, Nj. Поред тога у 

изразу за ENS, оптерећење потрошача La(j) у чвору ј, треба умањити за оптерећење 

потрошача у чвору ј који се после квара и рестаурације погона у мрежи напајају из ДГ.  
 

3. ТЕСТ МРЕЖА 

Тест мрежа коришћена у овој студији је  радијална 20 kV/0.42 kV индустрјска мрежа 

која се састоји од 12 чворова, 4 трансформаторске станице 20/0.4 kV/kV, мотора и других 

индустријских оптерећења и заштитиних уређаја (20 kV прекидачи на изводу 20 kV, 

растављачи снаге у чворовима 20 kV, нисконапонски прекидачи), Слика 1.  

Анализирана је уградња 4 синхроне генераторске јединице на страни 0.42 kV који су 

погоњени гасним и парним турбинама. Укупно оптерећење система је 550 kVA са фактором 

снаге 0.8 индуктивно. Оптерећења чворова су дата у Табели 1, док су подаци о мрежи, 

генераторима, трансформаторима и кабловским водовима дата у Табели 2. Оптерећење 

система је трофазно и избалансирано. Поузданост компоненти система је дата у Табели 3. У 

моделу је предпостављено  време замене трансформатора у случају квара. Мрежа је 

изграђена 1990. године и узет је у обзир фактор старења опреме. У разматраном случају, 

најпоузданија јединица је G3, а најнепоузданија је G2. 
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Слика 1 Индустријска мрежа 
 

 

4.  РЕЗУЛТАТИ 
 

Да бисмо проценили утицај ДГ на поузданост напајања, најпре је анализирана пасивна 

мрежа, а затим и различите конфигурације мреже са више прикључених ДГ. Прорачун струја 

и напона као и анализа поузданости је извршена применом софтвера SKM
®

 Systems Analysis, 

Inc. 

   Најпре је извршена анализа оптерећења и трофазни прорачун напона и струја у 

пасивној мрежи. У мрежи нису регистрована  нарушавања напонских и струјних ограничења 

као ни ограничења заштитних уређаја. Први циљ анализе је израчунавање показатеља 

поузданости у чворовима. Добијени су следеће вредности за расположивост и неиспоручену 

енергију у пасивној мрежи: ASAI= 0.999433, EENS= 2249.1 kWh/год. Остали показатељи 

поузданости у пасивној мрежи су дати у Табели 5. 

 Анализа поузданости је затим поновљена у мрежи са једним, два, три и четири ДГ и 

резултати су приказани у Табели 4 и Табели 5. Са прикљученим генератором G1 у чвору 

BUS 0012, EENS је 2501.7 kWh/год, што је 10 % више у односу на пасивну мрежу. Поред тога 

сви показатељи поузданости су погоршани у односу на пасивну мрежу. 

 У мрежи са прикљученим генераторима G1 и G2 EENS је 4339.9 kWh/год. Разлог за 

овакво значајно погоршање поузданости система је прикључење генератора G2 погоњеног 

гасном турбином, у чвору BUS 0003, чији је интензитет отказа 1.7276 годишње. 

Посебно је анализирана конфигурација са прикљученим генераторима G1 и G3. Наиме, због 

техношког процеса у погону постоји вишак паре те је употреба парних турбина рационално 

решење. Изабрани генератори G1 и G3 су релативно поуздани што резултира смањењем 

ЕЕНС (1496.8 kWh/год). 

  Три генератора у мрежи, G1, G2 и G3, побољшавају поузданост система смањујући 

EENS за 26 % у односу на  пасивну мрежу (1654 kWh/год).  

  У мрежи са четири ДГ оптимално ангажовање генератора у складу са објективном 

функцијом “минимизирања  трошкова агрегата” је у опсегу (10-14) % номиналне снаге. 

Укупна одата активна и реактивна снага генератора у мрежу је 72.8 кW и 142.5 kVAr 

респективно. Генератори су значајно смањили губитке, побољшали напонске прилике, 

извршена је компензација реактивне снаге у мрежи, и повећана је струјна резерва 
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нисконапонских каблова и средњенапоског извода. Међутим генератори су повећали струју 

кратког споја у мрежи као и захтевани ниво заштите од лука. 

  Прикључење генератора G4 у чвор BUS 0009 је додатно смањило EENS на 456.7 

kWh/год. Поред тога сви показатељи поузданости су битно побољшани, што се може видети 

у Табели 5 и Табели 6.  
 

 

Табела 1. Оптерећење система 
потрошач чвор оптере

- ћење 

(kVА) 

струја 

(А) 

тип потрошње 

LOAD 1 BUS 0006 95 134.6 Електролучна 

пећ 

LOAD 2 BUS 0003 45 63.5 Електромоторни 

погон 

LOAD 3 BUS 0012 65 92.3 Електромоторни 

погон 

LOAD 4 BUS 0009 75 104.8 Електромоторни 

погон 

MTRI 1 BUS 0003 60 84.7 Индукциони 

мотор 

MTRI 2 BUS 0006 70 99.1 Индукциони 

мотор 

MTRI 3 BUS 0009 95 132.8 Индукциони 

мотор 

MTRI 4 BUS 0012 45 63.9 Индукциони 
мотор 

 

 

Табела 2. Подаци о систему 
Електродистрибутивна мрежа 

Базни напон 20000 V, базна снага 100 MVА 

Снага трофазног кс: 500 MVA, R/X=0.125 
Снага једнофазног кс: 150 MVA, R/X= 0.125 

Импеданса позитивног редоследа (100 MVA) = 0.024807 + j 0.198456 pu 

Импеданса нултог редоследа (100 MVA) = 0.033076+j 0.264607 pu 

Генератори 

S1=500 kVA, парна турбина 

S2=350 kVA, гасна турбина 

S3=250 kVA, парна турбина 

S4=150 kVA, гасна турбина 

Номинални напон 420 V, фактор снаге 0.9 инд, брзина 1800 о/мин 
Спрега: уземљена звезда 

Импедансе: Xd”= Xq”=Xo = 0.1500 pu,  rq = ro = 0.0100 pu, 

IEC 61363 : Xd'=0.2900, Xd=2.75, Ra=0.0072 pu; 
Td"= 26 ms, Td' = 420 ms, Tdc=93 ms 

Неутрална импеданца: (0 + ј 0) Ω, побуда: 1.3, Xdsat=1.60pu 

Трансформатори 

20000/420 V/V, Sr = 1000 kVA 

Струја примара при пуном оптерећењу 28.9 А, 
Струја секундара при пуном оптерећењу 1376.4 А 

Спрега: троугао / уземљена звезда, 

Импедансе: R+=1. 0 %, X+=5.6623 %, R0=1.0 %, X0=5.6623 % 

Кабловски  водови 0.4 кV 

Бакар XLP4, 4 x 95 mm2 + 25mm2 

Номинална струја 215 А; 
Укупна дужина  299 m 

Z+
 / Z- = (0.2431 + j 0.0925) Ω  / 1000 m 

Zo = (0.3865 + j 0.2350)  Ω / 1000 m 

Кабловски водови 20 кV 

Бакар XLP1,  3 x 95 mm2 + 95 mm2 

Трајно дозвољена струја 335 А, дужина 1230 m 
Z+

 / Z- = (0.2461 + j 0.1374) Ω / 1000 m 

Zo = (0.3912 + j 0.3496)  Ω / 1000 m. 
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Табела 3. Поузданост елемената мреже 
Електродистрибутивна мрежа 

Перманентни 

интензитет отказа 

1.9560 отказа/год 

Време рестaурације 

погона 

1.3 h 

 

GEN 0001(G1) Парна турбина 

Интензитет отказа 0.1235 отказа/год 

Време рестаурације 18.3 h 

GEN 0002(G2) Гасна турбина 

Интензитет отказа 1.7276 отказа /год 

Време рестаурације 27.4 h 

GEN 0003(G3) Парна турбина 

Интензитет отказа 0.0135 отказа /год 

Време рестаурације 478 h 

GEN 0004(G4) Гасна турбина 

Интензитет отказа 0.1870 отказа /год 

Време рестаурације 6.2 h 

 

Трансформатори  

Интензитет отказа 0.0030 отказа /год 

Време оправке 342.0 h 

Време замене 10.0 h 

Време 
манипулације 

0.5 h 

 

Кабовски водови 0.4 kV 

Перманентни 

интензитет отказа 

0.02011 отказа/год/км 

Време оправке 19.0 h 

 

Кабловски водови 20 kV 

Перманентни 
интензитет отказа 

0.00659 отказа/год/км 

Време оправке 11.2 h 

 

Прекидач у ТС  

Перманентни 

интензитет отказа 

0.0036 отказа /год 

Време оправке 1 h 

 

Растављач снаге  

Перманентни 

интензитет отказа 

0.0052 отказа /год 

Време оправке 1 h 

Трајање 

манипулације 

1 h 
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Табела 4. Очекивана неиспоручена енергија (EENS) kWh/год 
 

Потрошач 
Конфигурација i 

Пасивна 

мрежа  

G1 G1+G2 G1+G3 G1+G2+G3 G1+G2+G3+G4 

LOAD 1 462.9 657.4 488.0 78.2 78.3 78.5 

LOAD 2 166.6 163.8 38.0 163.9 39.9 38.7 

LOAD 3 222.6 53.4 54.0 53.5 54.1 53.4 

LOAD 4 299.8 431.3 341.7 341.7 456.7 61.6 

MTRI 1 222.2 218.5 50.3 218.5 51.1 51.7 

MTRI 2 341.1 484.4 2963.9 57.7 57.8 57.8 

MTRI 3 379.8 546.3 546.3 546.3 1199.7 78.0 

MTRI 4 154.1 36.9 37.4 37.0 37.4 37.0 

Укупно  2249.1    2501.7 4339.9 1496.8 1656.4 456.7 

 

Табела 5. Системски показатељи поузданости 
 Конфигурација i 

Пасивна 

мрежа  

G1 G1+G2 G1+G3 G1+G2+G3 G1+G2+G3+G4 

SAIFI 3.22 2.13 3.13 2.34 3.12 0.008 

SAIDI 4.97 6.72 7.85 4.55 8.16 1.04 

CAIDI 1.54 3.15 2.51 1.94 2.61 130.20 

 

Табела 6 Показатељи поузданости потрошача у мрежи са четири генератора, 

EENS= 456.7 kWh/год. 
Потрошач Интензитет 

отказа 

(1/год) 

Средње 

време 

отказа (h) 

Годишње 

време 

отказа 

(h/год) 

Годишња 

расположивост 

(%) 

EENS  

kWh/god 

LOAD 1 0.005 197.45 1.03 99.98821 78.49 

LOAD 2 0.020 54.04 1.08 99.98772 38.74 

LOAD 3 0.004 291.37 1.03 99.98827 53.42 

LOAD 4 0.003 314.80 1.03 99.98829 61.57 

MTRI 1 0.020 54.04 1.08 99.98772 51.65 

MTRI 2 0.005 197.45 1.03 99.98821 57.84 

MTRI 3 0.003 314.80 1.03 99.98829 77.99 

MTRI 4 0.004 291.37 1.03 99.98827 36.98 

 

Резултати прорачуна показују да генератор G1 који напаја потрошаче LOAD 2 и 

MTRI 4, значајно смањује EENS и SAIDI у чвору BUS 0012. Међутим, G1 повећава EENS у 

суседним чворовима у којима су прикључени потрошачи LOAD 1, LOAD 4, MTRI 2 и 

MTRI 3. 

Прикључење G2, побољшава EENS код потрошача LOAD 2 и MTRI 1. Међутим G2 

повећава EENS и SAIDI у суседном чвору  (MTRI 2) чак за 768 %. Генератор G2 не утиче 

на EENS у чвору BUS 0012 где је прикључен G1.  

Веома поуздан генератор G3 погоњен парном турбином неутралише лош утицај 

генератора G2 на поузданост напајања побољшавајући EENS потрошача LOAD 1 и MTRI 

2 за 83 %. Прикључењем поузданог генератора G4 погоњеног гасном турбином који 

напаја LOAD 4 и MTRI 3, показатељи поузданости система EENS, SAIFI и SAIDI су 

значајно побољшани, Табела 5. Највише је побољшан индекс SAIFI (скоро 400 пута) што 

је веома значајно за индустријске системе.  

Питање поузданости је увек повезано са конфигурацијом мреже. Решење са четири 

ДГ и упетљаном 20 kV мрежом, и прекидачима у трансформаторским станицама 20/0.42 

kV је такође анализирано. Према очекивањима, таква конфигурација има најбоље 

показатеље поузданости (SAIFI=0.0068 прекида/потрошача-год, EENS=454.8 kWh/год), 

али побољшање није тако значајно у односу на радијалану конфигурацију са четири ДГ.  

Системи беспрекидног напајања (UPS) који су често у употреби, не могу 

самостално преузети напајање комплетног индустријског конзума без посебно 

предвиђених резервних (“back-up”) генератора. Међутим, ови генератори имају исти 

недостатак као и UPS, јер практично не ињектирају електричну енергију и снагу систему 
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континуирано, а самим тим не помажу при отплати средстава која су уложена за њихову 

набавку, инсталирање и одржавање [22].  

Симулације су показале да при правом избору снаге, типа и локације ДГ са 

континуираном производњом енергије и снаге, можемо значајно побољшати показатеље 

поузданости индустријских мрежа. Са друге стране, ДГ са високим интензитом отказа 

могу деградирати свеукупну поузданост система. 
 
 
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

  Овај рад се бави проценoм утицаја ДГ на поузданост напајања у индустријским 

погонима са когенерацијом, односно учестаност прекида, трајање прекида, и очекивану 

неиспоручену ел. енергију. 

Симулације су показале да при правом избору снаге, типа и локације ДГ са 

континуираном производњом енергије и снаге, можемо значајно побољшати показатеље 

поузданости индустријских мрежа. Упркос нестохастичком понашању индустријских ДГ 

при производњи ел. енергије, због сложености технолошког процеса великих 

индустријских система и бројних манипулација током дана, тешко је предвидети 

поузданост напајања сваког потрошача понаособ после укључења или искључења сваког 

ДГ.  

Предложена анализа може бити корисна инжењерима у великим индустрјским 

постројењима где постоје технички услови и ресурси за примену ДГ са континуираном 

производњом електричне енергије и снаге. 
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ИНДЕКС WBGT КАО ПОКАЗАТЕЉ НИВОА ТОПЛОТНОГ СТРЕСА  

КОД ВОЗАЧА  ТРАКТОРА И МОБИЛНИХ СИСТЕМА 

Бела Прокеш
1
, Мирко Симикић

2
 

 

РЕЗИМЕ 

 

WBGT index (Индекс-влажног-глобус-термометра) је најчешће коришћени индекс за процену топлотног 

стреса у различитим областима људске делатности (индустрији, пољопривреди, војсци, спорту) (ISO 7243:2003). 

Мерење топлотног стреса код возача пољопривредних трактора и мобилних система, помоћу WBGT 

индекса, обављено је приликом уобичајеног режима рада наведених машина у складу са уобичајеним поступком 

спремања силаже. 

Временски услови у току рада, и мерења, су били: сунчано, потпуно без облака; температура спољног 

ваздуха 21,2
o
C; релативна влажност ваздуха 48%; брзина ветра 0,9-2,3 m/s; WBGT index 20,6

o
C. 

У складу са одговарајућим условима мерења, физичким напором у току рада, врстом личне заштитне 

опреме, а према ISO 7243:2003,  референтна вредност WBGT индекса израчуната је на 28
o
C. 

Мерење параметара микроклиме потребних за одређивање топлотног стреса обављено је у кабинама 

трактора John Deere 8320, John Deere 6820 i Belarus MTZ-820, као и утоваривача ULT-100 i гусеничара БНТ 14 

октобар. 

Вредности WBGT индекса кретали су се у распону од 22,7
o
C до 28,6

o
C. 

Без обзира на "повољне временске услове" у спољној средини, који су владали током мерења WBGT 

индекса, може се закључити да је, код возача посматраних трактора и мобилних система, топлотни стрес био на 

сразмерно високом нивоу, без обзира на коришћење расположивих вентилационих уређаја у кабинама (осим 

клима уређаја ако је и био на располагању). 
Кључне речи: Трактори, мобилни системи, топлотни стресс, WBGT индекс, професионални ризици. 

 

 

WBGT INDEX AS AN INDICATOR OF HEAT STRESS LEVEL  

AT A DRIVERS OF TRACTORS AND MOBILE SYSTEMS 

 
 

ABSTRACT 

 
WBGT index (Wet-bulbe-globe-thermometer index) is the most commonly used index for assessing thermal 

stress in different areas of human activity (industry, agriculture, military, sports) (ISO 7243 : 2003) 

Heat stress measurement of drivers in observed agricultural tractors and mobile systems was done during a 

normal operating modes, in accordance with the technological process of silage making. 

Weather conditions during a measurement were: sunny; clear sky; air temperature 21,2
o
C; relative humidity 48 

%; wind speed 0,9-2,3 m/s; WBGT index 20,6 
o
C. 

In accordance with the respective terms the reference value of WBGT index was set on 28
0
C. 

The measurement of microclimate parameters necessary for determination of the heat stress level was 

conducted in the cabins of following tractors: John Deere 8320 and 6820; Belarus MTZ 820; wheel loader „ULT 100" 

and bulldozer „BNT 14 oktobar". 

Obtained WBGT index walues were between 22,7 
o
C do 28,6 

o
C. 

Regardless of the "favorable weather conditions" in the external environment, which prevailed during the 

measurement of WBGT index, may be concluded that the heat stress, of drivers in the observed tractors and mobile 

systems, were, poroportionally, on a higher level, regardless of the use of the available ventilation devices in the cabins 

(except air conditioners where they where available). 

Key words: Tractors, Mobile systems, heat stress, WBGT index, professional risks. 

 

 

1 Завод за здравствену заштиту радника, Нови Сад 

2 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 
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1. УВОД 

У савременим тракторима и мобилним системима која се користи у пољопривреди 

квалитет радних услова возача је на завидном нивоу са становишта здравља и безбедности. 

Међутим, то није случај када су у питању стари трактори и мобилни системи. 

Према попису који је обављен крајем 2012. године Република Србија располаже са 

408.734 трактора свих категорија (Простран, 2013). 

Према Николићу и сарадницима старосна структура је веома неповољна и прелази 10 

година на друштвеном - државном и 15 година на приватном сектору, односно преко 35% 

трактора старије је од 15 година (Николић и сар, 2013). 

Такав квалитет механизације свој утицај на здравље возача-руковаоца остварује 

директно путем физичких и хемијских штетности пореклом из радне средине 

(микроклиматски параметри, бука, вибрације, издувни гасови, прашина и сл), изазивајући 

професионална обољења, и индиректно, путем вишеструких и разнородних узрока, 

изазивајући појаву болести везаних уз рад. 

Чињенице о старости механизације важне су и са аспекта опремљености машина 

уређајима за контролу параметара микроклиме у њиховим кабинама, у смислу да старији 

трактори и мобилни системи углавном не поседују клима уређаје, а ретко располажу и 

одговарајућим системима принудне вентилације. 

Новији трактори и мобилни системи, поготово они веће снаге, углавном располажу 

одговарајућим клима уређајима и вентилаторима који утичу на стање топлотног конфора у 

кабини (Часњи Ф и сарадници 2002; 2003; 2004). 

Ружић са сарадницима (2005) истакли су да конструктивне карактеристике тракторске 

кабине од значаја за микроклиму у њој јесу велики проценат стаклених површина, релативно 

мала запремина простора и близина извора топлоте (мотор и трансмисија), што, уз рад без 

честе промене правца кретања у окружењу где нема природних заклона од сунца, значи 

изложеност возача изузетно великим топлотним оптерећењима. 

Даље, они наводе да трактори са кабином у циљу контролисања микроклиматских 

параметара углавном користе природну и вештачку, принудну, вентилацију кабине. 

По њима, природна вентилација се остварује отварањем врата, бочних прозора, као и 

задњег прозора, међутим, због услова експлоатације, трактори се углавном крећу малим 

брзинама, што истовремено значи и мале брзине ваздуха код природне вентилације. 

Такође према Ружићу и сарадницима (2005), вештачка (принудна) вентилација се 

остварује вентилаторима уграђеним на предњи зид кабине или плафонским вентилаторима и 

системом развода свежег ваздуха на више места у кабину са подесивим усмеривачима. 

Ради нормализације топле микроклиме у тракторској кабини, поготово код трактора 

веће снаге, користе се и компресорски клима уређаји. 

И поред наведених средстава техничке заштите, параметри микроклиме који владају у 

кабини мењају се током рада у зависности од метеоролошких параметара (температуре и 

влажности ваздуха, ветра, интензитета директног сунчевог зрачења итд) који владају у датом 

моменту у околини машина. На поменуте параметре микроклиме веома утиче и топлотно 

зрачење околних структура кабине загрејаних сунцем, али и радом  мотора и преносних 

структура  машине (у складу са интензитета коришћења механизације). 

Са друге стране, на количину створене топлоте у телу возача и њено одавање, а тиме и 

на осећај топлотног конфора човека, знатно утичу и физичка активност која се спроводи, 

старост човека, метаболичка активност и врста одеће коју носи (у смислу њене изолационе 

способности - Clo вредност) (ISO 7243:2003; ISO 9920:2005; ISO 12894:2001). 

Када температура тела порасте изнад оптималног нивоа (од 36.1°C до 37,0 °С), тело 

реагује тако што врши редистрибуцију крви према кожи, чиме се повећава површина одавања 

топлоте. Одавање топлоте се додатно поспешује знојењем и евапоративним начином 

одвођења температура из тела. 
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У случају да тело човека, из било ког разлога, ствара или прима више топлотне 

енергије него што може да ода, доћи ће до пораста температуре тела и човек доживљава 

топлотни стрес - са одговарајућим симптомима и последицама по здравље и радну способност 

погођених особа. 

Као најблажи облик оштећења здравља акумулацијом топлоте у телу може се сматрати 

дехидрација организма, односно, превелик губитак течности из организма. Може се појавити 

и топлотни осип, односно надражај коже узрокован прекомерним знојењем због топлог, 

влажног окружења. Топлотни грчеви се, обично, јављају као последица интензивног и 

тешког физичког рада неаклиматизованих особа у амбијенту с високом температуром, мада се 

могу појавити и код особа који обављају лак или средње тежак рад, али су дуже времена 

изложени високим температурама ваздуха и топлотном зрачењу. Могу да се јаве и 

несвестице и топлотна исцрпљеност које су последица излагања високој температури и 

неприлагођавања организма на ширење крвних судова у кожи, што опет може довести до 

колапса. Као најтежа последица накупљања топлоте у организму сматра се топлотни удар, 

стање које може бити опасно по живот. Обично се јавља у ситуацијама када је температура 

ваздуха висока, а ваздух засићен воденом паром. Сунчаница се сматра обликом топлотног 

удара који настаје излагањем главе директном утицају сунчевих зрака. 

 

WBGT индекс (Индекс влажног глобус термометра) је најчешће коришћени индекс за 

процену топлотног стреса у различитим областима људске делатности (индустрији, 

пољопривреди, војсци, спорту) (BS EN 27243; ISO 7243:2003). 

WBGT индекс је емпиријски индекс који узима у обзир топлотно зрачење, температуру 

ваздуха, влажност ваздуха и брзину струјања ваздуха. 

Може се користити: 

- у затвореним просторима где не постоји утицај сунчевог зрачења,  

- у затвореним просторима где постоји утицај сунчевог зрачења, али и  

- на отвореном простору, уз корекцију за сунчево зрачење. 

За сваки од наведених простора постоји одговарајућа формула за израчунавање WBGT 

индекса, са укљученим одговарајућим корекционим факторима - коефицијентима. 

Споменуте формуле се могу употребљавати само у условима када су просторије 

довољно топле да код људи изазивају знојење тела, док се у хладним просторима користе 

други коефицијенти. 

Велика повољност ове методе одређивања топлотног стреса је постојање наменски 

прављених инструмента, разних произвођача (Bruel-Kjaer; Casella; Extech; itd) који, након 

задавања основних параметара (да ли се мерење врши са или без корекција за директно 

сунчево зрачење) аутоматски врше израчунавање WBGT индекса и приказују га на дисплеју. 

2.  ЦИЉ РАДА 

Циљ овог рада био је да се одреди ниво топлотног стреса код возача пољопривредних 

трактора и мобилних система укључених у процес спремања силаже на једном 

пољопривредном добру, у време када је то предвиђено годишњим (технолошким) планом 

рада. 

3.    УСЛОВИ ИМЕТОДА МЕРЕЊА 

Мерење топлотног стреса (WBGT индекса) возача пољопривредних трактора и 

мобилних система обављено је приликом уобичајеног режима рада присутних машина у 

складу са технолошким поступком спремања силаже од зрна кукуруза, почетком октобра 

2014. године, у периоду од 9
00

h до 14
00

h, на фарми свиња једног пољопривредног комбината 

на територији Војводине. 

Временски услови у току рада, и мерења, су били: сунчано, потпуно без облака; 

температура спољног ваздуха 21,2
o
C; температура глобус термометра 41,9

o
C; температура 
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влажног глобус термометра 14,5 
o
C (релативна влажност ваздуха 48 %); брзина ветра 0,9-2,3 

m/s; WBGT 20,6 
o
C. 

Мерење потребних параметара обављано је у кабинама трактора и мобилних система 

који су учествовали у процесу силирања. Превоз зрна кукуруза од парцеле до фарме обављан 

је са трактором John Deere 6820 који је радио у агрегату са две двоосовинске приколице 

носивости 8 тона. Истоварен кукуруз је помоћу утоваривача ULT 100 убациван у 

млин-чекићар, након чега је добијена прекрупа директно убацивана у приколице носивости 5 

тона, које су помоћу трактора Belarus MTZ 820 и трактора John Deere 8320 одвлачене до места 

припреме силаже, односно објекта за силирање (хоризонтални бетонски силос). „Гажење", 

односно припрема, силаже у силосу обављана је трактором John Deere 8320 и гусеничаром 

„БНТ 14 октобар". Током мерења возачи трактора и мобилних система носили су стандардно 

летње дводелно заштитно одело од танког кепера и заштитне ципеле (Clo индекс 0,75 према 

ISO 9920:2005). 

Током мерења WBGT индекса, прозори и врата на кабини били су затворени, са 

искљученим клима уређајима (чак и уколико су били уграђени). Била је дозвољена употреба 

фабрички уграђених вентилационих уређаја за принудно вентилирање кабина према 

нахођењу возача. 

За мерења WBGT индекса коришћен је Heat stress monitor Bruel-Kjaer type 1219, са 

одговарајућим комплетом давача MM 0030 и укљученом корекцијом за „директно сунчево 

зрачење". Комплет давача MM 0030 састоји се од глобус термометра који служи за мерење 

средње температуре зрачења околине (tg); термометра са заштитом од топлотног зрачења који 

служи за мерење температуре ваздуха (ts) и „влажног" термометра који служи за мерење 

температура влажног глобус термометра са природном вентилацијом (tv), самим тим и 

влажности ваздуха (Слика 1). 

 

 

Апарат је, приликом мерења, смештан у кабину на тај начин да је давач (ММ0030) био 

у висини грудног коша возача. 

Мерење у свакој кабини је трајало 20-25 минута, а што је према препорукама 

произвођача коришћеног инструмента и OSHA (Technical Manual (OTM), Section III: Chapter 

4.) 

Одређивање граничне (референтне) вредности WBGT индекса (у складу са ISO 

7243:2003) вршено је на следећи начин: 

-Возачи су били радно ангажовани на руковању посматраним тракторима и мобилним 

системима најмање 10 радних дана пре мерења, што се може сматрати да су били 

аклиматизовани на микроклиматске и друге услове рада у кабинама својих возила. 

 
 

Слика 1. Heat stress monitor Bruel-Kjaer type 1219, са одговарајућим давачем MM 0030 

 

Picture 1. Heat stress monitor Bruel-Kjaer type 1219, with transducer set MM 0030 
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-Носили су стандардно летње дводелно заштитно одело од танког кепера и заштитне 

ципеле (укупан Clo индекс 0,75 према ISO 9920:2005), за које према ACGIH није потребно 

вршити одговарајуће корекције WBGT индекса (Hanson MA, 1999) 

-Према препорукама ISO 7243:2003 вожња пољопривредне механизације на „умерено 

неравном терену" сматра се умереним физичким напором, односно, „Metabolic rate class 2". 

У складу са напред наведеним, а према ISO 7243:2003, референтна вредност WBGT 

индекса постављена је на 28
0
C. 

4.  РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Уз наведене услове рада у кабинама посматраних трактора и мобилних система 

утврђени су параметри микроклиме и WBGT индекси приказани у табели 1. 

Табела 1. Резултати мерења параметара микроклиме и WBGT индекса у 

посматраним тракторима и мобилним системима. 

Table 1. Results of microclimate and WBGT index measured in observed tractors and mobile systems. 

 

Р. 

бр. 

Трактори и мобилни системи/активност R 

WBGT 

(
o
C) 

I WBGT 

(
o
C) 

Tg 

(
o
C) 

ts 

(
o
C) 

tv (
o
C) 

Rv (%) 

1. Утоваривач ULT 100 

На утовару кукуруза 
28,0 23,9 29,6 22,1 

16,5 

56 

2. Трактор John Deere 8320 

При гажењу силаже 
28,0 26,5 37,7 25,3 

22,5 

77 

3.   Гусеничар БНТ 14 октобар 

  При гажењу силаже 
28,0 24,9 34,8 30,3 

20,9 

41 

4. Трактор Belarus 820 са две приколице 

носивости 5t. Приликом транспорта прекрупе 
28,0 27,8 38,8 33,4 

23,6 

44 

5. Трактор John Deere 6820, са две приколице 

носивости 8t. При транспорту зрна кукуруза 
28,0 28,6 38,4 27,3 

22,2  

65 

6. Трактор John Deere 6820 са две приколице 

носивости 8t. После транспорта кукуруза, у 

леру 

28,0 22,7 31,3 24,4 
19,5  

63 

Легенда / Legend: 

-R WBGT: Референтна вредност WBGT Индекса / WBGT index reference value. 

-I WBGT: Измерена вредност WBGT Индекса / WBGT index measured value. 

-tg: температура глобус термометра / globe thermometer temperature.  

-ts: температура ваздуха / air temperature. 

-tv: температура влажног глобус термометра са природном вентилацијом / wet bulb temperature with natural 

ventilation. 

-Rv: релативна влажност ваздуха / relative humidity 

 

Из предочених резултата мерења види се да су се, и поред сразмерно повољних 

метеоролошких услова (температура спољног ваздуха 21,2
o
C; релативна влажност ваздуха 

48%; брзина ветра 0,9-2,3 m/s; WBGT 20,6 
o
C), али велике сунчеве радијације (температура 

глобус термометра 41,9
о
C) измерене вредности WBGT индекса у кабинама посматраних 

пољопривредних трактора и мобилних система кретали у распону од 22,7 
o
C до 28,6 

o
C. 

Само у једном случају (у кабини трактора John Deere 6820 у агрегату са две 

приколице носивости 8t, при транспорту кукуруза) утврђено је да је WBGT индекс прешао 

референтну вредност од 28,0 
o
C, мада је и у кабини трактора Belarus MTZ 820 са две 

приколице носивости 5t, приликом транспорта прекрупе утврђен WBGT индекс од 27,8 
o
C, 

за које се може сматрати да је на самој граници референтне вредности. 
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Разматрајући утицај појединих праћених параметара микроклиме на висину измереног 

WBGT индекса, самим тим и на интензитет топлотног стреса код возача, види се да је највечи 

утицај имало изражено топлотно зрачење пореклом од сунца (измерена температура глобус 

термометра 41,9
o
C) које је, осим директног деловања на тело возача, довело и до загревања 

металних делове кабине, али и осталих делове саме машине, који су, опет, израчивањем 

додатне топлоте, значајно допринели повећању топлотног стреса код возача. 

Даљем загревању кабине допринело је и топлотно зрачење пореклом од мотора и 

трансмисије, што се најбоље види код трактора (John Deere 6820 и Belarus MTZ 820) чији су 

мотори трансмисије били оптерећени приликом вуче натоварених приколица, али и код 

гусеничара „БНТ 14 октобар" који се малом брзином (слабо хлађење мотора) и под сразмерно 

повећаним бројем окретаја мотора кретао напред-назад „газећи" силажу. У случају трактора 

John Deere 6820 потврда за ову тврдњу добијена је мерењем WBGT индекса у истом трактору, 

али након 15 минута рада у „леру" и одговарајућем хлађењу мотора и трансмисије, када је 

утврђено да је температура глобус термометра (која мери топлотно зрачење) опала за 7,1
o
C, a 

WBGT индекс за 5,9 
o
C. 

На висину топлотног стреса код возача значајно је утицала и повећана влажност 

ваздуха у кабинама испитиваних трактора и мобилних система, нарочито трактора John Deere 

6820 где је релативна влажност била чак 15% виша у односу на спољне услове. 

Уз претходну чињеницу, потребно је изнети и запажање да је релативна влажност 

ваздуха у кабинама оба трактора John Deere били знатно повишена у односу на спољну 

релативну влажност ваздуха. Овако повишена релативна влажност ваздуха смањује 

могућност терморегулације организма возача евапорацијом (испаравањем зноја са тела), која 

терморегулација се сматра најефикаснијим механизмом одавања топлоте тела, а што је 

резултирало и повишеним вредностима WBGT индекса, односно повећаним топлотним 

стресом код возача ових трактора. Парадоксално, али разлог овоме може се тражити у добром 

заптивању кабине који није дозволио „излазак" водене паре створене знојењем и издахнутим 

ваздухом возача из кабине, и у квалитетном систему принудне вентилације, који је 

убацивањем спољног, хладнијег, ваздуха, и снижавањем „тачке росе" кабинског ваздуха, 

довео до повећаног засићења тог ваздуха воденом паром. 

Значај добијених и приказаних вредности топлотног стреса који су утврђени при 

сразмерно повољним метеоролошким условима, је велик, нарочито уколико се они 

посматрају у односу на могуће веома високе температуре ваздуха и тла, високе вредности 

сунчевог топлотног зрачења, као и у односу на остале метеоролошке прилике које владају у 

касно пролеће и летњем периоду када је и коришћење пољопривредне механизације 

најинтензивније и машине трпе велика напрезања, а што има кључни утицај на висину 

топлотног стреса код возача пољопривредних трактора и мобилних система. 

У складу са изнетим резултатима мерења WBGT индекса у кабинама пољопривредних 

трактора и мобилних система, односно, висином топлотног стреса код возача, чак и у 

повољним метеоролошким условима какви су владали приликом предметног испитивања, 

при наведеним условима експлоатације машина, потребно је применити мере превенције и 

заштите од повећаног топлотног стреса и његових последица. 

Тако се препоручује вршење аклиматизације возача пољопривредних машина на 

услове рада при високим температурама (нпр након повратка са годишњег одмора). 

Потребно је информисати и едуковати возаче о превенцији могућих последица рада 

при високим температурама; правити честе паузе радника у хладовини; ако је могуће вршити 

прерасподелу послова (пребацити у хладније делове дана); уносити довољно течности (нпр на 

сваких 15-20 мин по једна чаша расхлађене воде); не конзумирати алкохол, кафу и газиране 

напитке; носити лагану, светлу и комфорну одећу од природних материјала; правилна 

исхрана (избегавати тешку, врућу и обимну храну, јести свеже воће и поврће); омогућити 

(купити машине са њима; поправити) коришћење расхладних система (клима уређаји, 
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вентилатори...) уз одговарајућу разлику спољне и унутрашње температуре (разлика не већа од 

8°С). 

5.  ЗАКЉУЧАК 

Добијени резултати испитивања топлотног стреса код возача пољопривредних 

трактора и мобилних система, праћених преко WBGT индекса, указали су да до повећаног 

топлотног стреса код возача, и свих последица по радну способност, здравље, па и имовину, 

може да дође и при повољним метеоролошким условима какви су владали током испитивања 

приказаног у овом раду. 

Значај добијених вредности топлотног стреса и ових закључака је велик, нарочито 

уколико се они посматрају у односу на високе температуре ваздуха и остале неповољне 

метеоролошке прилике које владају у касно пролеће и летњем периоду када је коришћење 

пољопривредне механизације најинтензивније. 

Све прописане мере превенције, безбедности и здравља на раду код возача 

пољопривредне механизације потребно је спроводити током целокупног процеса рада, без 

обзира на временске прилике и режим рада пољопривредних машина. 
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РЕЗИМЕ 

 
Језеро Врутци представља један од најважнијих ресурса на подручју Ужица за снабдевање пијаћом 

водом. Дугорочни утицај људског фактора изазвао је загађење воде и довео до искључивања језера из система 

водоснабдевања. У раду су приказане различите мере заштите које доводе до побољшања квалитета воде у 

језеру, а посебан акценат стављен је на решавање проблема одвођења отпадних вода и чврстог отпада. Свака од 

предложених мера има различит утицај и стога је потребно дефинисати приоритете спровођења истих. Проблем 

избора најпожељније, односно рангирања сваке од предложених мера заштите, решава се коришћењем методе 

вишекритеријумског одлучивања - PROMETHEE II. На реалном примеру језера Врутци, коришћењем софтвера 

"Decision Lab 2000", добијено је потпуно рангирање мера заштите и омогућено доносиоцу одлуке да одреди 

одговарајућу стратегију у циљу елиминисања загађења и заштите животне средине подручја језера.  

 Кључне речи: мере заштите, загађење воде, PROMETHEE II метод 

 

 

 

PROTECTION OF LAKES VRUTCI AGAINST POLLUTION CAUSED BY 

LONG-TERM IMPACT OF THE HUMAN FACTOR 
 

 
ABSTRACT 

 

Lake Vrutci is one of the most important resources in Uzice area in terms of drinking water supply. Long-term 

impact of human factors caused water pollution and ended the usage of water from the lake in water supply system. 

Various protection measures which improve water quality in the lake are presented in this paper. Special attention is 

given to the waste water and solid waste problem. Each of the proposed measure has different impact on water quality 

and it is, therefore, necessary to define the priorities for their implementation. Decision making method PROMETHEE 

II is used for selection of the most preferable measure and for ranking of the proposed protection measures. Software 

"Decision Lab 2000" is used on real numerical example of the lake Vrutci in order to obtain complete rankings for 

protection measures. This solution enables decision makers to determine the appropriate strategy for pollution reduction 

and environmental protection of the lake area. 

 Keywords: protection measures, water pollution, PROMETHEE II method 

 

1. УВОД 

 

Град Ужице је у својој историји имао велике проблеме у обезбеђењу квалитетне воде 

за пиће. Коришћење воде из акумулације Врутци, која је настала изградњом бране на реци 

Ђетињи, је коначно и за дужи временски период решило питање водоснабдевања становника 

и индустрије водом.  

Начин коришћења земљишта у сливу акумулације и одсуство елементарних мера заштите 

квалитета вода од самог настанка акумулације Врутци погодује процесима еутрофизације и 

погоршања општег квалитета вода у акумулацији. Због могућности појаве биолошки 

активних једињења која су токсична и опасна за многе организме у води, топлокрвне 

хомеотермне животиње и човека, а посебно због намене акумулације за водоснабдевање и 

рекреацију града Ужица, намеће се потреба за опсежним истражним радовима и праћењем 

воде акумулације, а све у функцији њене заштите [9].  

 

 

                                                           
1 Факултет организационих наука, Београд  
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2. ОПИС ПРОБЛЕМА 
 

Природне ресурсе можемо дефинисати као оне елементе из природе који обезбеђују 

корист од трошења кроз коришћење сировина и енергије коришћене за економске 

активности (или могу обезбедити такву корист у будућности) и који су првенствено 

подвргнути трошењу људском употребом. Они су подељени на четири категорије: минерали 

и енергетски ресурси, земљиште, водени ресурси и биолошки ресурси [2]. Вода, као 

природни ресурс, спада у групу обновљивих ресурса, али ако трошење овог ресурса пређе 

горњу границу потрошње, он се може у потпуности исцрпети.  

Човеково деловање је у многоме утицало на пораст загађења животне средине самим 

искоришћењем како водних ресурса, тако и осталих природних ресурса. Сматра се да на 

Плавој планети нема несташице воде, само несташице слатке воде. Еутрофикација, односно 

повећано присуство хранљивих материја, је један од најозбиљнијих проблема водених 

површина данашњице и ова појава представља највидљивији пример промена у биосфери 

[11] која је последица људског деловања, а утиче на квалитет вода од Арктика до 

Антарктика. 

Језеро, тачније акумулација Врутци налази се у Западној Србији у близини Ужица и 

настала је преграђивањем реке Ђетиње (слика 1). Река протиче кроз кањон, који је дугачак  

осам километара, дубок 300 м и пружа се узводно од Ужица, клисуре и улива се у Моравицу 

источно од Пожеге. Акумулација Врутци снабдева водом западни део Републике Србије, пре 

свега градове Ужице, Пожегу и Ариље. 
 

   
Слика 1: Језеро Врутци  

 

 Посматраној територији припадају два већа урбана подручја - Ужице и Севојно и 

рурални део са 39 сеоских насеља која су већином разбијеног типа (слика 2). По попису из 

2011. године у општини живи 78.018 становника, од чега око 2.800 живи на подручју које 

припада сливу акумулације. На подручју слива се налази и 1.169 газдинстава. Главне 

делатности су пољопривреда, туризам, грађевинска и наменска индустрија и др. [8]. 
 

 
Слика 2: Покривеност територије града ужица водоводним системом за који се вода обезбеђује из 

акумулације „Врутци“ [8] 
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2.1. Фактори загађења 

 

  Фактори који су релевантни за оцену загађења животне средине могу се сврстати у 

две основне групе: природне и антропогене факторе.  

  Природни фактори који највише утичу на загађење слива су: 

 Конфигурација терена слива је претежно брдско планинска са две котлине. 

Равничарски део терена је углавном уз водотоке и то доњим деловима тока 

Братешине, Коњске реке и Ужичког потока, као и Ђетиње на уливу у акумулацију.  

 Од климатских параметара битних за ерозију треба истаћи да су средње годишње 

суме падавина за вишегодишњи период за Ужице око 790 мм, а за Златибор 1.009 мм. 

Највеће количине падавина су у мају, јуну, јулу и септембру, а најмање у јануару и 

фебруару, као и августу. 

 Геолошки састав. 

  Антропогени фактори се односе на човеково деловање (углавном негативно) на 

природу и живи свет. Они се могу сагледати кроз следеће аспекте: 

 Каналисање отпадних вода – С обзиром да на територији тј. сливу акумулације коју 

чине: Врутци, Биоска и Кремна, има велики број домаћинстава која немају регулисан 

одвод отпадних вода, управо она представљају велики извор загађења. Из ових 

насеобина површинска и подземна загађења, која потичу из септичких јама, пољских 

тоалета или испуста у јаруге, осока и стајњака, индивидуалних депонија отпада по 

домаћинствима, непосредно или посредно доспевају у водотоке. 

 Саобраћајна инфраструктура - Кроз подручје слива акумулације пролазе државни пут 

IB реда, државни пут IIА, као и општински путеви. Увидом у стање на терену 

констатовано је да, на подручју слива у близини акумулације и у близини водотока, уз 

путеве нису изграђени заштитни канали који би прикупљали атмосферске воде које 

спирају загађујуће материје са коловоза и евакуисали их ван подручја где имају 

непосредни утицај на квалитет вода 

 Пољопривреда - Доминантно су присутне живина и овце, што одговара 

конфигурацији терена, наслеђу и повољним условима за исхрану на ливадама и 

пашњацима. Обиласком терена регистровано је да се оне углавном чувају ван 

газдинстава, слободно на ливадама и пашњацима, често у непосредној близини 

водотока, где и обављају своје потребе.  

  На квалитет воде у акумулацији поред фактора загађења, велики утицај имају и саме 

карактеристике језера, као што су дубина језера, површина воденог огледала, режим 

управљања акумулацијом итд. Човек својим утицајем, како на сливу тако и на обалама 

акумулације, представља један од најбитнијих фактора загађења, али добра ствар је што се 

човеков утицај може контролисати и ограничити.  

  У наставку је дат приказ најбитнијих параметара који указују на квалитет воде [10]. 

Неки од параметара квалитета који ће бити разматрани у овом раду су: 

 pH вредност – представља меру концентрације јона водоника у води. Користи се скала 

од 0 до 14, где се оптимална вредност овог параметра креће између 6,5 и 8,5. 

 Електролитичка проводљивост - Електолитичка проводљивост бројно изражава 

способност посматраног узорка воде да проводи електричну струју. Уколико је реч о 

води за пиће, уношење воде повишене електролитичке проводљивости је штетно по 

здравље. 

 Растворени кисеоник - Садржај раствореног кисеоника има кључни значај за процену 

статуса воденог еко система - акумулације. Његова концентрација може веома да 

варира током 24х, као и у току године, највише зависно од продуктивности и садржаја 

органских материја, укључујући и природне хумусне материје, пореклом са слива. 

Веће вредности раствореног кисеоника указују на високу класу еколошког 

потенцијала вештачког водног тела ‐  максималан. 
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 Амонијум јон -  Интезивно гајење животиња на фармама може да да знатно виши 

ниво амонијака у површинским водама. Амонијак у води је индикатор могуће 

бактеријске активности, канализационог и животињског отпада. 

 Азотне материје -  У воду доспевају из неколико извора: из атмосфере, легуминозних 

биљака, биљног отпада,  канализације, азотних ђубрива, индустријске отпадне воде... 

Повишен ниво азотних једињења у води може да има негативан утицај на човека 

 Угљен-диоксид - је присутан у свим природним и отпадним водама, јер настаје 

микробиолошким разлагањем органске материје у контакту са ваздухом. 

Концентрација угљен-диоксида у води се не сме повећати изнад 25 мг/л, јер може да 

има леталан исход. 

 Суспендоване материје – Могу бити органског или неорганског порекла. Загађују 

воду естетски, еколошки и здравствено, таложе се у мирним водама и угрожавају 

живи свет на дну вода.   

 Фосфор – Присуство фосфора у екосистемима повећава раст организама, па тако 

његово повећано присуство у води може да буде показатељ еутрофикације воде. 

 БПК5 вредности - Биолошка потрошња кисеоника (БПК) је количина кисеоника која је 

потребна да се изврши биолошка оксидација присутних, биолошки разградљивих, 

састојака воде. Сматра се да је потребно 5 дана како би се разградио већи део 

присутних органских материја, и то на сталној температури воде од 20°C, што се и 

узима за јединицу (БПК5). 

 Гвожђе и манган - Присутни су заједно и понашају се слично. Воде са повећаном 

концентрацијом гвожђа  и мангана имају негативан  утицај на органолептичка 

својства воде, изазивају горко-сладуњав и опоран укус, па је неопходно уклонити јоне 

гвожђа  и мангана.  

   

3. ПРОБЛЕМ ПОГОРШАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ У АКУМУЛАЦИЈИ 

 

Крајем 2013. године у акумулацији „Врутци“ регистрована је интензивна појава 

цветања и развоја врсте Planktothrix rubescens и њене доминације у акумулацији. Planktothrix 

rubescens спада у планктонске, слатководне врсте које се јављају у мезотрофним и 

еутрофним великим језерима и стајаћим водама и у периоду цветања боје воду у црвено. Ова 

врста по новим таксономским схватањима припада цијанобактеријама (некада модрозелене 

алге) које су током еволутивних процеса развиле специфичне екофизиолошке особине које 

им омогућавају различите стратегије преживљавања и адаптације у животној средини. 

Доминација ове врсте у акумулацији (слика 3) указује на дубоке промене у структури и 

функционисању метаболизма овог екосистема. Њихова појава доводи до ризика од могуће 

продукције биолошки активних материја једињења која су токсична и опасна за остале многе 

организме у води, топлокрвне хомеотермне животиње и човека. 
 

 
Слика 3:  Језеро Врутци након загађења [8] 
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 Обзиром да је акумулација извориште снабдевања водом Ужица, а да постројење за 

прераду воде није било процесно способно да преради такву сирову воду до квалитета за 

пиће, узроковало је искључење акумулације из система водоснабдевања (30. децембра 2013. 

године) и увођење ванредне ситуације [8]. 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Метода PROMETHEE (Preference Ranking Оrganization METHod for Enrichment 

Evaluation) је једна од новијих метода у области вишекритеријумске анализе, настала из 

разлога што су се, до тада, друге методе могле користити само када су дати квантитативни 

подаци за анализу PROMETHEE обухвата:  

 PROMETHEE I за делимично рангирање алтернатива и  

 PROMETHEE II за потпуно рангирање алтернатива.  

 PROMETHEE II се темељи на поређењу алтернатива у паровима по сваком од 

критеријума [6], док имплементација захтева информације о [3]: 

 релативној важности (тежини) критеријума, 

 типу функције преференција за сваки критеријум. 

 Бранс и Винцке [4] су предложили шест основних типова функција преференције: (1) 

обичан критеријум, (2) критеријум у облику слова U, (3) критеријум у облику слова V, (4) 

ниво критеријум, (5) критеријум индиференције у облику слова V и (6) Гаусов критеријум. 

За сваки критеријум потребно је и дефинисати одређене вредности параметара [5]. 

 PROMETHEE има низ предности: 

 изузетна једноставност,  

 параметри који се користе имају своје екононско објашњење и значај [1],  

 пратећи ефекти рангирања су потпуно елиминисани [7]. 

 Метода PROMETHEE II обухвата следеће кораке [3]: 

Корак 1. Одређивање девијације (одступања) заснованог на поређењу по паровима: 

( , ) ( ) ( )j j jd a b g a g b  ; 1,...,j n  

где ( , )jd a b  означава разлику између процене алтернативе a и b за сваки критеријум. 

Корак 2. Одређивање функције преференције: 

 ( , ) ,j j jP a b F d a b    ; 1,...,j n  

где ( , )jP a b  означава преференцију алтернативе a у вези са алтернативом b за сваки 

критерријум, као функцију ( , )jd a b  

Корак 3. Одређивање индекса преференције: 

,a b A  , 
1

( , ) ( , )
n

j j

j

a b P a b w


  

где ( , )a b  од a до b (од 0 до 1) је дефинисано као сума ( , )p a b за сваки критеријум и jw  је 

тежина j-ог критеријума. 

Корак 4. Одређивање токова вишег реда / PROMETHEE I делимично рангирање: 

   
1

,
1 x A

a a x
n

 





  и    

1
,

1 x A

a a x
n

 





  

где  a   и  a   означавају позитиван, односно негативан ток за сваку алтернативу. 

Корак 5. Одређивање нето токова вишег реда / PROMETHEE II потпуно рангирање: 

     a a a      

где  a  означава нето ток вишег реда за сваку алтернативу. 
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5. ИЛУСТРАТИВНИ ПРИМЕР 

 

На илустративном примеру језера Врутци, биће приказано 14 локација (алтернатива) 

на којима се испитује квалитет воде у језеру: (Повремени Ток 1(a1), Повремени Ток 2 (a2),…, 

Повремени Ток 14 (a14)). На свакој од ових 14 локација (слика 4) испитује се квалитет воде на 

основу 17 критеријума датих у Табели 1. Сваком од критеријума дефинисана је функција 

преференције (у облику слова V за све критеријуме) и додељена одређена вредност пондера, 

на основу мишљења доносиоца одлуке и анализом релевантне литературе.  

 

 
Слика 4. Приказ језера Врутци 

 

Табела 1. Опис критеријума на основу којих се испитује квалитет воде језера Врутци 

Ознака 

критеријума 

Преференције 

критеријума (min/max) 
Назив критеријума 

Вредности 

тежина 

C1 min pH 0.073 

C2 min Електролитичка проводљивост (µS/cm) 0.031 

C3 max Садржај кисеоника (mg/l O2) 0.073 

C4 max Засићење кисеоником (%) 0.073 

C5 min Амонијум јон (mgN/l) 0.052 

C6 min Нитрати (mgN/l) 0.052 

C7 min Укупан азот (mgN/l) 0.073 

C8 min Угљен-диоксид (mg/l) 0.052 

C9 max Суспендоване материје (mg/l) 0.031 

C10 min Ортофосфати (mgP/l) 0.052 

C11 min Укупан фосфор (mgP/l) 0.073 

C12 min БПК5 (mgO2/l) 0.094 

C13 max Гвожђе (mg/l) 0.031 

C14 max Бор (µg/l) 0.031 

C15 max Манган (µg/l) 0.031 

C16 min Бакар(µg/l) 0.031 

C17 max Хром (µg/l) 0.031 

 

 Подаци коришћени у анализи су хипотетички, а вредности критеријума за сваку 

локацију (алтерантиву) дате су у Табели 2. 
 
 

 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

36 

Табела 2. Вредности критеријума за све алтернативе 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 Ранг 

a1 8.52 584 10.20 97.41 0.144 0.34 0.57 0.00 15.5 0.052 0.085 0.56 0.05 18.32 6.9 2.77 10.4 r8 

a2 8.39 536 10.28 97.91 0.054 0.42 0.64 0.00 9.6 0.006 0.052 0.78 0.04 18.12 5.0 2.57 13.8 r2 

a3 8.14 416 9.75 94.22 0.162 0.27 0.56 4.46 11.7 0.008 0.065 1.10 0.07 12.18 12.8 1.88 23.2 r5 

a4 8.32 442 9.38 91.42 0.099 1.06 1.23 0.00 14 0.016 0.131 0.71 0.04 21.09 11.4 2.97 12.1 r9 

a5 8.03 433 8.96 85.84 0.198 0.39 0.66 4.56 4.6 0.020 0.248 0.63 0.08 18.41 20.5 1.88 32.4 r12 

a6 8.05 420 8.92 84.55 0.189 0.30 0.58 3.20 1 0.006 0.048 0.43 0.12 31.38 20.4 1.98 54.3 r1 

a7 8.22 391 9.49 95.31 0.117 1.74 2.04 2.23 1 0.055 0.304 0.61 0.05 26.14 5.8 1.88 17.1 r14 

a8 7.87 562 8.98 86.44 0.072 0.04 0.32 8.34 1 0.023 0.025 4.02 0.02 25.15 13.2 2.77 4.2 r13 

a9 7.56 300 7.68 77.17 0.117 0.11 0.39 8.25 2.2 0.004 0.029 0.93 0.10 18.41 119.1 2.77 2.3 r3 

a10 8.21 395 10.13 99.20 0.018 1.90 2.36 2.33 1 0.004 0.024 0.83 0.01 19.11 2.5 2.28 2.9 r11 

a11 7.26 217 8.22 81.45 0.072 0.10 0.34 11.83 24.5 0.037 0.188 1.26 0.14 17.33 37.3 1.98 2.5 r4 

a12 7.81 473 10.69 103.5 0.126 0.21 0.54 7.86 1.3 0.035 0.086 1.22 0.01 38.71 3.0 2.77 3.4 r6 

a13 7.36 557 6.37 63.61 0.18 0.05 0.31 25.22 1 0.004 0.051 1.13 0.08 32.77 215.9 2.57 3.1 r10 

a14 8.40 413 9.98 106.5 0.261 0.04 0.53 0.00 16.1 0.014 0.102 2.29 0.12 28.61 70.7 12.18 5.7 r7 

  

За рангирање локација језера на којима се врши испитивање воде, коришћена је 

метода PROMETHEE II (Decision Lab software). За сваку од датих локација, односно 

алтернатива a1, a2, …, a14, као излаз, добија се нето ток вишег реда (слика 5). 
 

 
Слика 5. Нето рок за сваку алтернативу 

 

 На основу вредности нето тока формира се коначан ранг (р1, р2, …, р14) алтернатива 

који је дат у табели 3. Може се закључити да је квалитет воде највиши на локацији 

Повремени Ток 6.  

 

Табела 3. Вредности нето тока и ранг алтернатива 

Алтернативе 
a6  >>  a2  >>  a9  >>  a11  >>  a3  >>  a12  >>  a14  >>  a1  >>  a4  >>  a13  >>  a10  >>  a5  >>  a8 >> a7 

Нето ток 
1.22 0.96 0.88 0.71 0.70 0.68 0.09 -0.12 -0.37 -0.44 -0.51 -0.54 -0.94 -2.32 

Ранг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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6. ЗАКЉУЧАК 
 

Алтернативе са најнижим рангом ће имати приоритет у реализацији корективних 

мера, јер није могуће спровести мере на свим тачкама (локацијама) на језеру истовремено. 

Мере које су већ препознате у литератури као кључне за унапређење квалитета воде у 

акумулацији [9] и које би било потребно спровести су на посматраним локацијама: 

 формирање канала поред путева који ће служити за одвод атмосферских отпадних 

вода - постоји велики број битних магистралних путева И и ИИ реда, који се налазе у 

близини слива акумулације где долази до великих загађења од стране моторних 

возила,  

 изградња непропусних септичких јама - домаћинства имају велики удео у загађењу 

због неразвијене канализационе мреже па отпадне воде одводе у старе пропусне 

септичке јаме из којих загађивачи доспевају до акумулације, па се предлаже 

формирање канализационих мрежа и прикључење свих домаћинстава. Уколико је 

терен неприступачан потребно је изградити непропусне септичке јаме, 

 85% домаћинстава поседује сточни фонд, који утиче на загађење. Потенцијално 

решење за овај проблем је формирање рукавца да би животиње могле да се напоје, а 

који би умањио загађење, 

 села која припадају сливу се често налазе на неприступачном терену, предлаже се 

изградња монтажног објекта у које би могао да се складишти чврст отпад из 

домаћинства који чини отприлике 20% од укупног загађења домаћинства. 
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ОКСИДНИХ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА У РАЗГРАДЊИ АКТИВНИХ 
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РЕЗИМЕ 

 
Фармацеутски активна једињења (за хуману и ветеринарску намену) свакодневно се употребљавају и у 

великим количинама уносе у животну средину, загађујући је у процесу саме производње, одлагања или након 

употребе. У овом раду анализирани су до сада објављени подаци о загађености подземних и површинских вода 

у сливу Дунава на подручју Војводине оваквом врстом органских загађујућих материја. Испитана је ефикасност 

примене виших процеса оксидације у њиховом уклањању, као економичне и еколошки прихватљиве 

алтернативе традиционалним биолошким, физичким и хемијским методама пречишћавања отпадних вода. 

Одређени су оптимални услови механохемијске припреме мешаних нанокристалних оксидних катализатора из 

цинк–калај–оксид (ZnО/SnО2) система и њихова ефикасност у фоторазградњи алпразолама, анксиолитика из 

бензодиазепинске класе психоактивних лекова, под утицајем ултраљубичастог и симулираног сунчевог 

зрачења. 

 Кључне речи: заштита животне средине, фотокатализа, механохемија 

 

THE POSIBILLITY OF APPLYING MIXED NANOCRYSTAL OXIDE 

PHOTOCATALYSTS FOR REMOVAL OF PHARMACEUTICALLY 

ACTIVE COMPOUNDS, POTENTIAL WASTEWATER CONTAMINANTS 

OF THE DANUBE RIVER BASIN IN VOJVODINA 

  
ABSTRACT 

 
Pharmaceutically active compounds (for human and veterinary purposes) are daily used and in large quantities 

introduced into the environment, by polluting it during its production, disposal or after its usage. In this paper, we 

analyzed so far published results on the contamination of wastewaters in the basin of Danube in Vojvodina with this 

kind of organic pollutants. The possibility of applying the advanced oxidation processes, as an economical and eco-

friendly alternative to traditional biological, physical and chemical methods of wastewater purification for their efficient 

removal was investigated. The optimal conditions for mechanochemical preparation of mixed nanocrystalline oxide 

catalysts from zinc–tin–oxide (ZnО/SnО2) system, and their efficiency in photodegradation of alprazolam, anxiolytic of 

the benzodiazepine class of psychoactive drugs, under ultraviolet and simulated solar irradiation were determined. 

 Keywords: environmental protection, photocatalysis, mechanochemistry 

 

1. УВОД 

 

Дунав у Србију улази на свом 1433. km (Српско-Мађарска граница) и његов ток кроз 

Србију је у дужини од 588 km. Део Дунава који пролази кроз Војводину може се сврстати у 

подручје Србије богато подземним и површинским транзитним водама. Скоро два милиона 

становника овог региона се највећим делом снабдева водом за пиће из артешких (70 %) а 

делом и из алувијалних (30%) извора [1]. Додатни извор снабдевања могло би бити и 

директно повлачење Дунавске воде из главног тока уз адекватно пречишћавање и/или 

природна обалска филтрација Дунавске воде [1]. Ова последња метода је посебно ефикасна у 

                                                           
1
 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику 

2
 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту 

животне средине 
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смањењу концентрације укупног органског угљеника и других загађујућих материја, као што 

су фармацеутици, тј. активне компоненте лекова који се теже уклањају приликом 

уобичајених третмана за прераду отпадних вода због своје изражене хидрофилности и слабе 

деградибилности. Успешност пречишћавања Дунавске воде обалском филтрацијом може се 

додатно побољшати применом фотокаталитичких процеса (виших процеса оксидације). Нпр. 

већ присуство мешаног оксидног катализатора са адекватним структурним и оптичким 

својствима у отпадној води која је озрачена сунчевим зрачењем убрзава стварање врло 

реактивних радикала у количинама довољним за потпуну разградњу органских загађујућих 

материја (Слика 1) што представља алтернативну методу у пречишћавању отпадних вода. 

 

 
Слика 1 – Шематски приказ механизма фотокаталитичке разградње алпразолама у 

присуству ZnO/SnO2 мешаних оксида 

 

Фармацеутски активна једињења се свакодневно употребљавају и у великим 

количинама континуално уносе у животну средину. Међутим, чињеница да нису на листи 

загађујућих материја узроковала је да се о њиховој присутности и начинима уклањања из 

отпадних вода до сада посвећивало мало пажње. Најновија истраживања показују да 

концентрација фармацеутски активних једињења у отпадним водама, као и у води за пиће 

расте из године у годину [2], па расте и потреба за проналажењем адекватних метода за 

њихово уклањање [3]. Психоактивни лекови се све чешће преписују за лечење 

узнемирености, депресивних стања, за опуштање мишића итд. што их чини потенцијалним 

загађујућим материјама у животној средини [4]. До сада урађена прелиминарна испитивања 

која се заснивају на детекцији и квантификацији остатака одређених индустријских 

хемикалија, у које спадају и активне компоненате лекова, у површинској води Дунава у 

околини Новог Сада показала су присуство отпада ове врсте [5], [6]. Детектовано је 139 

органских загађујућих материја. Такође, урађена је и детаљна студија о загађености вода у 

сливу Дунава фрамацеутски активним компоненатама лекова по угледу на истраживање које 

је спроведено у Шпанији, а тиче се испитивања присуства 19 фармацеутика и њихових 

метаболита за које се сматра да чине 60% фармацеутски активних једињења присутних у 

урину пацијената који користе лекове овог типа [7]. При овим испитивањима на одабраним 

локалитетима Дунавског тока потвђено је присуство следећих фармацеутика у већим 

концентрацијама: азитромицин 12 ng/dm
3
, триметоприм 112 ng/dm

3
 и карбамазепин 6 ng/dm

3
 

као и метаболита метамизола: -4-FAA 8 ng/dm
3
 и 4-AAA 120 ng/dm

3
 [1]. 

Алпразолам је један од главних представника бензодиазепинске групе лекова, добијен 

из 1,4-бензодиазепина нове генерације. Делује на централни нервни систем и често се 

преписује у лечењу депресивних и анксиозних стања [8], [9]. На примеру ефикасности 
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добијених мешаних ZnO/SnO2 оксида у разградњи алпразолама приказан је механизам 

фотокаталитичке разградње активних компонената лекова (Слика 1) и могућност примене 

ове методе у заштити животне средине. 

У овом раду је испитана ефикасност синтетисаних мешаних ZnO/SnO2 катализатора у 

фотокаталитичкој разградњи алпразолама применом УВА и симулираног сунчевог зрачења 

(ССЗ). За катализатор, који се показао као најефикаснији применом ССЗ испитан је утицај 

масене концентрације катализатора на ефикасност фотокаталитичке разградње алпразолама. 

 

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО 
  

Алпразолам, CAS No 28981-97-7 (Sigma-Aldrich) је коришћен без претходног 

пречишћавања. За припремање основног раствора алпразолама концентрације 0,03 mmol/dm
3
 

одмерена је одговарајућа маса супстанце на микроваги и растворена у одговарајућој 

запремини два пута дестиловане воде. Раствор је био заштићен од светлости. Ацетонитрил, 

C3H3NO, 99,9% (Sigma-Aldrich) и фосфорна киселина 85% (чистоће pro analysi, Sigma-

Aldrich) су коришћени као компоненте мобилне фазе за високо ефикасну течну 

хроматографску анализу. 

Као катализатори у фотокаталитичким процесима коришћени су ZnO/SnO2 мешани 

оксиди добијени следећим поступком припреме: полазни оксиди (комерцијално доступни 

ZnO и SnO2 прахови) микрометарских димензија помешани су у моларним односима 1:1 и 

2:1, ручно млевени 10 минута у авану са тучком, одгревани на 700 °C два сата у пећи у 

атмосфери ваздуха и додатно ручно млевени још 10 минута (Слика 2). Фотокаталитичка 

ефикасност синтетисаних катализатора је поређена са најчешће коришћеним комерцијално 

доступним TiO2 Degussa P25, као и са резултатима директне фотолизе. 

 

 
Слика 2 – Схематски приказ механохемијске синтезе ZnO/SnO2 катализатора 

  

Процес фоторазградње алпразолама извођен је у фотохемијској ћелији од пирекс-

стакла са двоструким зидовима [10]. У свим експериментима одмерено је 20 cm
3
 стандардног 

раствора алпразолама и додавано је 20 mg катализатора (1,0 mg/cm
3
), осим у случају када је 

испитивана оптимална количина катализатора (10–100 mg). Експерименти директне 

фотолизе су обављени под истим условима као и фотокаталитичка разградња, само без 

додатка катализатора. Као извор вештачког УВА зрачења коришћена је живина лампа 

(Philips HLP-N, 125 W са емисионим тракама у области УВ зрачења 304, 314, 335 и 366 nm и 

емисионим максимумом на 366 nm), са одговарајућим конкавним огледалом. Експерименти 

применом ССЗ извођени су у присуству халогене лампе (Philips, 50 W). Кинетика 

фоторазградње је праћена помоћу високо ефикасне течне хроматографије на 222 nm 

(максимум апсорбанције алпразолама) [11]. 
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

4.  

Испитани су оптимални услови механохемијске припреме мешаних оксидних 

прашкастих катализатора (ZnO и SnO2) проучавањем ефикасности фотокаталитичке 

разградње алпразолама применом УВА и ССЗ [12], [13]. Методом рентгенске дифракције и 

Раман спектроскопије потврђено је да применом наведене методе настају ZnO/SnO2 прахови 

са нанокристалном структуром и величином кристалита мањом од 100 nm [12], [13]. 

Методом скенирајуће електронске микроскопије (СЕМ) показано је да долази до изразите 

агломерације добијених честица што је уобичајена појава која прати механохемијски начин 

припреме. На слици 3 види се морфологија добијеног ZnO/SnO2 праха снимљена СEM 

методом на два различита места испитиваног узорка. 

 

 
Слика 3 – Морфологија добијених нанокристалних фотокатализатора, на примеру 

ZnO/SnO2 (2:1) узорка, добијена СЕМ методом 

  

На слици 4 приказана је кинетика фоторазградње алпразолама применом УВА 

зрачења у присуству мешаних оксидних катализатора и упоређена са резултатима 

фотокаталитичке разградње у присуству TiO2 Degussa P25, као и процесом директне 

фотолизе. На основу резултата мерења фотокаталитичке ефикасности у фоторазградњи 

алпразолама може се видети да су синтетисани ZnO/SnO2 катализатори показали нешто већу 

ефикасност у поређењу са TiO2 Degussa P25 и након 30 мин разградње алпразолам је у 

потпуности уклоњен. Такође, испитана је ефикасност синтетисаних ZnO/SnO2 катализатора у 

фотокаталитичкој разградњи алпразолама применом ССЗ. Добијени резултати су приказани 

на слици 5. И у овом случају мешани оксиди су показали бољу фотокаталитичку активност у 

односу на до сада најчешће коришћен катализатор TiO2 Degussa P25. Као најефикаснији се 

показао ZnO/SnO2 (2:1) при чему се након 60 мин озрачивања разградило 77,5% алпразолама. 

На основу добијених резултата може се закључити да је постигнута већа ефикасност у 

разградњи алпразолама применом УВА зрачења, што може бити последица доминантне 

апсорпције ZnO и SnO2 у УВ области [13]. Структура куплованих оксида омогућава 

механизмом раздвајања наелектрисања, продужетак времена пре рекомбинације електрона и 

шупљина, што убрзава процесе разградње активних компонената лекова (Слика 1) [13]. 

С обзиром да се ZnO/SnO2 (2:1) показао као најефикаснији у фотокаталитичкој 

разградњи алпразолама применом ССЗ, испитан је утицај масене концентрације катализатора 

на ефикасност разградње алпразолама (Слика 6). Резултати показују да са порастом масене 

концентрације катализатора до 1,0 mg/cm
3
 повећава се и брзина разградње R, док даље 

повећање масене концентрације успорава брзину разградње. На основу наведеног може се 

закључити да је оптимална масена концентрација ZnO/SnO2 (2:1) за разградњу алпразолама 

1,0 mg/cm
3
. 

 

 

 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

43 
 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Ниска цена полазних компонената за припрему мешаних оксидних катализатора као и 

једноставна и јефтина метода механохемијске припреме, представља велику предност при 

избору метода и материјала у будућој стратегији примене виших процеса оксидације за 

пречишћавање отпадних вода на територији Војводине. Већа ефикасност мешаних оксидних 

катализатора у односу на до сада комерцијално највише коришћен катализатор (TiO2 Degussa 

P25) потврђује да они треба да буду материјали избора за ову врсту примене. 

 

 
Слика 4 – Кинетика фотолитичке и фотокаталитичке разградње алпразолама (0,03 

mmol/dm
3
) у одсуству/присуству различитих катализатора (1,0 mg/cm

3
) под утицајем УВА 

зрачења 

 

 
Слика 5 – Кинетика фотолитичке и фотокаталитичке разградње алпразолама (0,03 

mmol/dm
3
) у одсуству/присуству различитих катализатора (1,0 mg/cm

3
) под утицајем ССЗ 

зрачења 
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Слика 6 – Утицај масене концентрације ZnO/SnO2 (2:1) катализатора на ефикасност 

фоторазградње алпразолама (0,03 mmol/dm
3
) применом ССЗ: кинетичке криве (а); брзина 

фоторазградње R, одређена за 20 мин озрачивања (б). 

 

Напомена: Рад је реализован у оквиру краткорочног пројекта АПВ „Оптимизација примене 

мешаних нанокристалних оксидних фотокатализатора у циљу смањења присуства 

непожељних фармацеутика у отпадним водама у сливу Дунава на подручју Војводине” (бр. 

пројекта 114-451-595/2015-01). Аутори захваљују и Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја на подршци (бројеви пројеката: ON 172042, ON 171022 и III 45020). 
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РИЗИК И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ ГАЂАЊУ МИНОБАЦАЧИМА 

82mm 

Љубинко Карапетровић
1
, Горан М Лазић

1
, Иван Стојановић

1 

 

РЕЗИМЕ 

Убојна средства су саставни део свакодневних активности наставника из Катедре наоружања и опреме 

копнене војске Војне академије. Са минама се врше честа гађања где се проверавају теоретска и практична 

знања кадета на полигонима Војске Србије. Наставници Катедре су официри који обављају формацијске 

дужности према прописаним дужностима и процедурама. Уважавајући чињенице да минама за МБ 82mm 

рукују обучена лица и да су извршени технички прегледи минобацача и мина, постоји један број ситуација да 

мина при опаљењу затаји у цеви, или при удару у циљ не активира на полигону. У раду је приказан ризик при 

гађању минобацачима и тежиште је дато на примени мера безбедности при гађању МБ 82mm. 

Кључне речи: Ризик, убојна средства, мере безбедности  

 

RISK AND SAFETY MEASURES DURING SHOOTING 82mm MORTARS  

 

ABSTRACT 

Explosive assets are an integral part of the daily activities of teachers of the Department of Arms and 

equipment of the Army. With mines are made frequent firing where  are checked theoretical and practical knowledge of 

the cadets at the training grounds of the Serbian Armed Forces. Teachers at the Department are officers who perform 

regular duties according to the established obligations and procedures. Taking into account the fact that the mine for  

82mm mortars are handled by trained personel and that technical inspections are carried out on mortars and landmines, 

there are a number of situations that mine at firing fail in the barrel, or by striking a target is not being activated on the 

training ground. This text shows an amount of a risk in shooting mortars and focus is on the use of security measures 

during the shooting 82mm mortars. 

Keywords: risk, explosive assets, safety measures 

 

1. УВОД 

 Безбедност и здравље на раду подразумева обезбеђивање таквих услова на раду 

којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и 

обољења у вези са радом а који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и 

социјално благостање запослених 

 Безбедна реализација задатака је циљ свим субјектима у процесу рада. Квалитетно 

извршен задатак је задатак у коме су, између осталог, сви учесници реализације тог задатка 

живи и здрави, а техника сачувана и расположива за коришћење наредним генерацијама. 

 

2. РИЗИК И ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ ГАЂАЊУ МИНОБАЦАЧИМА 82 MM 

(ВЕЛИКА СЛОВА ЗА НАСЛОВЕ) 

Сама реч ризик произилази из италијанске речи  "riskare" што значи усудити се. Историја 

ризика почиње још међу грчким филозофима и арапским математичарима а ризик се 

                                                 
1
 Универзитет одбране, Војна академија 
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провлачи кроз целу људску историју међу трговцима, научницима интелектуалцима и свима 

онима који се надају открићу нових метода и начина предвиђања будућности.  

Ризик је саставни део сваке активности, присутан је у свим сферама живота. Када се бавимо 

одређеним пословима кажемо "ризик увек постоји", да не успемо, да нешто крене по злу. 

Ризик представља стање неизвесности, несигурности у реализацији неког задатка. То је 

вероватноћа да се деси непожељан догађај. Може се десити, а не мора. Ризик се уједно 

објашњава и као опасност од настанка губитка, штете.  

Ризик је свесно излагање опасности у жељи да се обезбеди повољан исход. У извођењу 

борбених дејстава ризик може да проузрокује нежељене последице (неуспех одређене акције, 

превелике губитке), али и изузетан успех. Карактер и величина ризика  зависе од ситуације-

могућности сопствених снага, јачине непријатеља, земљишта и сл. У литератури се често 

третира као свесни, разумни, срачунати и несвесни ризик.
2
 

Ризик јесте метаморфоза изазова (извора) у претњу (облик) угрожавања безбедности
3
 

Неизвесност ситуације може у великој мери карактерисати одређене послове, последица тога 

јесте ризик, међутим да би се одиграо догађај који је непожељан морају се задовољити 

услови који ће довести до њега, они скупа чине ризични сценарио. 

Ризични сценарио је опис догађаја који може довести до штете. Он може бити од великог 

значаја ако се квалитетно дефинише пре упуштања у жељени процес. Наравно пресудна је 

стручност лица који ризични сценарио дефинишу. Путем одређених метода могуће је 

израчунати да ли ће се конкретни сценарио одиграти, то је могуће урадити израчунавањем 

вероватноће или могућности појаве ризичног сценарија. 

Ризик је сродан и повезан са неколико појмова, стога је потребно и њих појаснити то су: 

опасност; неизвесност; претња; изазов и безбедност. 

Опасност- извор или ситуација која може довести до штете у виду повреде или нарушеног 

здравља, штете имовине, нарушавање околине радног места или комбинација наведеног. 

Опасност представља угроженост човековог интегритета и природе, то је стање када 

последице, која потенцијлна опасност може изазвати, није могуће у најкраћем временском 

року отклонити. 

Неизвесност – стање у будућности које одређују познати чиниоци али је неизвестан 

интезитет и порекло, то је сумња у могућност остварења одређених будућих догађаја услед 

недостатка потребних информација. 

Претња – свака индиција, околност или догађај са потенцијалом да узрокује губитак или 

штету за објекат безбедносног интереса. Претња –плашење заштрашивање кога, могућа 

потенцијална опасност. 

Изазов – могући (потенцијални) облик угрожавања стабилности и суверенитета државе и 

идентитета појединца и друштва 

Безбедност – подразумева стање некога или нечега што је сигурно, заштићено. Може бити 

људска (лична, колективна), национална, регионална, глобална безбедност. 

                                                 
2
 Војни лексикон, Војноиздавачки завод, Београд, 1981.  Стр. 532. 

3
 Мијалковић, С., цит.дело, стр. 110. 
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С обзиром на све већу присутност ризика у свим сферама друштва, они се могу 

класификовати у одређене групе то су: 

- Пословни ризик 

- Тржишни ризик 

- Оперативни ризик 

- Стратегијски ризик 

- Правни ризик 

- Материјални ризик 

- Нематеријални ризик и др. 

Чињеница заједничка за сваку врсту ризика је несигурност, зато се ризику мора приступати 

са великом дозом опреза и без уступака. То је једини начин да се избегне настанак штете 

било ког облика. 

Радни процес изложен је непрестаним ризицима, они могу изазвати проблеме у 

функционсању  читаве организације, довести у питање њен опстанак, зато су стално праћење 

могућих фактора нарушавања складног деловања и њихова контрола неизоставни у процесу 

управљања ризицима. 

Управљање ризиком обухвата скуп управљачких метода и техника које се користе  да би се 

смањила могућност остварења нежељених и штетних догађаја и последица и тиме повећала 

могућност остварења планираних резултата. 

У процесу управљања ризиком  мора се поћи од најситнијих детаља, могућим проблемима 

приступити  реално, добро их сватити и избећи непотпуност. Да би се  ово остварило 

најважније су информације. Акценат је на сталном, непрекидном изналажењу података о 

ризику, који морају бити меродавни, одговарајући датом проблему, поуздани и потпуни. 

Случај који је незаобилазан како у цивилним тако и у војним структурама јесте да је време 

индивидуалног решавања  проблема на истеку, овим субјектима заједничко је да проблеми 

који им се намећу, због своје сложености захтевају поступно решавање и тимски рад. 

Управљање ризиком је плански и организован процес, за његово успешно спровођење 

потребно је да се одреди одговарајућа руководећа група или тим у ком је дефинисан  задатак 

сваког члана. Што се тиче конкретно војне организације, командант је руководилац, а остали 

чланови су му директно потчињени. 

Основна улога команданта као кординатора је организовање састанака, обезбеђивање 

подршке од стране руководства, обезбеђивање услова за рад, упознавање чланова тима са 

захтевима руководства, праћење резултата термина и напредовања тима и извештавање 

руководства. 

Неопходно је да командант као руководилац има и нека посебна знања из подручја 

постојећег проблема, не само општа и теоријска, већ и функционална која ће оправдати 

његово место, тј. помоћи му да извршава све функције руководиоца, односно вође. 

Управљање ризиком је непрекидан процес у чијем се склопу стално обављају задаци  

идентификације, процењивања, планирања, минимизације и контроле ризика.  

Методе управљања ризиком су следеће: избегавање ризика; задржавање ризика; пренос 

ризика; обезбеђење средстава у тзв. Фонду неприкосновених резерви, којим би се 

алиментирале евентуалне штете и губици настали реализацијом неких од ризика; контрола 

ризика.  
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Циљ управљања ризиком  је брзо предвиђање проблема, доношења одлука  које ће 

омогућити добро функционисање у комплексним ситуацијама, рационално поступање и 

спремност да се предузме одговорност. 

3. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ОДРЕЂЕНИМ ФАЗАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГАЂАЊА 

За процену ризика, у овом раду, користиће се метода "ПЕТ КОРАКА" 

Ово је метода која се доста користи у пракси. Као веома једноставна метода представља 

основу за примену других метода, које се у већој мери ослањају на њу. Развијена је од стране 

британске државне агенције. 

Процена ризика врши се у пет корака: 

Идентификовање опасности  

- Дефинисање угрожених и начина повређивања  

- Процена ризика и постојећих мера заштите 

- Документовање процене и имплементација мера 

- Ревизија и допуна процене  

- Идентификовање опасности 

 

Табела 1 Активности неопходне за реализацију гађања, опасности и ризици за те опасности 

Р.б

р 
Активност Идентификоване 

опасности 
Последица 

1. Материјално-
техничка припрема 

1.1. Неодржавање оруђа 
1.2. Неодржавање заштитне опреме 

1.1.1.Лакша или тежа телесна 
         повреда, смрт 
1.2.1.Лакша или тежа телесна  
         повреда, смрт 

2. Паковање опреме 
и муниције 

2.1 Повреде приликом ношења терета 2.1.1. Лакша или тежа телесна  
          повреда 

3. Довођење 
јединице на 
стрелиште  
маршевање 

3.1. Повреде од удара возила у колону 
       војника која се креће пешке 
3.2. Неправилно ношење опреме и  
       наоружања 
3.3. Неприлагођено кретање у току 
       маршевања 
3.4. Опасност од екстремних 
       метеролошкиш услова 
 

3.1.1. Лакша или тежа телесна  
          повреда, смрт једног 
          или више војника 
3.2.1. Лакша или тежа телесна  
          повреда 
3.3.1. Лакша или тежа телесна   
          повреда 
3.4.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда 

4. Довођење 
јединице на 
стрелиште -
превожење 

4.1. Укрцавање/искрцавање из м/в 
4.2. Неприлагођена брзина кретања 
4.3. Непоштовање саобраћајних прописа 
4.4. Квар на м/в 
4.5. Недовољна обученост  возача м/в 
4.6. Тренутна неспособност возача за 
        управљање 

4.1.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда 
4.2.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда 
4.3.1. Лакша или тежа телесна  
          повреда смрт једног 
          или више војника 
4.4.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, штета 
4.5.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда смрт једног 
          или више војника      
4.6.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда 
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Р.

бр 
Активност Идентификоване 

опасности 
Последица 

5. Долазак на 
полигон/ 
стрелиште 

5.1. Неодговарајуће место за одлагање 
       опреме 

5.1.1. Лакша или тежа телесна  
          повреда 

6. Припрема и 
уређење 
стрелишта 

6.1.Повреде приликом претраге терена 
6.2.Повреде од заосталих неексплодираних 
       УБС 
6.3. Повреде приликом постављања мета 

6.1.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, смрт 
6.2.1. Тежа телесна повреда,  
           смрт 
6.3.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда 

7. Обезбеђење 
стрелишта 

7.1. Неправилан рад органа на обезбеђењу 
       гађања 
7.2. Напад опасних животиња 

7.1.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда 
7.2.1. Тежа телесна повреда,  
           смрт 

8. Непосредна 
припрема за 
гађање 

8.1. Замена муниције 
8.2. Повреда услед неправилне употребе 
       муниције 

8.1.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, смрт 
8.2.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, смрт 

9. Извршење  
гађања 

9.1. Недовољна обученост извршилаца 
       гађања 
9.2. Недисциплина извршилаца гађања 
9.3. Непоштовање мера безбедности 
9.4. Рањавање стражара због 
       неконтролисаног опаљивања, рикошета  
       пројектила или боравка на погрешном 
       месту 
9.5. Неконтролисано окретање оружја на  
       ватреној линији и пољу гађања 
9.6. Повреда услед отклањања застоја 
9.7. Повреде приликом промене в/п 
9.8. Избијање пожара 
9.9. Психофизичка напетост извршилаца 

9.1.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, смрт 
9.2.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, смрт 
9.3.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, смрт 
9.4.1. Тежа телесна повреда, 
          смрт 
9.5.1. Тежа телесна повреда, 
          смрт 
9.6.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, смрт 
9.7.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда  
9.8.1. Лакша или тежа телесна 
          повреда, штета 
9.9.1. Лакша или тежа телесна  
          повреда 

10. Завршетак гађања 10.1. Повреде од заостале муниције 
10.2. Претерано опуштање извршилаца 
         гађања 

10.1.1. лакша или тежа  
            телесна повреда, смрт 
10.2.1. лакша или тежа 
            телесна повреда, смрт 

11. Уклањање 
стрелишне опреме 

11.1. Непажња приликом уклањања опреме 
11.2. Неправилно паковање опреме 

11.1.1. лакша или тежа  
            телесна повреда 
11.2.1. лакша или тежа 
            телесна повреда 

12. Повратак у 
касарну/ 
логорску 
просторију 

12.1. Исто као и довођење јединице 12.1.1. Исто као и довођење 
            јединице  

13. Чишћење личног 
наоружања и  
опреме 

13.1. Неисправна средства за чишћење  
         неправилно коришћење истих 
13.2. Непотпун преглед наоружања 

13.1.1. Лакша или тежа  
            телесна повреда 
            штета 
13.2.1. Оштећење наоружања 

14. Одлагање личног 
наоружања и 
опреме 

14.1. Неправилно одлагање наоружања и 
         опреме 

14.1.1. Оштећење наоружања 
            и мтс 

 

За сваки наредни корак се дефинишу параметри који је ризик и последице догађаја. 

Појам безбедности је лако разумљив, али тешкоће и спорења наступају у часу када желимо 

да појмовно одредимо ову област. Када је појам везан за одређен предмет објашњења су 
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једноставна, проблем заиста јесте у условима када појмовно треба објаснити један 

апстрактни израз какав је безбедност. Наравно свако од нас у зависности од свог на првом 

месту психичког живота  који је проткан нашим искуствима како професионалним тако и 

личним, тумачиће овај појам засебно стварајући и појашњавајући лични обим овог појма, 

његове садржаје и свакако досеге. 

На стотине и хиљаде дефиниција потичу од стотине и хиљада у науци признатих теоретичара 

који се баве области безбедности и сва до сада написана одређења могу се у већој или мањој 

мери прихватити као исправна. Морамо признати да не постоји јасна формулација која би 

све то чиме је безбедност окарактерисана могла да сажме у једну целину, што је у суштини у 

потпуности прихватљиво имајући у виду да је безбедност присутна у свим порама људског 

живота рада и стваралаштва. Дакле на темељима безбедности почива све и уз безбедност се 

одвија све што нас окружује и чини услове у којима живимо и радимо.    

При гађању минобацачем 82mm послужиоци и старешине јединица (наставници) морају се 

строго придржавати прописаних мера сигурности, које обухватају: мере, радње и поступке 

послужилаца  и старешина у руковању оруђем и муницијом на ватреном положају, режим 

паљбе и зоне сигурности. Мере сигурности су следеће: 

1. Пре поласка на гађање проверити да ли су сви органи предвиђени Упутством и програмом 

гађања кренули на задатак, а ако нису предузети мере да крену и известити претпостављеног. 

2. Забранити било какво превожење људства са муницојом и МЕС изузев старешине возила 

уз обавезно обележавање возила. 

3. На припреми за гађање кадете упознати са мерама сигурности које су регулисане за 

стрелиште  и оружје и муницију којом се гађа МБ 82 mm и обезбедити њихово доследно 

спровођење. 

4. Лица која први пут гађају на предвиђеном стрелишту упознати са зонама сигурности. 

5. Дати правовремене задатке свим органима на стрелишту и контролисати њихово 

    извршење. 

6. Проверити везу са осигурањем. 

7. Лицима која гађају забранити пуњење МБ без команде. 

8. Обезбедити да сва лица која се налазе на стрелишту носе шлемове на глави. 

 

Гађање одмах прекинути у следећим случајевима : 

 

1. Појаве људи, стоке или м/в у пољу гађања или зони опасности. 

2. Прелета летилица у ниском лету преко поља гађања. 

3. Ако је осмотрен пад мине ван поља гађања или ван опасне зоне. 

4. Појава пожара, грмљавине и других елементарних непогода које могу утицати на 

безбедност људства. 

5. У свим осталим случајевима када је угрожена сигурност људи и МТС на стрелишту. 

 

Ради постизања потпуне сигурности при гађању МБ 82mm обавезно се придржавати 

следећих мера безбедности на ватреном положају (ВП):
4
 

 

1. Забрањено је гађање неисправним и неочишћеним минобацачем и неисправним или 

минама за које се сумња да нису исправне (упаљачи и пуњења) као и муницијом за које су 

надлежни органи техничке службе прописали забрану употребе. 

2. Пре сваког гађања обавезно извршити ректификацију нишанских справа. 

3. Минобацач на ВП мора бити правилно постављен, кугласта пета да налегне у своје 

лежиште  

                                                 
4
 Правило минобацач 82mm, Војноиздавачки  завод, Београд, 1982.страна 186-190 
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4. Командовани подељци угломера и даљинара морају бити тачно заузети, и по завршеном 

нишањењу, либеле угломера и даљинара морају да врхуне. 

5. Припрема мина за гађање мора се вршити пажљиво, прописаним поступцима и 

редоследом и правилним коришћењем само прописаног алата и прибора. 

6. Пре спуштања мине у цев, обавезно проверити: комплетност мине, да ли је одвојен 

транспортни осигурач, да ли је на стабилизатору командовани број допунских пуњења. 

7. После спуштања мине у цев брзо одмакнути руке и главу у страну од уста цеви. 

8. Посебну пажњу обратити да се мина не окрене упаљачем наниже и тако спусти у цев и да 

се (при брзој паљби) не убаци наредна мина, а да претходна још није избачена из цеви. 

9. Ако се у току гађања примети квар (неисправност) на оруђу или ненормално понашање 

минобацача (тоњење или проклизавање подлоге, поскакивање оруђа и сл.), гађање се мора 

прекинути, установити врста и узрок квара, отклонити неисправност и продужити гађање. 

10. При гађању минобацачем, цев увек мора бити чиста и сува или само овлаш подмазана. 

Стога, када пада киша или снег, навлаку са уста цеви скидати непосредно пре убацивања 

мине у цев, а постављати је одмах по прекиду паљбе. 

11. Забрањено је: употреба већег броја пуњења него што је предвиђено таблицом гађања, 

употреба (коришћење) барутних пуњења за гађање минобацачем која нису прописана за 

одређену мину. 

12. Мине, а посебно основна и допунска барутна пуњења, чувати од влаге (киша, снег, роса) - 

ради спречавања великих побачаја мина при гађању. 

13. У мирнодопским условима забрањено је гађање  минобацачима кроз међупросторе и 

преко властитих јединица. 

14. Забрањено је вршити обуку у пуњењу оруђа и отклањању застоја бојним минама, и 

вежбовним минама са бојним елементима (пуњење и сл.). 

15. Да би се спречила оштећења минобацача и обезбедила потпуна сигурност послужилаца у 

току гађања, прописани режим се не сме прекорачити. Режим паљбе (дат у табели) односи се 

на услове гађања: ВП на средње тврдом земљишту, пуњење шесто (0+6).  

 

Време 

(мин) 
1 3 5 10 20 30 60 

Сваки 

наредни 

сат 

Број 

мина 

(режим 

паљбе) 

2 0 - 25 45 60 90 120 150 180 100 

 

16. При гађању минобацачем, морају се обезбедити потпуне зоне сигурности за заштиту 

властитих јединица, околног становништва, стоке и материјалних добара од директног пада 

мина или дејства убојне парчади. 

17. Зона сигурности мора се обезбедити у рејону ВП и у рејону циљева. 

18. У случају да се наиђе на заостало убојно средство (артифицију) ништа не дирати 

      известити претпостављеног старешину и обележити. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Све наведене мере  се предузимају да би се ризик током гађања минобацачима 82mm  свео на 

минимум. Глобални циљ наставника-инструктора је „0“ инцидентних ситуација у току 

године. 

Сама сложеност гађања, напредовање технологије и повећање активности  довела је до тога 

да је све теже квалитетно проценити ризик и управљати њиме. Иако је све више 

истраживања у наукама којима је циљ проучавање ризика и одржавање безбедности на раду, 
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ризик знатно већи. Из тог разлога је неопходно првенствено схватити ризик и увидети законе 

његовог појављивања. Не постоје класични закони у вези са ризиком, али се неки ризици 

ипак могу предвидети водећи се искуством, својим и неким раније стеченим. Није циљ само 

извршити одређени задатак, већ и сачувати здравље људи и технику па је само у том случају 

задатак успешно и у потпуности решен. 

При самој процени погрешно је сву пажњу фокусирати само на људство и технику, већ је 

потребно обратити пажњу и на остале сегменте, почев од радног окружења па до завршетка 

активности, јер све то заједно чини један круг као основ за успешну процену.       
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РЕЗИМЕ 

 

 Toкoм oбaвљaњa пoљoприврeдних oпeрaциja, вeлики брoj вoзaчa трaктoрa суoчeн  je сa нeдoстaткoм 

чaк и минимaлнe oсцилaтoрнe удoбнoсти. Стaриjи трaктoри нису у стaњу дa, у тoку вoжњe, при рaзличитим 

услoвимa кoришћeњa, свeду утицaj oсцилaциja пojeдиних дeлoвa кoнструкциje нa чoвeкa, нa нajмaњу мeру. Брoj 

мoгућих рeшeњa прoблeмa, кoд oвaквих трaктoрa je свeдeн гoтoвo нa минимум, нeштo збoг тeхничких рaзлoгa 

(извoдљивoсти), a нeштo из eкoнoмских рaзлoгa (прeвисoкa цeнa). Jeднo тeхнички jeднoстaвнo и eкoнoмски 

oпрaвдaнo рeшeњe, зaснивa сe нa чињeници дa нeки мaтeриjaли или флуиди бoљe изoлуjу вибрaциje и 

oбeзбeђуjу вeћи кoмфoр вoзaчу, нeгo oбичaн сунђeр, кojи je уoбичajeн мaтeриjaл зa oблaгaњe сeдиштa кoд 

стaриjих трaктoрa. Кao мoгућe aлтeрнaтивe oригинaлнoм сeдишту, у oвoм рaду су испитивaни jaстуци испуњeни 

тврдo прeсoвaним сунђeрoм, вoдoм и вaздухoм. Oдрeђивaњe квaлитeтa свaкoг jaстукa пojeдинaчнo, вршeнo je 

примeнoм пoступкa фaзилoгичкoг зaкључивaњa, уз пoмoћ сoфтвeрa MATLAB. Oсим oпштe удoбнoсти jaстукa и 

њeгoвe спoсoбнoсти дa смaњи вибрaциje, кao критeриjум je изaбрaнa и цeнa jaстукa. Кao нajбoљa aлтeрнaтивa 

пoкaзao сe jaстук испуњeн тврдo прeсoвaним сунђeрoм, кojи je, пo пoстaвљeним критeриjумимa, имao нajбoљи 

рeзултaт. 

Кључне речи: трактор, вибрације, фази логикa 

 

 

 

EVALUATION OF QUALITY MATERIAL FOR TRACTOR SEAT 

CUSHION USING THE FUZZY LOGIC 

 
 ABSTRACT 

 

 During the performance of agricultural operations, a large number of tractor driver is faced with a lack of 

minimum ride comfort. Older tractors are not able to reduce the impact of vibrations of certain parts of the structure to 

man,to the minimum during the driving under different conditions of use. The number of possible solutions to the 

problem, in these tractors has been reduced almost to a minimum, something due to technical reasons (feasibility), and 

some for economic reasons (high price). A technically simple and economically viable solution, based on the fact that 

some materials or fluids better isolate vibration and provide greater comfort to the driver, rather than the usual sponge, 

which is the usual coating material seats for older tractors. In this study, as a possible alternative to the original seat 

examined cushion filled with hard-pressed sponge, water and air. Determination of the quality of each cushion 

individually, was performed using the fazzy logic, with the help of software MATLAB. In addition to the general 

comfort of the cushion and its ability to reduce vibration, the criterion is the price of cushion, too. As the best 

alternative turned out to be a cushion filled with hard-pressed sponge, which, according to the set criteria, had the best 

result. 

Key words: tractor, vibrations, risk, fuzzy logic 

 

1. УВОД 

Tрaктoри су, кao jeднo oд нajчeшћих срeдстaвa пoљoприврeднe мeхaнизaциje, знaчajнo 

утицaли нa пoвeћaњe прoизвoднoсти и eфикaснoсти пoљoприврeдних рaдoвa и дирeктнo 

oлaкшaњe, a нeгдe и пoтпунo eлиминисaњe физичкoг рaдa пoљoприврeдних рaдникa. Сa 

другe стрaнe, тoкoм свojих свaкoднeвних рaдних aктивнoсти, вoзaчи трaктoрa су излoжeни 

мнoгoбрojним нeпoвoљним утицajимa, кojи имajу кoмплeкснo штeтнo дejствo нa здрaвљe 

чoвeкa и eфикaснo oбaвљaњe рaдних зaдaтaкa. Пoрeд физичкoг нaпрeзaњa, букe, 

                                                 
1
 Висока техничка школа струковних студија у Нишу 

2
 Факултет заштите на раду у Нишу 
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aтмoсфeрских пaдaвинa, вeликe влaжнoсти, висoких или ниских тeмпeрaтурa, прaшинe и 

рaзличитих хeмиjских зaгaђeњa, кao jeднa oд штeтнoсти пojaвљуjу сe и вибрaциje [1]. 

Вибрaциje нaстajу кao пoслeдицa рaдa мoтoрa трaктoрa, у интeрaкциjи сa нeрaвнинaмa 

тeрeнa. Цeлo вoзилo je, у рaдним услoвимa, излoжeнo слoжeним oсцилaтoрним прoцeсимa 

кojи сe oд мoтoрa, прeкo трaнсмисиje и шaсиje, прeнoсe дo кaбинe и дaљe прeкo пoдa, 

сeдиштa и рaдних кoмaнди дo тeлa вoзaчa. 

Чeстo сe, збoг удружeнoсти вибрaциja сa другим прoфeсиoнaлним oпaснoстимa и 

штeтнoстимa, нe мoжe jaснo успoстaвити узрoчнo-пoслeдичнa вeзa измeђу дejствa вибрaциja 

и oштeћeњa здрaвљa. Ипaк, брojнe студиje иистрaживaњa, пoкaзуjу дa дejствo вибрaциja нa 

здрaвљe чoвeкa пoстojи и дa крaћa, aли кoнстaнтнa, излoжeнoст висoким врeднoстимa 

вибрaциjaмa, мoжe изaзвaти бoл у стoмaку и грудимa, нeдoстaтaк дaхa, мучнину и 

вртoглaвицу, дoк дугoтрajнa и кoнстaнтнa излoжeнoст мoжe дoвeсти дo пoрeмeћaja 

психoмoтoрнoг, физиoлoшкoг и психoлoшкoг систeмa рaдникa. Вeћинa вoзaчa, углaвнoм, 

ниje свeснa штeтнoг дejствa вибрaциja, прe свeгa збoг истoврeмeнoг дejствa низa нeгaтивних 

фaктoрa [2,3]. 

Штeтнo дejствo вибрaциja нaрoчитo je изрaжeнo кoд стaриjих трaктoрa, кoд кojих нe 

пoстojи eфикaсaн систeм aмoртизoвaњa вибрaциja и удaрaцa [4]. Нajвeћи брoj трaктoрa, кojи 

су у функциjи у срeдњe рaзвиjeним зeмљaмa je упрaвo  бeз квaлитeтних систeмa eлaстичнoг 

oслaњaњa. Збoг тoгa je нeoпхoднo, кoд oвих трaктoрa, рaзвити мeхaнизмe кaкo би сe 

извршилa рeдукциja нaстaлих вибрaциja и вoзaчи зaштитили oд штeтнoг утицaja пo здрaвљe. 

Угрaдњa квaлитeтнoг систeмa eлaстичнoг oслaњaњa, нa кaбини или нa oсoвинaмa, кoд стaрих 

мoдeлa трaктoрa, je тeхничкo рeшeњe сa нeизвeсним успeхoм и вeликим финaнсиjским 

улaгaњeм. У тaквим услoвимa, бoљe je прићи усaвршaвaњу сeдиштa, чимe сe пoстижe и 

пoбoљшaњe кoмфoрa вoзaчa и смaњeњe утицaja вибрaциja нa њeгoвo тeлo. Пojeдинe студиje 

укaзaлe судa нeкa jeднoстaвниja рeшeњa у дизajну сeдиштa мoгу дa буду eфикaсниja у 

рeдукциjи нивoa излoжeнoсти вoзaчa вибрaциjaмa, oд мнoгo кoмплeксниjих рeшeњa [5]. При 

тoмe, тaквa рeшeњa, привлaчнa су мнoгим пoљoприврeдницимa збoг нискe цeнe. 

Oвaj рaд рaзмaтрa мoгућнoст oптимизирaњa oсцилaтoрнe удoбнoсти сeдиштa 

трaктoрa, дoдaвaњeм вибрoизoлaциoних eлeмeнaтa - jaстукa, нa пoстojeћe сeдиштe. Прaћeњe 

oдгoвaрajућих пaрaмeтaрa вршeнo je нa сeдиштимa нajчeшћих мoдeлa трaктoрa у нашој 

земљи и то на српским тракторима  ИMT 539 и ИMT 533, тoкoм oпeрaциje oрaњa, кao и нa 

пољском трaктoру Урсус Ц-355, тoкoм трaнспoртa мaтeриjaлa у кoрпи. Испитивaнa je 

спoсoбнoст рaзличитих флуидa и мaтeриjaлa дa изoлуjу нaстaлe вибрaциje и спрeчe њихoвo 

ширeњe дo вoзaчa, тe oбeзбeдe кoмфoр вoзaчa.С oбзирoм нa мoгућe aлтeрнaтивe (jaстук 

испуњeн пojeдинaчнo вaздухoм, вoдoм, тврдo прeсoвaним сунђeрoм) и нa oснoву 

пoстaвљeних критeриjумa (удoбнoст, цeнa, рeдукциja вибрaциja) извршeнa je 

вишeкритeриjумскa aнaлизa у циљу избoрa oптимaлнoг рeшeњa, при чeму je рeдукциja 

вибрaциja билa примaрни критeриjум. У сврху aнaлизe кoришћeнo je фaзилoгичкo 

зaкључивaњe, a нajбoљe рeшeњe пo зaдaтим критeриjумимa дoбиjeнo je уз пoмoћ сoфтвeрa 

MATLAB. 

 

2. ФАЗИЛОГИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ 

Oптимизирaњe oсцилaтoрнe удoбнoсти сeдиштa трaктoрa прeдстaвљa вишe 

димeнзиoнaлни прoблeм. Бeз oбзирa штo je oснoвни зaдaтaк дoбиjaњe рeшeњa сa aспeктa 

рeдукциje вибрaциja, нe трeбa зaбoрaвити ни oстaлe знaчajнe aспeктe кao штo je нпр.oпштa 

удoбнoст или цeнa пoнуђeнoг рeшeњa. Нeки oд критeриjумa су квaлитaтивни и нeмajу 

прeцизнo дeфинисaнe врeднoсти, дoк сe кoд квaнтитaвних чeстo jaвљa прoблeм дa њихoвe 

врeднoсти нe мoжeмo oцeнити oбjeктивнo (нпр. цeнa пoнуђeнoг рeшeњa je рeaлнa брojчaнa 

врeднoст кoja, кoд jeднoг eкспeртa кojи врши прoцeну, мoжe бити висoкa, a кoд другoг 

нискa). Рeшaвaњe тaквe врстe прoблeмa je мoгућe примeнoм фaзилoгикe, кoja 
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пojeднoстaвљуje прoцeс дoнoшeњa oдлукa, симулирaњeм рaзмишљaњa eкспeртa у oкружeњу 

кoje кaрaктeришe нeсигурнoст и нeпрeцизнoст [6]. 

 

2.1.  Избoр улaзa и излaзa фaзи систeмa 

Фaзи лoгикa сe примeњуje при сaстaвљaњу фaзи систeмa (eнгл. Fuzzy Inference System 

– FIS), кojи успoстaвљajу вeзу измeђу улaзних и излaзних прoмeнљивих. Улaзи систeмa, у 

кoнкрeтнoм случajу, бићe:  

 Рeдукциja вибрaциja – квaнтитaтивни пaрaмeтaр дoбиjeн мeрeњимa у рeaлним 

услoвимa 

 Цeнa jaстукa сeдиштa – квaнтитaтивни пaрaмeтaрдoбиjeн oд стрaнe прoизвoђaчa jaстукa 

 Удoбнoст jaстукa – квaлитaтивни пaрaмeтaр дoбиjeн oд стрaнe сaмих вoзaчa 

 

Излaз систeмa би биo Квaлитeт jaстукa и тa врeднoст ћe бити рeзултaт фaзилoгичкoг 

зaкључивaњa. 

 

2.2.  Лингвистичкe прoмeњивe и лингвистичкe врeднoсти 

Jeднa oд oсoбинa фaзи лoгикe je дa сe бaзирa нa прирoднoм jeзику, нa oснoвaмa 

људскoг спoрaзумeвaњa. Лингвистичкe прoмeњивe би трeбaлo дa имajуилингвистичкe 

врeднoсти. To мoгу бити: „нeгaтивнo вeликo“, „нeгaтивнo срeдњe“, „нeгaтивнo мaлo“, 

„блискo нули“, „пoзитивнo вeликo“, „дoбрo“, и сл. Oвим врeднoстимa мoжeмo дa дoдeлимo и 

нумeричку прeдстaву у циљу лaкшeг и крaћeг oбeлeжaвaњa. У случajу кoнкрeтнoг систeмa, 

лингвистичкe врeднoсти ћe бити “лoшe”, “срeдњe” и “дoбрo” [6].   

 

2.3. Функциje припaдaњa 

Функциja припaдaњa прeдстaвљa кoнтинуaлнo мeрилo сигурнoсти дa ли je нaшa 

прoмeњивa клaсификoвaнa кao тa лингвистичкa врeднoст. Oвa функциja oдрeђуje стeпeн 

припaдaњa нeкoг oбjeктa дaтoм фaзи скупу. 

Врeднoсти убрзaњa, кao прoмeнљивe, зa рaзличитe jaстукe, крeтaлe су сe oд 0 дo 

7m/s2. Taj рaспoн пoдeљeн je нa три лингвистичкe врeднoсти: дoбaр, срeдњи и лoш. Цeнe 

jaстукa прeдстaвљeнe су у рaспoну oд 0 дo 100 jeдиницa, пoдeљeнo нa три групe, у 

зaвиснoсти штa сe смaтрa дoбрoм, a штa лoшoм цeнoм. Oпсeг зa трeћи улaз – критeриjум тj. 

удoбнoст je oд 0 дo 1 (тaбeлa 1. и сликa 1.). 

      

Taбeлa 1 - Лингвистичкe врeднoстизa рaзличитe улaзe  

 

 
Рeдукциja 

вибрaциja 
Цeнa Удoбнoст 

“дoбaр” 0-1,5 0-30 0-0,4 

“срeдњи” 1,15-3 20-80 0,3-0,7 

“лoш” 2,5-7 60-100 0,6-1 
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Сликa 1 – Прикaз лингвистичких врeднoсти зa рaзличитe улaзe у прoгрaму MATLAB 

 

Излaз oднoснo “Квaлитeт jaстукa” дeфинисaн je нa сличaн нaчин кao и удoбнoст, у 

oпсeгу oд 0 дo 1 (тaбeлa 2. и сликa 2.). 

 

Taбeлa 2 - Лингвистичкe врeднoстизa излaз “Квaлитeт jaстукa” 

 

“дoбaр” 0-0,4 

“срeдњи” 0,3-0,7 

“лoш” 0,6-1 
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Сликa 2 - Прикaз лингвистичких врeднoсти зa излaз “Квaлитeт jaстукa” у прoгрaму 

MATLAB 

 

2.4.   Бaзa прaвилa 

Циљ фaзикoнтрoлeрa je дa фaзи лoгикoм мaпирa прeсликaвaњe улaзa у излaзe система. 

Примaрни мeхaнизaм зa тo je листa aкo -  oндa (eнг. if – then) тврђeњa или прaвилa. Свa 

прaвилa сe извшaвajу пaрaлeлнo и њихoв рeдoслeд ниje битaн. Oвaквa листa прaвилa сe 

нaзивa бaзa прaвилa (eнг. rule – base). Прaвилa сe oднoсe нa лингвистичкe прoмeњивe и нa 

њихoвe oсoбинe. Aкo сe прeтхoднo дeфинишу сви тeрмини и свe oсoбинe кoje дeфинишу тe 

тeрминe, тj. прoмeњивe, мoжe сe  приступити прojeктoвaњу систeмa кojи интeрпрeтирa 

прaвилa. 

Maксимaлнo мoгући брoj прaвилa je oдрeђeн брojeм улaзних вeличинa и брojeм 

лингвистичких врeднoсти. Aкo je брoj улaзa n, a брoj врeднoсти зa свaку вeличину пoнaoсoб 

m, oндa je мaксимaлaн брoj прaвилa m
n 

. 

У кoнкрeтнoм случajу брoj улaзних вeличинa je 3 и брoj лингвистичких врeднoсти je 

тaкoђe 3, пa je брoj прaвилa 27 (тaбeлa 3.). 

 

Taбeлa 3 - Бaзa прaвилa 

 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa дoбрa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeт дoбaр 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa дoбрa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeт дoбaр 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa дoбрa Рeдукциja лoшa ондa  je Квaлитeт срeдњи 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa срeдњa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeтдoбaр 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa срeдњa Рeдукциja лoшa oндa je Квaлитeт лoш 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa срeдњa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeт срeдњи 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa лoшa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeт дoбaр 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa лoшa Рeдукциja лoшa oндa je Квaлитeт  лoш 

Aкo je Удoбнoст дoбрa Цeнa лoшa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeтсрeдњи 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa дoбрa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeт дoбaр 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa дoбрa Рeдукциja лoшa oндa je Квaлитeт лoш 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa срeдњa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeт срeдњи 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa лoшa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeт срeдњи 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa лoшa Рeдукциja лoшa oндa je Квaлитeт  лoш 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa лoшa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeт срeдњи 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa срeдњa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeт дoбaр 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa срeдњa Рeдукциja лoшa oндa je Квaлитeт лoш 

Aкo je Удoбнoст срeдњa Цeнa срeдњa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeт срeдњи 
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Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa дoбрa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeт дoбaр 

Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa дoбрa Рeдукциja лoшa oндa je Квaлитeт лoш 

Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa дoбрa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeт срeдњи 

Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa лoшa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeт срeдњи 

Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa лoшa Рeдукциja лoшa oндa je Квaлитeт лoш 

Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa лoшa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeт лoш 

Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa срeдњa Рeдукциja дoбрa oндa je Квaлитeт срeдњи 

Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa срeдњa Рeдукциja лoшa oндa je Квaлитeт лoш 

Aкo je Удoбнoст лoшa Цeнa срeдњa Рeдукциja срeдњa oндa je Квaлитeт срeдњи 

 

 

3. РEЗУЛTATИ 

Рeзултaти судoбиjeни у прoгрaму MATLAB и дaти у тaбeли 4. 

 

Taбeлa 4 – Улaзни и излaзни пoдaци пo aлтeрнaтивaмa 

 

 Рeдукциja 

вибрaциja 

Цeнa jaстукa Удoбнoст 

jaстукa 

КВAЛИTET 

JAСTУКA 

Tврдo прeсoвaни 

сунђeр 

2,5 15 0,25 0,163 - ДOБAР 

Вaздух 1,15 80 0,1 0,176 - ДOБAР 

Вoдa 2,5 60 0,5 0,5 - СРEДЊИ 

Вунa 3,5 20 0,3 0,5 - СРEДЊИ 

Meмoриjскa пeнa 5 30 0,7 0,826 - ЛOШ 

 

4. ДИСКУСИJA 

Кao кoнaчни рeзултaт фaзилoгичкoг зaкључивaњa, кao нajoптимaлниja вaриjaнтa, 

дoбиjeнa je aлтeрнaтивa “Tврдo прeсoвaни сунђeр”. Oвa aлтeрнaтивa je билa дoбрa пo двa 

критeриjумa и срeдњa пo jeднoм, штo сe, при пoстaвљeнoj бaзи прaвилa, пoкaзaло зa ниjaнсу, 

кao бoљe рeшeњe oд aлтeрнaтивe „Вaздух“, кoja je тaкoђe имaлa двe дoбрe и jeдну срeдњу 

врeднoст. Вoдa и вунa имaлe су срeдњи квaлитeт кao кoнaчнo рeшeњe, сa пoтпунo истoм 

врeднoшћу квaлитeтa jaстукa. Интeрeсaнтнo je дa je „Вoдa“ имaлa свe три срeдњe врeднoсти 

критeриjумa, a вунa je билa дoбрa пo двa и лoшa пo jeднoм критeриjуму. Meмoриjскa пeнa je 

имaлa, кao кoнaчнo рeшeњe, лoш квaлитeт, штo je и oчeкивaнo с oбзирoм дa je пo вeћини 

критeриjумa имaлa лoшe врeднoсти. 

 

5. ЗAКЉУЧAК 

Рeшaвaњe прoблeмa избoрa нajбoљe aлтeрнaтивe, пo вишe зaдaтих критeриjумa мoгућe 

je вршити нa рaзличитe нaчинe, a нajчeшћe примeнoм рaзличитих мeтoдa вишeкритeриjумскe 

aнaлизe. Пoрeд тих мeтoдa, рeшaвaњe тaквe врстe прoблeмa je мoгућe и примeнoм 

фaзилoгикe, кoja пojeднoстaвљуje прoцeс дoнoшeњa oдлукa, симулирaњeм рaзмишљaњa 

eкспeртa у oкружeњу кoje кaрaктeришe нeсигурнoст и нeпрeцизнoст. Taj нaчин je изaбрaн дa 

би сe дoбилo нajбoљe рeшeњe тj.нajбoљи квaлитeт jaстукa зa сeдиштe трaктoрa и тo пo три 

пoстaвљeнa критeриjумa, рeдукциja вибрaциja, цeнa и удoбнoст jaстукa.   

Кao рeзултaт извршeнoг фaзилoгичкoг зaкључивaњa дoбиjeнo je oптимaлнo рeшeњe пo 

зaдaтим критeриjумимa. Критeриjуму спoсoбнoсти jaстукa дa рeдукуje вибрaциje, дaтa нeштo 
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вeћa вaжнoст збoг жeљe дa сe oптимизирa oсцилaтoрнa удoбнoст трaктoрa. У тaкo 

пoстaвљeним услoвимa, кao oптимaлнo рeшeњe пoкaзao сe jaстук испуњeн тврдo прeсoвaним 

сунђeрoм. 

Tрeбa нaглaсити дa сличнo мeтoдaмa вишeкритeрумскe aнaлизe и фaзилoгичкo 

зaкључивaњe прeдстaвљa субjeктивну прoцeну једног или више eкспeрата, кojи вршe 

прoцeну. 
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РЕЗИМЕ 

 

У оквиру прве мисије Војске Србије задатак је одбрана територије. Остваривање додељеног задатка 

реализује се извођењем борбених операција, као једаног од начина. У начелу, операција има следеће фазе: 

припрему, извођење и стабилизација и дезангажовање снага. Планирање и вођење борбених операција 

представља активност коју карактерише велики број разлитих утицаја. Међу њима, истичу се фактори који на 

директан начин могу проузроковати губитак различитих ресурса (људских, техничких, временских, 

информационих итд). Поједина размишљања о питању степена важности појединих ресурса на извођење 

операција се разликују. У раду је тежиште усмерено на анализу одбрамбене операције и истраживан је степена 

утицаја проблема заштите снага у току реализације задатака из садржаја запречавања током планирања и 

извођења одбрамбене операције. Приликом истраживања примењене су методе: анкетирање, интервју, Делфи и 

операционих истраживања (Аналитички хијерархијски процес). Добијени резултати су показали да је 

критеријум заштите снага током извођења задатака израде минских поља са највећим степеном утицаја на 

одлучивање о начину израде минских поља.  

Кључне речи: одбрамбена операција, заштита снага, АХП, минска поља. 

 

 

 

 

FORCE PROTECTION AS A CRITERION IN MAKING FORTIFICATIONS 

IN THE DEFENSIVE OPERATION 

 

 
ABSTRACT 

 

In the first mission of the Army of Serbia task is the defense of the territory. Realization of assignment is 

realized by performing combat operations, as one of the ways. In principle, the operation has the following phases: 

preparation, execution and stabilization and disengagement forces. The planning and conduct of combat operations is an 

activity characterized by a large number of spills impacts. Among them, it emphasizes the factors which in a direct way 

can cause a loss of resources (human, technical, weather, information, etc.). Some thoughts on the question level of 

importance of certain resources to perform operations differ. In this paper, the focus is directed to the analysis of 

defense operations and investigated the degree of impact force protection problems during the implementation of tasks 

from the contents of obstacles in planning and conducting defensive operations. When the applied research methods: 

surveys, interviews, Delphi and Operations Research (Analytical Hierarchy Process). The results showed that the test 

force protection during the execution of the tasks of making minefields with the highest degree of influence in deciding 

on the method of preparation of mine fields. 

Keywords: defense operations, force protection, AHP, minefields. 

 

1. УВОД 
 

Припрема и извођење одбрамбених операција захтева велику пажњу и позорност командног 

кадра. Један од сегмената који испољава велики утицај на припрему и извођење одбрамбене 

операције јесте инжињеријско уређење зоне операције. Запречавање, као садржај 

инжињеријских дејстава, тежиште својих делатности усмерава на израду  различитих врста 

препрека. У широком опсегу препрека издваја се израда минско-експлозивних препрека које 

имају за циљ да зауставе, усмере и каналишу снаге непријатеља, као и да нанесу губитке у живој 

сили и борбеним средствима. Остваривање постављених циљева препрека може се извршити 
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правилним избором места, врсте, броја и начина израде минских поља. Најчешће је доношење 

одлуке, о могућим изборима, препуштено једној особи, старешини рода инжињерија, који 

предлаже најбољу могућу варијанту. Доношење квалитетне одлуке подразумева сагледавање 

највећег броја могућих услова, који могу испољити утицај на одлуку, њихово поређење и избор 

најцелисходније опције. Важно је истаћи да значајан број услова јесте непознаница (у датом 

тренутку одлучивања) па је самим тиме тешко извршити њихово дефинисање (у квантитативном 

и квалитативном обиму). Ситуација у којој лице, које доноси одлуку, нема довољно искустава у 

раду на таквим задацима постаје скоро безизлазна. (Степен искуства је нарочито проблематичан 

из разлога што борбена дејства није могуће организовати ради оспособљавања командног кадра 

у процесу доношења одлуке о начину израде минских поља.)  

Један од начина којим се врши олакшавање избора адекватног начина израде минских 

поља подразумева дефинисање највећег броја критеријума који испољавају свој утицај на 

доношење одлуке. Сагледавање могућих услова, који се могу пронаћи у литератури, уз 

прикупљање искустава старешина на изради минских поља (стечених током борбених 

дешавања) извршено је дефинисање значајног броја могућих критеријума који могу утицати на 

квалитетан избор начина израде минских поља. Велики број критеријума и сложеност 

проблематике, као и њен значај, наметнули су потребу и дефинисали одлуку о избору 

одговарајуће методе за доношењем одлуке. У овом раду, за дефинисање система критеријума о 

избору начина израде минских поља, примењена је метода Делфи. Један од корака у овој методи 

јесте формирање групе експерата и одређивање њихове компетенције. Дефинисање вредности 

сваког појединачног критеријума у систему критеријума извршено је применом методе 

Аналитичких хијерархијских процеса (АХП). 

Добијени подаци потврђују претходна разматрања да се питању заштите ресурса, у овом 

случају људских, мора више водити рачуна, Управо критеријума Степен заштите људства 

приликом израде м/п носи највећу вредност.  

 

2. ОПЕРАЦИЈЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

 

На основу усвојених доктринарних докумената Војска Србије извршава дефинисане 

задатке. Доктрином Војске су прецизиране мисије Војске Србије и то: одбрана Републике 

Србије од оружаног угрожавања споља; учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету, 

и подршка цивилним властима у супротстављању претњама бебедности. [1] Додељене мисије 

Војска Србије реализује извршавањем задатка који су, у оквиру прве мисије, дефинисани на 

следећи начин: одвраћање од оружаног угрожавања, одбране територије и одбрана ваздушног 

простора. [1]  

Употреба Војске Србије се врши кроз борбене и неборбене операције. Операција, према 

Доктрини Војске Србије, „представља скуп борбених и/или неборбених активности, покрета и 

других акција које се предузимају по јединственој замисли, самостално или у сарадњи с 

другим снагама одбране, ради остварења општег циља различитог значаја“. [1] Борбене 

операције се најчешће планирају, припремају и изводе током ратног стања.  За потребе рада 

тежиште је усмерено само на одбрамбене операције. 

 

2.1. Одбрамбена операције 

 

Одбрамбене операције су, према Доктрини операција Војске Србије, „врста борбених 

операција које се изводе ради сламања офанзивне моћи непријатеља и стварања предуслова за 

прелазак сопствених снага у напад. Основни циљ јесте супротстављање вољи и намерама 

непријатеља и неутралисање снага на којима сезаснива његова нападна моћ.“ [2] Циљ вођења 

одбрамбене операције зависи од великог броја фактора и може бити дефинисан као: 

„супротстављање вољи и намерама непријатеља и неутралисање снага на којим се заснива 

његова нападна моћ; наношење што већих губитака непријатељу, да се успори његов напад, 

сачува борбена способност властитих снага, а поред тога може бити и осигурање крила, бокова 
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и међупростора већих оперативно тактичких састава, одбрана одређених објеката, рејона и 

положаја, везивање снага непријатеља; одвраћање или сламање непријатељеве нападне моћи, 

стварање услова за прелазак у противудар сопствених снага, добијање времена ради одступања 

или концентрације снага на другом правцу, контрола простора; задржавање или потпуно 

сламање његовог напада, очување (потпуно или делимично) одређених рејона објеката, 

простора, праваца на копну и речним водотоковима, добитак у времену, чување сопствених 

снага од већих губитака и др.“ 
2
 

Важно је нагласити да одбрамбене операције требају бити максимално испланиране по 

свим садржајима (и утицајним факторима) борбених дејстава. Извршавањем задатака који су 

дефинисани инжињеријским уређењем зоне извођења операција (нарочито из домена 

запречавања, као садржаја инжињеријских дејстава), на директан начин се утиче на стварање 

повољних услова властитим снагама за успешно извођење одбрамбене операције. То је, између 

осталих, једно од кључних питања које има утицај на успешност извођења операције. 

 

2.2. Инжињеријска дејства у одбрамбеној операцији 

 

Споровођењем инжињеријских дејстава (и/д) у одбрамбеној операцији непријатељу се 

„наносе губици, спречава, успорава и каналише његово кретање и маневар снага. Изводе се 

запречавањем објеката, рејона и праваца. Носилац и/д су инжињеријске јединице, а изводе их и 

остале јединице Копнене војске на својим положајима, у рејонима и зонама борбених 

дејстава.“ [1]  

Запречавања, као основни садржај и/д, спроводи се израдом различитих врста препрека. 

Препреке израђене применом минско-експлозивних средстава (МЕС) посебно су актуелне у 

савременим операцијама чиме обезбеђују ефикасно извођење одбрамбене операције. Важан 

сегмент приликом одлучивања о примени одређене врсте минско-експлозивне препреке 

условљен је начином израде исте. Управо таква одлука може у великој мери олакшати или 

отежати извођење одбрамбене операције.  

 

2.3. Израда минских поља 

 

Активности приликом израде минског поља су: припрема за израду минског поља, 

израда минског поља и контрола изведених радова. Припрема за израду минских поља 

обухвата „тачно дефинисан редослед активности“. [3] Израда противоклопних минских поља 

на копну врши се на маневарским и тенкопроходним просторима. Израда противоклопних 

минских поља, у зависности од степена опремљености савременим средствима, врши се: 

ручно, машински, комбиновано и средствима за даљинско минирање („применом 

ваздухоплова, артиљеријско-ракетних система, артиљерије и модуларних паковања која се 

могу монтирати на: оклопна борбена и моторна возила или се ручно преносити“). [4]  

У Војсци Србије примењују се: машински, ручни и комбиновани начин израде ПО 

минских поља. [3] Машински начин подразумева израду минских поља коришћењем 

минополагача, док ручним начином израђујемо противоклопно минско поље: стројевим 

распоредом, координатним конопцем и сејањем. Комбиновани начин обухвата истовремену 

примену машинског и ручног начина у степену који омогућава простор и услови.  Иако Војска 

Србије примењује наведне начине израде противоклопних минских извршена су одређена 

истраживања, а „подаци добијени поређењем могућности инжињеријских јединица Војске 

Србије са инжињеријским јединицама Војски других држава постављају питања о успешности 

током извођења савремених операција“.
3
  

                                                           
2
 Видети шире: Бој на копну, Београд, ЦВВШ КоВ ЈНА, КШШ тактике КоВ, 1985., стр.198.; Доктрина Војске 

Србије, 2011, стр.79.; Доктрина Копнене војске, 2011, стр.39.) 
3
 Видети шире: A. Milić, D. Božanić, Combat capabilities Group for making additional obstacle conditional by 

introducing of funds for remote mining, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Defensive 

Technologies OTEH-2012, Belgrade, 2012, pg. 317-320.; А. Милић, Д. Милојевић, А. Ранђеловић, Запречавање 
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У страним армијама се за постављање мина користе системи за даљинско минирање [5] 

и средстава за даљинско минирање на кратким даљинама. [6] Искуства страних армија у вези 

са применом средстава за даљинско минирање „омогућавају масовнију употреба МЕС током 

напада непријатеља на правцима наступања, чиме је у знатној мери могуће ометати 

организацију напада, успорити, зауставити и присилити га на промену правца напада или 

предузимање других мера за савлађивање препрека и настављање напада“. [7]  Приликом 

говора о средствима за даљинско минирање на кратким даљинама потребно је истаћи да су то 

средства која: дисперзију касетних противтенковских мина врше из контејнера која се налазе 

на оклопним и моторним возилима, са једне или са обе стране возила на даљинама од 60 до 

300 метара. Записник о израђеном минском пољу се израђује теренутно(током израде минског 

поља) применом система за глобално позиционирање. Касетне мине, које користе ова средства, 

опремељена су савременим упаљачима и уређајима за спречавање разминирања. Као једна од 

предности касетних мина, како истичу произвођачи, јеси уређаји за стерилизацију и 

самоликвидацију.  

 

3. ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЧИНА ИЗРАДЕ МИНСКИХ 

ПОЉА 

 

Сагледавањем различитих начина израде минских поља долази се до питања 

(проблема) који систем критеријума треба применити у циљу избора најбољег начина израде. 

Почетна разматрања, заснована на расположивој литератури, упућивала су на постојање 

значајног броја различитих услова који би могли бити укључени у систем критеријума. 

Таквим селективним приступом створио би се степен неодређености и немогућности 

свеобухватног сагледавања проблема (постава се питање степена учешћа искуства током 

борбених дејстава). Наредни проблем, до којег се дубљом анализом дошло, јесте одређивање 

приоритета критеријума међусобно. Није за веровати да су сви критеријуми истог значаја. 

Истовремено, није једноставно рећи који је значајни у односу на неки и у којем односу. 

Управо значај решења намеће потребу одговорног приступа заснованог на егзактним 

подацима. У том циљу примењене су методе којима се може у потпуности сагледати 

проблем, доћи до одређених сазнања и иста проверити путем нових истраживања и 

експеримената. Имајући у виду да више стручних лица може доћи до потпунијег и 

свеобухватног решења одлучено је да се примене методе које омогућавају групно 

одлучивање. Између великог броја познатих метода, изабране су методе: Делфи; Аналитички 

хијерхијски процес; Нормализација критеријумских функција и Рачунских симулација.  

 

3.1. Метода Делфи  

 

Метода Делфи
4
 представља веома познату и најчешће коришћену методу експертских 

оцена (на основу интуитивног предвиђања), која, услед широког спектра проучаваних 

проблема, има бројне модификације. Као једна од најперспективнијих метода формирања 

групне оцене, састављена је од низа узастопно повезаних процедура усмерених ка формирању 

јединственог групног мишљења о проблемима о којима нема довољно информација.  

Примена методе Делфи укључује систематско и организовано прикупљање појединачних 

оцена групе експерата, у циљу добијања траженог предвиђања. Формирање групе експерата, 

која ће учествовати у конкретној активности, заснива се на избору „валидних и верфикованих“ 

експерата, односно експерата који најбоље познају одређен проблем. Број експерата који би 

                                                                                                                                                                                                 
касетним противтенковским минама у одбрани, научно-стручни скуп са међунардним учешћем ОТЕХ-2009, 

Београд,. 
4
 Име је добила по чувеном светилишту старих Грка где је пророчница Питија смишљала двосмислена 

пророчанства. Метода се примењује посебно за предвиђања и прогнозе везане за будући развој технологије, а 

темељи се на статистичкој обради прикупљених мишљења, добијених анкетирањем експерата за одређено 

подручје. 
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требао да чини групу (у зависности од комплексности и обима проблема) тешко је прецизно 

одредити, али препоручује се 10 до 15 лица. [8] Разлог томе могуће је наћи и у чињеници да 

бројност експертске групе зависи од захтева за тачност експертског оцењивања и могућности 

реализације обимних и комплексних експертстких процедура.[9] Сарадња са експертима 

реализује се серијом анкета, које морају бити анонимне, на основу којих се тражи мишљење и 

дају потребне информације. 

Ова метода се реализује кроз познате циклусе испитивања и овде ће само  укратко бити 

назанчени. 

У првом циклусу испитивања, након реализације припремних активности, експерти 

добијају празан папир са задатком да саставе списак критеријума или им се може понудити 

почетни списак могућих критеријума које је могуће допунити или скратити. Организатор 

прикупља све одговоре (који могу бити исказани у различитим облицима) и саставља један 

заједнички, обједињени списак. Обједињени списак критеријума је уједно полазна основа за 

наредну серију испитивања. 

У другом циклусу испитивања, експерти дају своја мишљења, оцене или прогнозе за 

елементе са обједињеног списка добијеног од организатора. Такође експерти морају детаљно 

образложити своје ставове. Организатори експертизе врше статистичку обраду експертских 

прогноза, прецизирајући критеријуме и израчунавајући за сваки термин (критеријум) медијану 

и квартиле. Добијени подаци, такође, могу бити исказани и просечном вредношћу предвиђања 

или оцењивања, која представља средњу вредност појединачних оцена, као и варирање око 

средње вредности која чини меру прецизности предвиђања или оцењивања.  

У трећем циклусу испитивања, експерти добијају списак догађаја, радњи, поступака 

или критеријума, са израчунатом просечном вредношћу оцењивања или предвиђања и 

аргументе којима се образлажу одступања прогнозе од средњих вредности. Од њих се тражи 

да анализирају, утврде и ако је потребно коригују своје првобитне ставове. Од експерата, чија 

се предвиђања или оцене налазе у крајњим границама, тражи се додатно објашњење, као и 

разлози зашто мишљење групе сматрају погрешним. Организатор поново статистички 

обрађују добијене податке, прикупљају аргументе и на тај начин праве прогнозу наступања 

догађаја.  

Процес се даље понавља у серијама, а коначан резултат се добија једногласним исказом 

експерата. Исти може бити изражен као средња вредност оцењивања или предвиђања из задње 

серије испитивања. Мора се напоменути да није потребно проводити велики број испитивања 

(око четири серије), али не постоји ни прецизно дефинисан број колико се мора циклуса 

испитивања провести. Суштина методе Делфи састоји се у смањивању растурања експертских 

оцена од средње вредности у складу са провођењем циклуса испитивања. 

 

3.2. Избор и оцена експерата 

 

Избор експерата у предметној области је веома комплексан и захтева сагледавање ширег 

опсега услова. С обзиром на то да је ова проблематика усмерена на припрему и извођење 

борбених дејстава значајна тежина је додељена радном исксуству које се изражава кроз: 

учешће у борбеним дејствима; броју израђених минско-експлозивних препрека и броју 

уграђених ПТ мина. 

Реализацијом анкетирања извршено је прикупљање података на основу којих је извршено 

вредновање процене компетентности и поузданости експерата. Узимајући у обзир преглед 

теоријских модела процене компетенција експерата (метода Доброва, модел оцене експерта у 

Пољској и др.), за дати проблем истраживања одлучено је користити коефицијент 

компетенције који обухвата: објективну процену Ко; процену извора аргументације Ка,, и 

субјективну процену експерата Кс. [10]  
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3.3. Метода Аналитичких хијерархијских процеса  

 

Аналитички хијерархијски процес  (енгл. The Analytich Hierarchy Process – AHP)(Saaty, 

T., L., 1980) један је од најпознатијих и најчешће коришћених вишекритеријумских метода у 

појединачном и групном одлучивању. С обзиром на то да је веома примењена у пракси, у овом 

раду ће бити речи само о основним елементима методе. Метод одређује кардиналну 

преферентну структуру скупа алтернатива у односу на глобални циљ посредством скупа 

критеријума, пот-критеријума, пот-пот-критеријума итд. Сагледавајући могућности примене, 

“најбољу перформансу метод показује код хијерархијски већ структурираних проблема и када 

су критеријуми за вредновање алтернатива мешовити“. [11]  

Аналитички хијерархијски процес спада у класу метода за „меку“ [12] оптимизацију. 

Она омогућава интерактивно креирање хијерархије проблема као припрему сценарија 

одлучивања, а затим вредновање у паровима елемената хијерархије (циљеви, критеријуми и 

алтернативе) у смеру горе - доле. Збир тежинских коефицијената елемената на сваком нивоу 

хијерархије једнак је 1 што омогућава доносиоцу одлуке да изврши рангирање свих елемената 

у хоризонталном и вертикалном смислу. Паралелно са радом врши се проверавање 

конзистентности резоновања доносиоца одлуке и утврђује исправност добијених рангова. 

Примена метода почива на праћењу “четири фазе примене методе: 1) структуирање проблема, 

2) прикупљање података, 3) оцењивање релативних тежина, 4) одређивање решења проблема“. 

[13] Предност АХП јесте у његовој флексибилности примене да се приликом решавања 

сложених проблема, са много критеријума и алтернатива, релативно лако нађу релације између 

утицајних фактора, препозна њихов експлицитни или релативни утицај и значај у реалним 

условима и одреди доминантност једног фактора у односу на други. 

 

4. ЗАШТИТА СНАГА КАО КРИТЕРИЈУМ ПРИ ЗАПРЕЧАВАЊУ У ОДБРАМБЕНОЈ 

ОПЕРАЦИЈИ 

 

У циљу добијања релевантних резултата, извршен је избор експерата који су узели 

учешће у раду експертске групе. За сваког експерта је одређен степен компетенције. Просечни 

степен компетенције експертске групе износи 0,7343.
5
 Извршена анализа одређених домаћих и 

страних правила, уџбеника и литературе из предметне области, као подаци добијени путем 

спроведених интервјуа и анкета са експертима омогучили су формирање почетног списка 

могућих критеријума. Број критеријума на том списку износио је 47 критеријума.  

Почетни списак критеријума је искориштен као полазна основа за први фазу 

испитивања експертске групе. Након спроведених фаза испитивања и усаглашавања 

експертске групе дефинисан је систем критеријума који сачињавају: 59 критеријума сврстаних 

у 7 критеријума нултог реда, 39 критеријума првог реда (поткритеријуми) и 13 критеријума 

другог реда (потпоткритеријума). 

 

 
Слика 1. – Дефинисане вредности критеријума 

 

                                                           
5
 У научној литератури минимално прихватљива вредност компетенције износи 0,5. 
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Добијеним критеријумима су парним поређењем експерата додељене тежинске 

вредности. Геометријским осредњавањем и применом софтверског пакета Expert Choice 

дефинисане су тежинске вредности свих критеријума у систему. Током поређења стално је 

вршена провера степена конзистенције. Дефинисане вредности критеријума омогућиле су 

рангирање алтернатива за избор начина израде минских поља.  

У систему критеријума највећа вредност је додељена Критеријуму 5 - Степен заштите 

људства приликом израде минског поља (0,184). (Слика 1) Управо изразита доминантност 

критеријума 5 у односу на остале критеријуме намеће потребу потпуније анализе постигнутог 

ранга. 

Претходна провера заснована је на анализи компетенција експерта. Имајући у виду да 

11 лица имају преко 20 година радног стажа (од њих су четворица у пензији), а да остала 

четворица имају од 15 до 20 година стажа, онемогућава дискредитацију експерата по основу 

годинама стажа. Уколико се анализа врши по основу стручне спреме важно је истаћи да су 9 

лица са завршеним Генералштабним усавршавањем и пет лица са завршеним Командно-

штабним усавршавањем. Тиме је сумња о компетенцијама на основу стручне спреме 

развејана. Провера експерата по основу искуства у ратним дејствима указује да сва лица која 

су узела учешће имају од 6 месеци до 6 година ратног искуства, а тиме и велики број 

постављених мина у току борбених дејстава. Управо наведени показатељи указују на 

важност добијених резултата и тежинских вредности критеријума, као и њихову постојаност 

и кредибилитет. 

Једна од предности програма Expert Choice, поред праћења степена конзистентности 

током поређења, садржана је и у могућности остваривања анализе осетљивости система, а 

самим тиме и постојаности додељених вредности критеријумима и оствареним ранговима. 

Анализе осетљивости система могуће је извршити помоћу система анализа као што су: 

Dynamic, Performance, Gradient и  Head  to Head анализе. Извршене анализе су, без икакаве 

сумње, показале да је систем критеријума постојан и додељене тежинске вредности су 

реалне. Путем анализа осетљивости вршене су симулације измена вредности појединих 

критеријума, поткритеријума и потпоткритеријума са циљем дестабилизације појединих 

делова система и система у целости. Било каква реална промена дала је исти ранг 

алтернатива, док су нереалне (радикалне) измене система критеријума пружале различит 

ранг алтернатива. Међутим, имајући у виду да је потребно сагледати реално стање, важно је 

задржати се у границама стварности и реалности. 

Значај спроведеном истраживању пружа чињеница да је пракса утицала на овакав 

начин дефинисања ставова. Веома често се током размишљања о начину извршавања 

постављених задатака тежиште усмерава на време и информацију као битне критеријуме. У 

таквим анализама питању заштите људских ресурса поклања се веома мало или нимало 

пажње. Током различитих вежби стекао се утисак да се анализе људских потенцијала раде 

чисто ради неког обичаја. Занемарује се чињеница да је већи део борбених родова стављен у 

оклоп и са таквим степеном заштите наступа у борбу. Истовремено, јединице инжињерије, 

приликом извршавања задатака у улози Групе за допунско запречавање, без икакве оклопне 

заштите срљају у сусрет непријатељу (најчешће оклопним или механизованим јединицама). 

Вредно помена је да исте јединице непријатеља имају могућности уочавања циља и дејство 

по њему на даљинама од 3 до 4 километара.  

Управо постојање могућности остварења одређеног степена заштите, приликом 

извршавања задатака израде минских поља, појављује се као опредељујући чинилац за избор 

начина израде противоклопног минског поља. 

Добијени резултати током истраживања могу послужити као полазна основа за нова 

истраживања и проверу добијених вредности и изнетих ставова. Истовремено, добијни 

резултати могу пружити помоћ при избору нових средстава опреме којима би се јединице 

рода инжињерије могле опремити. 
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 РЕЗИМЕ  
 

У XXI веку тероризам је у сталном порасту, без обзира на све организованије супротстављање 

међународне заједнице и на мере које се предузимају ради његовог сузбијања. Обнавља се и усавршава на све 

вишем технолошком нивоу, а ефикасност терористичких напада се стално повећава. Савремени технолошки 

развој учинио је све доступнијим оружје за масовно уништавање терористичким групама. Контаминација 

настала тероризмом оружјем за масовно уништавање и акцидентима за последицу може имати велики број 

настрадалих, контаминираних и повређених лица и може изазвати велику материјалну штету. Садашњи систем 

еколошке безбедности није у могућности да адекватно одговори на све кризне ситуације што намеће потребу да 

се исти непрестано усавршава и мења, као и да развија интероперабилност са другим субјектима одговора на 

кризне ситуације из земље и из иностранства. Реализацијом заједничке обуке припадника јединица АБХО 

Војске Србије и оружаних снага земаља региона, кроз реализацију тактичких вежби, унапређује се 

професионална ефикасност командног кадра за управљање у условима контаминације настале тероризмом 

оружјем за масовно уништавање и акцидентима и стварају се услови за унапређење способности припадника 

војске за активно учешће у интегрисаном одговору на савремене изазове и претње систему колективне 

безбедности. У овом раду приказан је један од модела употребе међународних цивилних и војних снага на 

уклањању последица контаминације настале тероризмом оружјем за масовно уништавање и акцидентима до 

којег се дошло током реализације мултинационалне цивилно - војне вежбе „Балкански одговор 2015“. 

Кључне речи: обука, образовање, ванредна ситуација, тероризам, оружје за масовно уништавање, 

тактичке вежбе, АБХО јединице, уклањање последица. 

 

 

 

RESCUE IN CASE OF CONTAMINATION MADE BY WEAPONS OF MASS 

DESTRUCTION TERRORIST ACTIONS AND ACCIDENTS 
 

ABSTRACT 

 

In the twenty-first century terrorism is increasing, despite all organized opposition to the international 

community and the measures taken to combat against terrorism. Renewed and improved at higher technological level 

and efficiency of the terrorist attacks is constantly increasing. Modern technological development has made weapons of 

mass destruction (WMD) significantly available to terrorist groups. Contamination caused by terrorism with WMD and 

accidents can result in large number of casualties, contaminated and injured people and can cause extensive damage. 

The current system of environmental security is not able to adequately respond to the crisis which imposes the 

requirement that it continually improves and changes and to develop interoperability with other entities of the crisis 

response in the country and from abroad. The realization of joint training of Serbian Armed Forces CBRN troops and 

regional countries armed forces through the realization of tactical exercises improves the efficiency of professional 

command personnel for management of situations in case of contamination caused by terrorism with WMD and 

accidents and creates conditions for improving the ability of soldiers for active participation in the integrated response 

to contemporary challenges and threats to collective security system. In this paper, is one models of international 

civilian and military forces use in removal of the contamination consequences made by WMD terrorism and accidents, 

which were specified during the realization of the multinational civil-military exercise "Balkan response 2015". 

Keywords: training, education, emergency, terrorism, weapons of mass destruction, tactical exercises, CBRN 

units, consequences removal. 
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1. УВОД 

 

Контаминација тероризмом оружјем за масовно уништавање (у даљем тексту ОМУ) и 

акцидентима реално је могућа а за последицу може имати велики број настрадалих, 

контаминираних и повређених лица и може изазвати велику материјалну штету. Уједињењем 

Немачке нестала је ,,гвоздена завеса“, а распадом СССР-а и Варшавског пакта, дошло је до 

великих промена у међународним односима. Престанком хладног рата између Истока и 

Запада престала је опасност од оружаног сукоба светских размера који би имао 

катастрофалне последице због вероватне употребе оружја за масовно уништавање. Управо ти 

догађаји довели су до повећања могућности злоупотребе ОМУ у терористичке сврхе. За 

разлику од конвенционалног оружја, ово оружје поседује јединствене карактеристике, које га 

чине веома атрактивним за употребу у терористичке сврхе. Повећањем разлике између 

богатих и сиромашних региона стекли су се услови за примену ,,асиметричног метода“, где 

се у борби против богатог употребљава све оно што је човеку, организацији или држави на 

,,дохват руке“. Терористичке групе, свакодневно покушавају да изнађу модалитете набавке и 

употребе ове врсте оружја.  

 

Да би систем еколошке безбедности могао да пружи адекватан одговор на све кризне 

ситуације потребно је да се исти непрекидно усавршава и мења, као и да развија 

интероперабилност са другим субјектима одговора на кризне ситуације из земље и 

иностранства. У овом раду приказаћемо један од модела употребе међународних цивилних и 

војних снага на уклањању последица контаминације настале тероризмом ОМУ и 

акцидентима до којег се дошло током реализације мултинационалне (цивилно - војне) вежбе 

„Балкански одговор 2015“ која је реализована у Центру АБХО у Крушевцу.    

 

2.  НУКЛЕАРНЕ, РАДИОЛОШКЕ, ХЕМИЈСКЕ И БИОЛОШКЕ ОПАСНОСТИ 

И ПРЕТЊЕ 

 

Нуклеарна, радиолошка, хемијска и биолошка опасност (у даљем тексту НРХБ 

опасност) се дефинише као могућност угрожавања почетним или накнадним ефектима ОМУ, 

а изражена је вероватноћом, интензитетом и временом излагања. Дејства која за последицу 

имају нуклеарну, радиолошку, хемијску или биолошку контаминацију могу се назвати НРХБ 

опасностима. Зависно од извора и услова у којима се испољавају, НРХБ опасности се могу 

класификовати у две целине: војне и невојне опасности и претње (шема 1). [1] 
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Шема 1. НРХБ опасности
3
  

 

Војни облик испољавања НРХБ опасности подразумева употребу нуклеарног, 

радиолошког, хемијског, билошког или токсинског оружја у борбеним дејствима, у циљу 

остваривања ефеката масовне контаминације. У рату се жељени ефекти могу остварити и 

дејством класичним оружјем по објектима хемијске индустрије, складиштима опасних 

материја и нуклеарним постројењима, чиме се индиректно остварује жељени ефекат и 

контаминација ширег обима. [2]. 

 

Тероризам оружјем за масовно уништавање је савремени облик испољавања НРХБ 

опасности и подразумева употребу свих врста ОМУ од стране појединаца, група или 

различитих организација у сврху остварења различитих циљева (идеолошких, војних, 

политичких, верских и других).  

 

Пролиферација ОМУ подразумева његово неконтролисано и противзаконито ширење, 

што је данас потенцијално највећа претња глобалној безбедности. Режими успостављени 

међународним конвенцијама и уговорима, као  и споразуми о контроли извоза, донекле су 

успорили ширење ОМУ и система за њихову употребу. Међутим, достигнућа у биолошким 

наукама, напади хемијским и радиоактивним материјалима, а посебно ширење ракетне 

технологије, доводе до повећаног ризика и потенцијалних опасности на глобалном нивоу.  

Невојне НРХБ опасности - RОТА (Releases Other Than Attack) представљају неконтролисано, 

намерно или ненамерно, ослобађање или ширење нуклеарне, радиолошке, хемијске или 

биолошке контаминације које није настало војним нападом или употребом ОМУ. Према 

врсти и извору настанка, овај облик опасности чине нуклеарне, радиолошке, хемијске, 

биолошке и токсинске опасности, које се зависно од обима и величине контаминације, могу 

јавити у форми удеса или удесног догађаја са мањим или већим последицама
4
.  

 

                                                 
3
 Зафировић С, Јовановић Д, Обезбеђење Војске Србије од НРХБ опасности, Нови гласник бр. 4, Београд, 2009. 

4
 У свету се дневно догоди између 30 и 35 хемијских удеса са различитим последицама по људе, материјална 

добра и животну средину. 

НРХБ  

ОПАСНОСТИ 

ТЕРОРИЗАМ   

ОМУ 

ПРОЛИФЕРАЦИЈА 

ОМУ 

НУКЛЕАРНЕ  

РАДИОЛОШКЕ  

ХЕМИЈСКЕ 

БИОЛОШКЕ  

РАТНА ДЕЈСТВА ''ROTA'' ОПАСНОСТИ 

ПРИМЕНА  

ОМУ 

ДЕЈСТВА 

КЛАСИЧНИМ 

ОРУЖЈЕМ ПО 

ОБЈЕКТИМА 

ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

СКЛАДИШТИМА 

ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 

НУКЛЕАРНИМ 

ПОСТРОЈЕЊИМА 

ВОЈНЕ НЕВОЈНЕ 

ТОКСИНСКЕ 

ИН

ЦИ 

Д 

ЕН

Т 

И 

АК

ЦИ

ДЕ

НТ

ИЕ  



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

71 

 

2. ПРОТИВНУКЛЕАРНО, ПРОТИВХЕМИЈСКО И ПРОТИВБИОЛОШКО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Јединице атомско-биолошко-хемијске одбране (у даљем тексту АБХО), у већини 

армија света, су намењене за НХБ осматрање, РХБ извиђање, лабораторијску анализу и РХБ 

деконтаминацију места дејства ОМУ у борбеним дејствима. У миру, у случају примене 

хемијског оружја у терористичке сврхе, ове јединице би такође заузеле значајно место у 

отклањању последица примене овог оружја. Примена ОМУ, његова велика убојна моћ, 

брзина испољавања ефеката, размере и разноврсност дејстава и последица на људе и ма-

теријална средства, захтева организовање противнуклеарног, противхемијског и 

противбиолошког обезбеђења (у даљем тескту ПНХБОб) команди, јединица и установа 

Војске Србије ради смањења губитака и очувања њихове оперативне способности.  

 

Ово значајно обезбеђење Војске Србије (у даљем тексту ВС) обухвата опште и 

посебне мере ради заштите снага и материјалних добара и ресурса од нуклеарно-хемијско-

биолошких дејстава и умањења њихових ефеката. Садржаји ПНХБ обезбеђења приказани су 

на слици 1. 

 

Опште мере ПНХБ обезбеђења спроводе сви припадници ВС у складу са задацима и 

надлежностима у додељеним мисијама. Опште мере се остварују: извиђањем, коришћењем 

средстава за личну и колективну заштиту, маневром снага, дозиметријском контролом, 

организацијом контролно-заштитне службе и деконтаминацијом. 

 

Посебне мере ПНХБ обезбеђења реализују специјализоване јединице ВС и установе 

Републике Србије. Посебне мере се остварују: нуклеарно-хемијско-биолошком контролом и 

радиолошко-хемијско-биолошком деконтаминацијом. 

 
 Слика 1. Садржаји ПНХБОб

5 

                                                 
5 Инђић Д., Модел ангажовања јединица АБХ службе на отклањању последица хемијског удеса – докторска 

дисертација, Војна академија, Београд, 2014. 
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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 ВС у претходном 

периоду била је, првенствено, одбрана Р. Србије од оружанoг угрожавања споља.  У складу 

са политиком одбране, ради заштите безбедносних и одбрамбених интереса Р. Србије, поред 

операција одбране сопствене територије ВС изграђује способности за: учешће у систему 

колективне одбране, учешће у међународној војној сарадњи, ангажовање у мировним 

операцијама, извођење операција подршке цивилним властима у супростављању 

неоружаним претњама безбедности (организовани криминал, природне непогоде, техничко-

технолошке и друге несреће). [3]  

 

Операције подршке цивилним властима у супротстављању неоружаним претњама 

безбедности изводе се у случају природних непогода, индустријских и других несрећа и 

епидемија. Циљ извођења ових операција је подршка цивилним властима и становништву 

ради заштите и спасавања живота људи, материјалних добара и животне средине, као и 

санирање насталих последица. Основни предуслови за успех ових операција су: непосредна 

сарадња и координација с државним органима који руководе снагама на угроженом подручју 

и употреба потпуно оспособљених и опремљених јединица ВС.
6
  

 

 

3. ОБУКА И ОБРАЗОВАЊЕ ПРИПАДНИКА ЈЕДИНИЦА АБХО 
 

3.1. Оспособљавање у јединицама АБХО Војске Србије 

 

Стални задатак Војске Србије је оспособљавање војника, старешина, команди, 

јединица и установа за реализацију мисија и задатака и од пресудног је значаја за одржавање 

и унапређење оперативних и функционалних способности
7
.  

Обука се реализује кроз индивидуалну обуку појединаца која за циљ има унапређење 

професионалне ефикасности и кроз колективну обуку јединица АБХО са циљем достизања 

стандарда колективне обучености јединице за додељене мисије и задатке. Колективна обука 

јединица АБХО ВС се реализује кроз тактичке вежбе које омогућавају јединицама да израде 

сопствене стандардне оперативне процедуре и поступке у извршавању борбених радњи.  

 

Вежбе омогућавају стандардизоване акције које повезују војника, заједничке и 

колективне задатке јединице и омогућавају увежбавање командовања јединицама на свим 

нивоима. Интероперабилност јединица АБХО ВС са цивилним системима одговора на кризе 

и оружаним снагама других земаља од велике је важности за развој оперативних и 

функционалних способности за извршавање задатака. 

 

 Врсте вежби које се изводе у обуци дефинисане су тако да омогућавају поступност 

у обуци команди и јединица идући од једноставнијих врста вежби ка сложенијим (слика 2). 

Врсте вежби су: вежба на карти (ВЕКАР), вежба без учешћа јединица (ВБУЈ), вежба 

кључних елемената јединице (ВЕКЕЈ), командно – штабни тренаж (КШТ), командно – 

штабна вежба (КШВ), вежба подржана рачунарским симулацијама (ВПРС), командно – 

тактичка вежба (КТВ), тактичка вежба (ТВ) и тактичка вежба са бојним гађањем (ТВБГ). [4] 
 

                                                 
6
 Доктрина операција Војске Србије, Генералштаб Војске Србије, Београд, 2012. 

7
 Елементи који одређују оперативне и функционалне способности условљени су врстом и наменом команди, 

јединица и установа Војске Србије. 
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Слика 2. Начелан однос врсте вежбе, резултата обуке и утрошка ресурса за обуку
 8
 

 

 Због могућности да НРХБ опасностима, претњама и њеним последицама буде 

захваћено више земаља, интегрисан приступ међународних снага АБХО на отклањању 

последица ОМУ добија на значају. Моделовање међународних снага АБХО и изналажење 

оптималног модела употребе ових снага у таквим ситуацијама има велики значај. [5], [6] 

Наведено се најбоље може сагледати анализом међународне (мултинационалне) вежбе 

јединица АБХО, о чему ћемо говорити у даљем делу рада.  

 

3.2. Мултинационална вежба „Балкански одговор 2015“ 

 

Мултинационална тактичка вежба „Балкански одговор 2015“ која је рализована по 

теми: „Акција спасавања у условима контаминације настале тероризмом оружјем за 

масовно уништење и акцидентима“ имала је за циљ приказ обучености и један од модела 

заједничког реаговања цивилних и војних структура у превенцији и отклањању радиолошке 

и хемијске контаминације настале ефектима тероризма ОМУ и акцидентима. Један од 

циљева вежбе био је и унапређење интероперабилности, међусобно разумевање и обученост 

припадника АБХО земаља региона на тактичком нивоу, владиних и невладиних организација 

и Организације за забрану употребе хемијског оружја (OPCW) у заједничком деловању на 

отклањању последица радиолошке и хемијске контаминације настале ефектима тероризма 

ОМУ и акцидентима. Вежба је реализована у мају 2015. године на Војном комплексу 

„Равњак“ у Крушевцу, вежбалишту посебно осмишљеном и у инфраструктурном смислу 

уређеном за реализацију садржаја обуке из домена општих и посебних мера ПНХБ 

обезбеђења. 

 

На вежби је учествовало 308 учесника, од чега 79 из иностранства (припадници АБХО 

јединица оружаних снага Републике Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике 

                                                 
8
 Упутство о вежбама у Војсци Србије, Генералштаб Војске Србије, Београд, 2013. 
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Македоније и Републике Аустрије и Организације за забрану хемијског оружја – OPCW), 132 

из састава Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије (Војномедицинска 

академија, 246. батаљон АБХО, 3. бригада КоВ, Команда за обуку, Центар АБХО, Центар за 

обуку логистике и Центар за обуку везе и информатике) и 97 учесника из састава и јединица 

ван МО и ВС (Специјална антитерористичка јединица МУП, Полицијска управа Крушевац, 

Национални криминалистичко-технички центар МУП, Ватрогасно-спасилачка јединица и 

специјализована јединица РХБ цивилне заштите Сектора за ванредне ситуације МУП 

Р.Србије из Крушевца, Општа болница Крушевац и Црвени крст Р. Србије). Ангажовано је 

67 возила различитих типова (23 из контигената иностраних учесника, 27 из састава МО и 

ВС и 17 из састава ван МО и ВС). Вежбу је пратило 115 посматрача (43 из иностранства од 

чега је 20 страних војних представника акредитованих у Р. Србији, 63 из састава МО и ВС и 

9 из састава предузећа ван МО и ВС). 

 

Вежба је реализована као приказ реакција цивилно-војних структура кроз 31 

супозицију планирану Листом главних догађаја и супозиција
9
. Реализоване су активности на 

санацији последица терористичког напада на објекту хемијске индустрије који је за 

последицу имао хемијску контаминацију радника и становништва и велику материјалну 

штету (слика 3). Другим  догађајем увежбаван је сценарио на уклањању последица тероризма 

„прљавом бомбом“ и токсичним хемикалијама, након чега је реализована истрага OPCW у 

случају наводне употребе оружја за масовно уништавање.  

Извођење вежбе било је базирано на увежбавању рада и координацији свих релевантних 

институција у Републици Србији, које су укључене у одговор на кризе настале употребом 

ОМУ, са посебним тежиштем на комбинованом ризику (хемијски и радиолошки акцидент 

услед терористичког акта), великих могућих последица по становништво, материјалне 

ресурсе и животну средину. [5] 

DD

DD

ДОГАЂАЈ А. ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД НА

ХЕМИЈСКО ПОСТРОЈЕЊЕ

Инцидент 1. Терористички напад на хемијска

постројења

Инцидент 2. Организација контролно-заштитне

службе

Инцидент 3. Гашење пожара

Инцидент 4. Евакуација повређених и

контаминираних

Инцидент 5. Подршка при гашењу пожара

Инцидент 6. Прва помоћ повређеним и

контаминираним лицима

Инцидент 7. Подршка у медицинском

збрињавању

Инцидент 8. Извиђање зоне хемијског

удеса

Инцидент 9. Предаја узорака ЛСт на

идентификацију ТХ

Инцидент 10. Деконтаминација возила и ПС на

ДкСт АБХО

Инцидент 11. Деконтаминација земљишта и

објеката

Инцидент 12. Контрола деконтаминације

 
Слика 3. Приказ терористичког напада на хемијско постројење 

 

Поред значаја вежбе за унапређење националних капацитета за одговор на ову врсту 

ризика, током извођења вежбе посебно је наглашена регионална компонента вежбе. 

Специфичност ризика на које је кроз вежбу приказан одговор је у томе што се последице 

                                                 
9
 Догађај А: „Терористички напада на хемијско постројење“; Догађај Б: „Терористички акт употребом прљаве 

бомбе и ТХ из састава хемијског оружја“; Догађај Ц: „Истрага у случају наводне употребе ОМУ“. 
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акцидената шире ван граница земље и то изискује потребу за заједничким деловањем земаља 

у региону.  

Модел организацијске структуре мултинационалних снага АБХО које су ангажоване 

на вежби „Балкански одговор 2015“ приказан је на слици 4. Вежбајућа јединица се састојала 

од војног и невојног дела. Модел јединицу представља мултинационална чета АБХО 

састављена од команде чете, једног вода АБХО за извиђање, два вода АБХО за 

деконтаминацију и једног одељења за лабораторијске послове (са две лабораторијске станице 

АБХО). Чета је била формирана од по једног вода АБХО Р. Македоније и Р. Словеније, 

комбинованог одељења за извиђање и деконтаминацију Црне Горе, тима за извиђање БиХ и 

јединица Војске Србије (вода АБХО за деконтаминацију, два одељења за РХБ извиђање, две 

лабораторијске станице АБХО и одељења беспилотне летилице ,,Орбитер - мини”).  

Невојни део вежбајуће јединице састојао се од тимова ВМА, Црвеног крста Србије, OPCW, 

Опште болнице Крушевац и МУП Р. Србије (САЈ, Национални криминалистичко-технички 

центар, ПУ Крушевац, Ватрогасно-спасилачка јединица и јединица РХБ заштите). 

LABLABLAB

 
Слика 4. Модел ангажовања мултинационалних снага АБХО 

 

            4. 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 

председника Р. Србије, одређене снаге ВС могу се ангажовати на пружању помоћи и 

подршке цивилним властима у онемогућавању и неутралисању терористичке активности и у 

санирању последица техничко–технолошких несрећа. Ангажовање јединица и установа 

Војске било би првенствено ради заштите и спасавања људи, материјалних добара, очувања 

животне средине и санирања насталих последица у земљи и у иностранству, а у складу са 

законском регулативом Р. Србије. [7], [8] 

 

Реализацијом колективне обуке јединица АБХО кроз реализацију тактичких вежби 

(националних и мултинационалних) унапређује се професионална ефикасност командног 

кадра за управљање у кризним ситуацијама насталих при употреби оружја за масовно 

уништавање у терористичке сврхе и при акцидентима и стварају услови за активно учешће 

припадника Војске Србије у интегрисаном одговору на савремене изазове и претње 

колективној безбедности. [9] 

 

За брз и ефикасан одговор на тероризам ОМУ и акциденте са опасним материјама 

неопходно је постојање савремено опремљених, образованих и оспособљених снага. 
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Приказани модел ангажовања међународних снага АБХО на мултинационалној вежби 

„Балкански одговор 2015“ успешно је одговорио решавању кризне ситуације пројектоване 

сценаријем вежбе.10  

 

Сарадња и координација свих учесника вежбе 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. [10] 
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МОБИНГ У ВИШЕ ДИМЕНЗИЈА 

Љиљана Ружић-Димитријевић
1
 

 

 
РЕЗИМЕ 

 

У раду се описује појава мобинга, односно злостављања на раду са више аспеката и димензија. 

Анализирају се карактеристике мобинга и последица до којих доводи. Посебно се описују учесници ове појаве: 

мобери, жртве и групе подршке моберима. Поред тога разматрају се мере заштите и њихова ефикасност. 

Кључне речи: мобинг, безбедност и здравље на раду.  

 

 

 

MULTIPLE DIMENSIONS OF MOBBING 
 

 
ABSTRACT 

 

This paper describes the phenomenon of mobbing, concerning abuse at work in many aspects and dimensions. 

It analyzes the characteristics and concequences of mobbing. The participants of this phenomenon are described: 

mobbers, group supporting them and victims. In addition, the protection measures are considered as well as their 

effectiveness.  

Keywords: mobbing, occupational health and safety 

 

 

1. УВОД 

 Безбедност и здравље на раду је област која покрива врло широки дијапазон 

различитих технологија у процесу рада, као и различитих врста опасности, штетности, 

односно повреда и обољења. Неке од њих је лако рангирати по тежини последица које 

изазивају. Постоје опасности које је теже приметити и самим тиме проценити дужину 

изложености, а последице су исто видљиве обично у каснијој фази. Међу њих можемо 

сврстати и штетности по здравље које су изазаване злостављањем на раду. Поставља се 

питање како рангирати повреду и последице које настају као резултат злостављања на раду 

или популарно названог мобинга.  

 Важност и специфичност ове опасности и њених последица се може потврдити 

управо доношењем поред Закона о раду и Закона о безбедности и здравља на раду посебног 

Закона о спречавању злостављања на раду [1]. 

 Шта је то што издваја ову опасност по здравље запослених тако да је добила свој 

Закон? Специфичност је управо у томе што се теже примећује, а и признаје се само ако траје 

у дужем периоду јер у Закону о спречавању злостављања на раду Члан 6 каже да  
„Злостављање, у смислу овог закона, јесте свако активно или пасивно понашање према запосленом 

или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду 

достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и 

које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава 

услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу 

раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор.....“ 
 Поред тога што се ова врста опасности теже открива, теже се и одређују њене 

последице. Прво, пошто да би се регистровала и пријавила мора да траје бар годину дана и 

питање је какве су штете по здравље запосленог већ настале док се повреда пријави. Затим, 

                                                 
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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повреде нису видљиве, већ психосоматске природе и њихове стварне последице је тешко 

сагледати.  

 Немачки психолог Heinz Leyman је осамдесетих година прошлог века у Шведској 

основао клинику за помоћ жртвама злостављања на раду, односно мобинга, који дефинише 

као неетичку комуникацију од једне или више особа усмерене  против појединца. Његова 

књига "Мобинг – Психолошко насиље на послу“ је прва на ову тематику. Значи, мобинг би 

се могао одредити као морално злостављање или психолошки терор, али оно што посебно 

треба истаћи то је да је ова реч настала од енглеске речи која означава терор групе над 

појединцем. Реч је уведена за опис понашања животиња које се удружују против једног 

члана и нападају га да би га избацили из заједнице (Konrad Lorenz)   

 Па и у 6. члану Закона други став каже да  

„Злостављање, у смислу овог закона, јесте и подстицање или навођење других на понашање 

из става 1. овог члана.“ 

 Ове три стране или димензије мобинга ће управо и бити тема рада:  

 мобер, особа која врши злостављање,  

 жртва мобинга, особа која трпи злостављање и 

 група за подршку моберима. 

 Као што се мобинг може приказати у више димензија, тако исто се могу посматрати и 

мере заштите: 

 на нивоу предузећа уз посредовање неутралног лица из предузећа 

 на нивоу предузећа уз посредовање лица из агенције за мирно решавање 

спорова 

 на нивоу суда 

По неким истраживањима у Србији је највише случајева мобинга забележено у 

просвети и здравству. Као посебан проблем се може истаћи појава мобинга у високом 

школству [2]. 

 

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ МОБИНГА И ПОСЛЕДИЦА 

 Мобинг може бити класификован на више начина у зависности од карактеристика 

које се посматрају [3]. 

 Према смеру акција разликујемо: 

 хоризионтални, између запослених који су у истом нивоу хијерархијске 

структуре запослених 

 вертикални, када претпостављени злоставља појединца или групу, или када 

један или група подређених злоставља претпостављеног. 

 Према мотивима деловања разлукују се следеће врсте мобинга: 

 стратешки и 

 емотивни 

 Хоризонтални мобинг се обично јавља из емотивних разлога, због осећања ривалства, 

љубоморе и угрожености. Циљ је најчешће истаћи грешке других, умањити њихове 

квалитете и нанети тиме колеги штету, а себи прибавити корист, у смислу напретка на послу. 

Ако то ради група људи, обично се онда жели сакрити њихова  неспособност и пребацити 

одговорност на једног члана групе. 

 Вертикални мобинг је много чешћи у смеру надређени, подређени, него обрнуто. С 

обзиром на хијерархију, надређени има овлашћења и инструменте којима може да спроводи 

злостављање с оправдањем да је то нешто на шта он има и право. Најчешће се то одликује 

давањем налога за рад који не одговора радном месту запосленог, или постављањем сувише 

високих циљева, или супротно, елиминисањем из свих радних активности (синдром празног 

стола). При томе надређени користи различите аршине и мерила за понашање према жртви и 

осталим запосленима. Понекад претпостављени злоставља редом једног по једног запосленог 
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док не уништи читаву групу. Овај вид понашања се јавља у литератури под називом bossing 

(надмено и охоло понашање према другима). 

 Мотиви могу бити као и код хоризонталног мобинга емотивни, који су заправо  

последица психичких карактеристика мобера, а врло често су и стратешки. Стратешки 

мобинг се препознаје у вертикалном, јер до њега долази приликом било какве промене у 

структури и пословању предузећа у којима најважнију улогу има управљачка структура.  

По истраживањима спроведеним у Србији Најчешћи облици мобинга у Србији су [4]  

1. Спречавање напредовања у радној организацији  

2. Освета у случају благонаклоности према бившем шефу   

3. Отпуштање радника са здравственим проблемима  

4. Психолошка тортура и понижавање запослених 

5. Сексуално узнемиравање 

 Спречавање напредовања може бити резултата хоризонталног и вертикалног мобинга 

мотивисано емотивним, а и стратешким разлозима. Исто важи за психолошку тортуру и 

понижавање, као и сексуално узнемиравање, једино што су овде мотиви искључиво 

емотивни. 

  Освета у случају благонаклоности према бившем шефу и отпуштање радника са 

здравственим проблемима јесте врста вертикалног мобинга и то у правцу надређени, 

подређени, једино што је мотив првог емотиван, а код другог је најчешће стратешки.  

 Које последице по здравље запосленог може да изазове мобинг? То су најчешће 

психосоматски зравствени проблеми, као што је несаница, анксиозност, напади панике, 

ноћне море, депресија итд.   

Злостављана особа је у страху за посао или позицију на послу. Поред страха и 

несигурности јавља се осећај понижености и изолације у случају када се група подршке 

моберу јавља, а то је врло чест случај код вертикалног мобинга. Таква особа своје 

расположење преноси како у сферу рада, тако и у приватни живот, па су последице далеко 

шире. Поред тога, сваки мобинг изазива лоше међуљудске односе, што се одражава на 

квалитет рада, па самим тиме на продуктивност и углед предузећа. Резултати мобинга су 

обично и промена радног времена, премештање, смењивање и отпуштање запослених, па се 

јавља општа несигурност, страх и губитак мотивације. [5]  

 

3. УЧЕСНИЦИ У МОБИНГУ 

3.1. Мобер  
Мобер је особа која злоставља психички, морално, сексуално или на друге начине 

особу коју виде као претњу или која им из било ког разлога смета.  

 Какве личности постају мобери? То су најчешће егоцентричне личности без развијене 

емпатије и способости давања и дељења, осим ако од тога немају и они директну корист. 

Често параноидно окривљују друге за нешто и замењују тезе, сматрајући да жртве мобинга 

желе њих да угрозе [5].  

 Они су обично несигурне личности незадовољне собом и емотивно неостварене. 

Њима су потребни други људи и моћ да би били значајни у својим очима.  

 Мобери су бескрупулозне и амбициозне особе које прикривају немоћ у некој другој 

сфери живота. Велики су лицемери и манипулатори. Док су према жртвама безобзирни, 

према осталим сарадницима су љубазни, али све док им требају. Најчешћи типови личности 

који постају мобери су: нарцисоидни, манипулативни, деструктивни, доминанатни и 

антидемикратски.  

Манипулација им је заједничка особина којом заправо и успеју да створе своју групу 

за подршку. Манипулација је одсуство емоција у односу на друге људе, јер их посматрају као 

објекте којима се може руковати. Мобер смишља разне технике и трикове којима наводе 

људе да раде управо оно што он жели, а да при томе људи верују да раде за себе. Како то 

постижу? Уверавају људе да су им наклоњени и да раде на решавању неког њиховог 
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проблема. Затим стално понављају низ ауторативних изјава у циљу да створе код њих 

одређене ставове, који ће довести до жељеног понашања [6]. 

 

3.2. Група за подршку  моберима  

Група за подршку се јавља и код хоризонталног и код вертикалног мобинга. Код 

хоризонталног то су они запослени који се осећају угроженим од жртве, јер су вероватно по 

професионалним способностима иза ње. Код вертикалног мобинга се ради о показивању 

лојалности послодавцу. Често ова група преузима радње злостављања уместо мобера. За 

узврат они добијају разне погодности [7].  

Какве се особе придружују моберима? То су слабе личности које страхују за свој 

посао и положај, или особе које виде личну корист у виду неких привилегија, боље позиције, 

или особе које „затварају очи“ желећи да избегну непријатне ситуације, дајући тако пасивну 

подршку моберу. Значи, то су особе сличног психолошког профила као мобери или они који 

не желе да постану и сами жртве.  

 Група за подршку се формира када мобинг већ ескалира и тако се направи подела у 

предузећу на жртву и злостављаче  

 Мобинг је као појава примећен и окарактерисан у животињском свету управо као 

групни терор над појединцем. Група усваја модел понашања наметнут од стране вође. 

Чланови групе врло често не осећају кривицу за своје понашање, или налазе разна оправдања 

да би себи олакшали осећај кривице. Дешава се да они „добронамерно“ саветују жртву да 

напусти фирму или се помири са ситауцијом, јер „јачи“ влада. Њихова хипокризија иде дотле 

да сматрају корисним неке одлуке које паралишу жртву и не дају јој могућност одбране 

објашњавајући да се на тај начин она „спашава“ даљих непријатности.  

 

3.3. Жртве мобинга  
То су особе које су злостављане и које не препознају одмах мобинг, јер он почиње 

неким конфликтом, а затим понављањем ескалира у неподношљиву ситуацију. Како мобери 

„бирају“ жртве? Мобери налазе разне врсте жртви. То су млади људи са каријером у успону, 

стручни средовечни или пред крај радног века који уочавају проблеме и указују на њих. 

Поред тога жртве могу бити људи са здравственим проблемима, припадници мањинских 

група и они који су уплашени и несигурни из било ког разлога.  

 Председница удружења “Но мобинг” Вера Кондић каже да највећи број мобера 

пријављених мушког пола, али да се жртве заправо ретко одлучују на пријаву, јер су 

заплашене од ауторитета који мобери заснивају на функцијама. 

  Жртва трпи највише психички, пошто је изложена стресу који траје дужи период. 

Последице су вишеструке, од несанице, депресије, забринутости, губитка концентрације, као 

и мотивације. Продужена стресна ситуација може довести и до других синдрома, као и 

физичких последица по здравље: повишени притисак, стомачне тегобе, главобоље , умор .... 

 Жртва мобинга додатно има појачан стрес због изолације јер мобер и група за 

подршку су на једној страни, а жртва је усамљена. Жртва посебно трпи услед оваквог 

понашања својих колега. Лакше је борити се против неправде која је оличење силе него 

против тихог бојкота који разара самопоуздање и поверење. Обично и они који су свесни 

присуства мобинга ћуте о томе или се правдају како су немоћни да га зауставе.   

Жртве у почетку не препознају мобинг и окривљују себе за насталу ситуацију. Често  

се повлаче и не говоре о свом проблему ни у породици ни са пријатељима. Ако наилазе на 

неразумевање од околине долази до двоструког мобинга и несигурности у своје вредности. 

Мобингу се могу супротставити само јаке особе користећи разна средства: законска, 

психолошка, социолошка, медијска [5]. 
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4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ 

 У процени ризика за радна места и радну околину предвиђа се идентификација 

опасности, вероватноћа дешавања, тежина последице, као и мере заштите за спречавање, 

смањивање или отклањање ризика. Које мере заштите предвиђа Закон и колико су оне 

делотворне? 

 Закон предвиђа обавезу послодавца да обавести и оспособи запослене и њихове 

представнике да препознају узроке, облике и последице вршења злостављања. То значи да би 

сви учесници рада требало да се едукују како би што раније открили и спречили појаву 

злостављања на раду.  

 На жалост, Одбори за БЗНР нису још увек довољно обучени, а често ни спремни да 

реагују у овим случајевима. Захтев за заштиту од злостављања се може поднети овлашћеном 

лицу код послодавца, било од стране запосленог или лица за БЗНР. У том случају послодавац 

треба да покрене поступак посредовања одређујући неутрално лице. 

У случају вертикалног мобинга, када се терети одговорно лице у правном лицу, 

односно послодавац са својством физичког лица, може се поднети тужба суду без 

подношења захтева за посредовањем. Интерсантно је тумачење суда да се тужба не може 

поднети против појединца, већ да се тужба подноси против организације, тј. послодавца. 

Иако то делује нелогично, у ствари то је можда најисправније, јер мобинг има више 

димензија и учесника, а по закону се и подстицање и навођење других на злостављање исто 

сматра злостављањем. Поред тога „Злостављање, у смислу овог закона, јесте свако активно 

или пасивно понашање према запосленом ....које доводи до тога да се запослени изолује ...“ 

(члан 6 Закона о спречавању злостављања). Значи да одговорност поред злостављача треба 

да сноси и послодавац (организација) јер није заштитио злостављаног. 

Како је ово нова област доста недоумица је са правног и медицинског становишта. 

Тако рецимо Закон (члан 26) предвиђа да запослени има право да одбије да ради ако му 

према мишљењу медицине рада прети непосредна опасност по здравље или живот. О томе 

мора да обавести инспекцију рада. На жалост, медицина рада није још формирала тимове 

који би ово радили, а инспекција рада прихвата  само мишљење потписано од трочланог 

тима медицине рада.  

Јасно је да у овој новој области није све решено на најбољи начин и да је тешко 

постићи заштиту чак и кад је поступак покренут. Посебно је то тешко у примерима 

злостављања који се јављају у вишим образовним круговима (здравство и просвета), јер су 

технике и методе злостављања перфидније и прикривене [2].  

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Проблем мобинга је нешто што је неопходно уврстити у опасности на радном месту. 

У циљу превенције ове појаве треба развијати радну културу која промовише поштовање 

људског достојанства, насупрот психолошког насиља. Сви запослени треба да се информишу 

и едукују о стресу и мобингу и његовим последицама. Та информација не треба да буде пуко 

задовољење законске обавезе писменим упознавањем запослених са изводима из Закона.   

Требало би израдити  начине и поступке заштите мобингованог у оквиру самог 

предузећа. Значи, треба испитати да ли постоји „болесна“ радна средина.   

У процени ризика по методи коју је развио професор Божо Николић [8, 9] предвиђа се 

приликом оцене стања заштите на радном месту укључивање елемената као што су:  

 мотивација 

 знање, способност, вештине  

 квалитет комуникације 

 подршка менаџмента 

Уколико би сви ови елементи имали негативну оцену, то је вероватан знак да постоји 

опасност од постојања мобинга. У том случају жртва мобинга би требало да добије сву 
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могућу заштиту и помоћ, јер последице могу бити врло озбиљне, по здравље и радну 

способност.  

Послодавац који није препознао мобинг, те га није спречио, или га је чак и спроводио 

треба да сноси репресивне мере. Закон је предвидео неколико, а да ли су благе или оштре 

показаће време у коме предстоји његова примена.  
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SAŽETAK 

 
 U ovom diplomskom radu opisane su karakteristike stresa na radu, posljedice stresa na radnike, poslodavce, 

obitelji radnika i društvo u cjelini. Provedena anketa među stručnjacima na radu bit će mi poticaj  za daljnje bavljenje 

stresom na radu i sudjelovanja u izradi smjernica za prevenciju stresa i ulogu inženjera sigurnosti i zaštite u toj 

prevenciji. 

 Ključne riječi: stručnjak za zaštitu na radu, poslodavac, stres 

 
THE ROLE OF OSH EXPERTS IN THE WORKPLACE STRESS 

PREVENTION 

 
ABSTRACT 

 
 In this  thesis will be described stress at work, the effects of this stress on workers, employers, families of 

workers and on  society as a whole. The survey of the causes of stress at work will be conducted among safety 

engineers.  This thesis will be the stimulus for further dealing with stress at work and participation in the development 

of guidelines for the prevention of stress. The role of safety engineers in the prevention of stres at work will be 

highlighted. 
 Keywords: safety at work expert, employer, stress 

 

 

 
1.  UVOD 

 

Sustavi očuvanja zdravlja u svezi s radnim mjestom, uvjetima i načinom rada značajni su za 

zdravstvene službe na čelu s krovnom organizacijom Svjetskom zdravstvenom organizacijom 

(SZO), ali i za službe odgovorne u području rada na čelu s Međunarodnom organizacijom rada 

(International Labor Organization - ILO). Problem očuvanja zdravlja radnika, u svezi s opasnostima 

(mehaničkim, toplinskim i električnim) štetnostima (fizikalnim, kemijskim i biološkim) i naporima 

(statodinamički, statički dinamički, vidni) u većini slučajeva se uspješno rješava tehničkim i 

tehnološkim unapređenjima na radnom mjestu, dok područje psihičkog napora, odnosno stresa, 

zahtjeva objektivizaciju i individualni, ali i kolektivni pristup. Jedan od najčešćih psihosocijalnih 

napora na radnom mjestu je stres na radu. Stres prouzročen na radnom mjestu može biti uzrokovan 

različitim čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša 

komunikacija među rukovodstvom i samim radnicima i sl. Stres je sklop fizioloških, emocionalnih, 

misaonih i ponašajnih reakcija na djelovanje stresora tj. događaja ili njihovog niza za koje pojedinac 

procjenjuje da ugrožavaju nešto njemu važno ili da traži njegovu prilagodbu izvanjskim zahtjevima 
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1.1. Stres na radu 

Stres na radu je specifična vrsta stresa čiji je izvor u radu i radnom okolišu. Stres na radu je 

prepoznat širom svijeta kao najveći izazov zdravlju radnika i zdravlju njihovih tvrtki  i odgovor je 

kojim radnici  reagiraju kada se susretnu sa zahtjevima rada i pritiscima koji ne odgovaraju 

njihovom znanju i sposobnostima i koji ugrožavaju njihovu sposobnost da se s njima nose. 

Nacionalni Institut za zaštitu na radu (NIOSH) definira stres na radu kao“ „Štetne  fizičke i 

emocionalne reakcije koje se javljaju kod radnih zahtjeva koji nisu usklađeni sa sposobnostima, 

poimanjima posla i potrebama radnika.” HSE stres na radu definira kao  "štetnu reakciju radnika 

zbog prevelikog pritiska ili drugih zahtjeva koji se pred njih postavljaju na poslu.“ U Smjernicama o  

stresu na radu koji je pripremila Europska komisija, 2009. godine stres  se definira kao 

emocionalne, misaone, ponašajne i psihološke reakcije na štetne aspekte rada, radnog okruženja ili 

organizacije radnog procesa. Najčešće prihvaćena definicija stresa na radu, oko koje je gotovo 

postignut konsenzus, kaže da je stres stanje koje kod pojedinaca dovodi do osjećaja nemogućnosti 

premošćivanja razlika u  zahtjevima ili očekivanjima koja su pred njih postavljena na radu, a koja 

su popraćena tjelesnim, psihološkim ili društvenim reakcijama što se očituje visokom razinom 

uzbuđenja /ili tjeskobe. 

Stres na radnom mjestu može biti uzrokovan različitim čimbenicima kao što su sadržaj rada, 

organizacija rada, radno okruženje, slaba komunikacija i drugo. Psihički čimbenici stresa vezani su 

sa sposobnošću, kompetencijom i promjenama, a socijalni uzroci stresa sa stanjem u tvrtci (Slika 1).  

 
  

Slika 1. Socijalni stresori/uzroci stresa 

 

 
Slika 2. Osobine  radnika koje utječu na stres 
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2. ULOGA POSLODAVCA U STRESU 

 

 Povijesno gledano, tipičan odgovor poslodavaca je da je za stres na poslu kriv radnik, a ne 

uzrok stresa koji može poticati od posla. Poslodavac treba biti svjestan mogućeg stresa na radnom 

mjestu jer je u njegovom interesu da spriječi stres koji će uzrokovati povećanje bolovanja i 

prijevremenu mirovinu,  smanjenje radnog učinka i povećanu stopu ozljeda na radu i posredno 

smanjenje zadovoljstva klijenata. Istraživanja su pokazala da razvoj stresa na radnom mjestu ima 

nepovoljne učinke na rad tvrtke zbog okolnosti prikazanih na slici 10. 

 

 
Slika 3. Nepovoljni učinci stresa  na rad tvrtke 

 

3. ULOGA INŽENJERA SIGURNOSTI U PREVENCIJI STRESA NA RADU 
 

U prevenciji stresa sudjeluje poslodavac, stručnjak zaštite na radu, najbolje inženjer 

sigurnosti, specijalista medicine rada i psiholog koji poznaje procese rada. Inženjeru sigurnosti 

mogu ukazivati na problem stresa na radnom mjestu kada uoči da pojedini radnik i/ili radnici često 

izostaju s radnog mjesta zbog bolovanja ili drugih razloga,  kada ocijeni da je u tvrtki velika 

fluktuacija radne snage, kada su česti međuljudski sukobi ili su česte pritužbe od strane radnika na 

način rada i organizaciju rada. Nakon postavljanje sumnje da se radi o stresu na radu inženjer 

sigurnosti obavještava o tome poslodavca te se zajedno sa predstavnicima radnika i poslodavcem 

unutar poduzeća te specijalistom medicine rada i psihologom kao stručnjacima iz ovog područja 

uključuje u  analizu čimbenika kao što su organizacija rada i procesi (radno vrijeme, stupanj 

samostalnosti radnika u obavljanju posla, usklađenost vještina radnika i radnih zadataka, količina 

posla i dr.), uvjeti rada i radno okruženje (izloženost zlostavljanju, buci, vrućini, opasnim tvarima, i 

dr.), komunikacija (nejasna očekivanja na radnom mjestu, izgledi za zapošljavanje ili nadolazeće 

promjene  i dr.) i subjektivni čimbenici (emotivni i socijalni pritisci, osjećaj nesposobnosti  

odrađivanja radnih zadataka, uočen manjak podrške i dr.). Učinci stresa negativni su i za 

radnika/pojedinca i za tvrtku. 

 

4.  ISTRAŽIVANJE O UZROCIMA STRESA NA RADU 

 

4.1. Definiranje problema  istraživanja 

Problem istraživanja očituje se i malom broju istraživanja glede utjecaja povećanja obima 

poslova (zbog sve većih zahtjeva poslodavca), zaposlenika na njihove zdravstvene smetnje i koliko 

stručnjaci sigurnosti su uključeni u rješavanje ovakvih i sličnih problema.  
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4.2. Cilj  istraživanja 

Cilj istraživanja je utvrditi koliko su po mišljenju inženjera sigurnosti na radnim mjestima u 

tvrtkama u kojima rade  prisutni stresori karakteristični za rad.  

 

4. 3. Hipoteza 

Inženjeri sigurnosti dobro su, zbog dobre i svakodnevne suradnje s radnicima upoznati sa 

mogućim stresorima na radu. 

 

5.  ZADACI  

 

5.1. Osnovni podaci o anketiranju i metoda 

Podaci o veličini poslodavca: 

  -     osnovna djelatnost poslodavca 

 

Podaci o inženjerima sigurnosti koji su anketirani: 

 -     broj uključenih u anketu: 60, 

      -     broj koji je odgovorio na sva pitanja: 42 

 -     dobna starost: 35-56 god., 

 -     stručna sprema: VŠS, VSS. 

Svi zaposlenici su u radnom odnosu kod poslodavca. 

Metode kojim smo se koristili tijekom istraživanja su metoda ankete i statistička metoda. 

Anketa je telefonska i dobrovoljna, a kao instrument anketnog istraživanja koristili smo anketni 

upitnik. Anketni upitnik sadržava pitanja zatvorenog i dio pitanja otvorenog tipa. 

Metodologija anketiranja se sastoji u tome da smo odabrali 60 zaposlenika koji rade puno radno 

vrijeme kao stručnjaci zaštite na radu, a po zvanju su prvostupnici zaštite na radu .  

Anketna pitanja su sastavljena na osnovi Upitnika koji se koriste za ispitivanje stresa na radu, a 

prilagođena su inženjerima sigurnosti. 

 

6. REZULTATI ANKETE 

 

Anketiranje je uspješno provedeno, od 60 anketiranih njih je 42 ili 60% odgovorilo na sva 

pitanja. Rezultati su obrađeni u apsolutnim brojevima i postocima. 
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60,00%
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Graf 1.  Da li znate što je stres na radnom mjestu 
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Graf 2. Tko se treba baviti prevencijom stresa na radu 
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Graf 3. Razina prisutnosti stresa u tvrtkama ispitanika 

 

U prvom dijelu anketnog upitnika (pitanja redni broj od 1 do 3), pitanja se odnose na 

informacije o tome da li inženjeri sigurnosti znaju što je to stres na radu i da li imaju podataka da je 

stres problem u njihovim tvrtkama.  

Prema odgovorima ispitanika zaključuje se da su dobro informirani o definiciji stresa na radu jer svi 

znaju što je stres na radu. Gotovo je više od polovice ispitanika svjesna da se stres mora prevenirati 

na svim razinama prevencije timski, ali je zabrinjavajuće da 3 stručnjaka (7,1%) ne zanima stres na 

radu. Ovo govori o potrebi dodatne edukacije  kako studenata na veleučilištima, smjer zaštita na 

radu, tako i završenih prvostupnika i specijalista sigurnosti. 

 

U drugom dijelu anketnog upitnika obuhvaćeni su psihosocijalni zahtjevi koje radnik ima na 

radnom mjestu (prisutni stresori na radu) Rezultati su slijedeći. 
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Graf 4. Razina psihičkih zahtjeva pri obavljanju posla 
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Graf 5. Fizička zahtjevnost poslova u tvrtci ispitanika 
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Graf 6.  Nepovoljan utjecaj buke na obavljanje radnih zadataka 

 

Među odgovorima su se visoki psihički zahtjevi koje ima po ispitanicima čak 76% radnika 

izdvojili kao potencijalni zajednički stresor na radnom mjestu na čijem uklanjanju treba ozbiljno 

raditi jer je potencijalni uzrok zdravstvenih tegoba. Prema odgovorima ispitanika buka ometa rad u 

čak 28 (66%) tvrtki u Republici Hrvatskoj i može igrati značajnu ulogu kao „nijemi, neprepoznati“ 

izvor stresa 

 

U četvrtom  dijelu anketnog upitnika pitanja se  odnose na međuljudske odnose i 

preopterećenost poslom u slučaju bolovanja ili godišnjeg odmora. Rezultati istraživanja su slijedeći. 
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Graf 7. Preopterećenost radnika poslom u slučaju bolesti drugog radnika 
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Graf 8. Međuljudski odnosi u tvrtkama ispitanika 

 

Međuljudski odnosi su potencijalni stresor u 14% tvrtki, a preopterećenost zbog nedostatka 

dovoljnog broja izvršitelja, ovisno o situaciji u ukupno 71% slučajeva 

 

 

7. ZAKLJUČAK 

 

Nerazmjer između naših želja i potreba s jedne strane i povećani zahtjevi sve kompleksnijeg 

društva s druge strane  širom  otvaraju  vrata stresu. Stres je doživljaj  događaja  kojeg pojedinac  

percipira opasnim za svoju fizičku ili psihičku dobrobit, tj. stanje u kojem se pojedinac nalazi kada 

je izložen situaciji koja od njega zahtjeva prilagodbu.  
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SAŽETAK 

 
U ovom radu analizom dostupnih podataka utvrdit će se trend i stanje ozljeda na na radu u Hrvatskom 

narodnom kazalištu u Zagrebu, za razdoblje od 2002. godine do 2011. godine. Na temelju dobivenih kretanja, odnosno 

trenda, ukazat će se koje se najčešće ozljede događaju, koja radna mjesta su najugroženija te nužnost poduzimanja niza 

mjera kako bi se stanje zaštite na radu poboljšalo. Analizom podataka i dobivenim trendom ozljeda na radu u 

Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, u promatranom razdoblju dobit će se ključni podaci o stanju zaštite na radu 

na osnovu kojih će se moći poduzimati i planirati mjere zaštite na radu. 

 Ključne riječi: kazalište, ozljede na radu, zaštita na radu 

 

 

 

RESEARCH ON INJURIES AT WORK IN CROATIAN NATIONAL 

THEATER 

 
ABSTRACT 

 
This paper is going to determine the trend and condition of injuries at work in the Croatian National Theatre in 

Zagreb, for the period of the 2002nd year by 2011 analyzing the available data. Based on the movement or the trend, the 

most common injuries, jobs that are most vulnerable and need to take a series of measures to improve the safety will be 

suggested. Analyzing the data and the given trend of occupational injuries in the Croatian National Theatre in Zagreb, 

in the observed period of time, will give the key data on the safety at work based on which safety measures will be 

planed. 

 Keywords: Theater, injuries at work, safety at work  
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1. UVOD 

 

Povijest Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, najstarije i nacionalne kazališne 

institucije, započinje tridesetih godina 19. stoljeća u okviru političkih i kulturnih ideja 

hrvatskog narodnog preporoda.  

 

Slika 1. Zgrada Hrvatskog narodnog kazališta 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ( HNK ), Trg maršala Tita 15, bavi se kulturno 

umjetničkom djelatnošću kao što su opera, drama i balet. Kazalište čine tri zgrade na tri 

lokacije. Svi zaposlenici s posebnim uvjetima rada imaju položeni ispit iz Zaštite na radu ( 

ZNR ) i osposobljeni su za rad na siguran način.  

 

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 

2.1. Problemi istraživanja 

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu do sada još nije provedeno ovakvo 

istraživanje, no ono dobiva na važnosti posebice zbog dugog vremenskog perioda koje 

obuhvaća, ali to ujedno i otežava provedbu istraživanja. Naime, bilo je iznimno teško 

prikupiti sve podatke za proteklih deset godina. Rezultati istraživanja će pokazati koliko ima 

ozljeda na radu, koje su najćešće ozljede i koji su najčešći uzroci ozljeda. 

2.2. Cilj istraživanja 

Cilj ovog rada je ispitati pojavu, učestalost, tip i način nastanka ozljeda u Hrvatskom 

narodnom kazalištu za razdoblje od 2002.  do 2011.godine te na temelju podataka utvrditi 

pojedinosti o nastanku ozljeda,trendi i mogućnosti sprječavanja istih.  

2.3.  Hipoteza 

Pretpostavljamo da su u Hrvatskom narodnom kazalištu najviše izložena sljedeća 

radna mjesta: baletni plesači – zbog težine izvedbi te učestalosti proba i predstava, što 

zahtjeva vrlo veliki napor i izdržljivost, te se time povečava vjerojatnost ozljeđivanja, također, 

očekuje se da će biti najviše ozljeda nogu, ugroženi su i djelatnici tehnike, koji rade teške 

fizičke poslove ili sa strojevima, pa se očekuje veči broj ozljeđenih muškaraca, u odnosu na 

žene.  

 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

93 

 

2.4. Zadaci 

 Utvrditi ukupan broj ozljeda na radu 

 Utvrditi ozljede prema spolu, mjestu nastanka i stupnju obrazovanja 

 Kategorizirati ozljede prema prirodi ozljede, izvorima ozljede, ozljeđenom dijelu 

tijela, načinu nastanka ozljede i uzroku nastanka ozljede 

 Zaključak istraživanja 

2.5. Metode 

Korištene su statističke metode: deskriptivna i analitička, a podaci i rezultati prikazani 

su tablično i grafički. Prema namjeni radi se o deskriptivnim metodama jer se zapaža i opisuje 

fenomen trenda ozljeda na radu koji uključuje studiju dokumentacije. Prilikom izrade ovog 

rada korištene su podatci  prikupljeni na temelju godišnjih izvještaja o ozljedama na radu, 

evidencijskih lista i prijava o ozljedama na radu te na temelju insprekcijskih zapisnika u 

istraživanom poduzeću.  

2.6. Uzorak 

Za uzorak je odabrano razdoblje od 2002. do 2011.godine, za koje su prikupljeni 

podaci o ozljedama i okolnostima pri ozljeđivanju te je ukupno obrađeno 282 ozljede. 

 

3. PRIKAZ PODATAKA 

3.1. Ukupne ozljede na radu 

 
Tablica 1. : Prosječan broj zaposlenih po spolu, te prosječan broj ozljeda na radu po godinama 

Naziv podataka 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011 
Av. 
(%) 

Prosječni broj 
zaposlenih 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Zaposlenih žena 
 

298 300 300 304 302 302 302 311 311 315 
305 
61% 

Broj ozljeda na 
radu 

20 18 36 40 24 32 27 30 28 27 
28 

5.6% 
(282) 

 

3.2. Ozljede prema spolu 
Tablica 2. : Broj ozljeda na radu prema spolu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 

Spol 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Av. 
(%) 

Muško 7 6 17 24 13 14 15 11 15 11 13 
46,4% 

Žensko 13 12 19 16 11 18 12 19 13 16 15 
53.6% 

Ukupno 
 

20 18 
 

36 40 24 32 27 30 28 27 28 

 

Što se tiče ozljeda na radu prema spolu, prosječno muškarci obuhvaćaju 46.4%, a žene 

53.6% od ukupnioh ozljeda. No, gledamo li odnos ozljeđenih i zaposlenih prema spolu, udio 
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za muškarce iznosi 6.6%, a za žene 4.9%, iz čega je vidljivo da se muškarci češće ozljeđuju, a 

razlog tome je radno mjesto i vrsta posla, jer velik broj zaposlenih muškaraca radi teške 

fizičke poslove kod koji je veća vjerojatnosta da dođe do ozljede, dok niti jedna žena ne radi 

posao tog tipa. Gledano s druge strane, moglo bi se poraditi na tome da broj ozljeđenih žena 

bude još manji, jer one rade na radnim mjestima koja nisu visoko rizična za nastajanje ozljeda 

na radu, nego upravo suprotno. Također, moguće je postrožiti obaveznu opremu i zaštitu 

radnika kako bi se i taj broj ozljeda smanjio..  

3.2.1. Broj ozlijeđenih po godinama prema spolu  

 

Graf 1 . : Odnos broja ozljeđenih po godinama prema spolu 

Uočava se da je u razdoblju od 2003. do 2005. godine zabilježen povećan broj ozljeda 

i kod muškaraca i kod žena, što se može pripisati smjeni generacija koja se dogodila u 

Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Gledajući razdoblje od deset godina vidi se da je  

više ozljeda zabilježeno kod žena nego kod muškaraca. Povećani broj ozljeda kod žena se 

događa zbog toga jer je veći broj zaposlenih žena u baletu, pa je stoga i veći broj žena izložen 

većem broju ozljeđivanja. 

3.2.2. Broj ozljeđenih po godinama prema mjestu nastanka ozljede 

 

 

Graf 2. : Broj ozljeđenih po godinama prema mjestu nastanka ozljede 

Broj ozljeda na radnom mjestu je bio povećan u razdoblju od 2003. do 2005. godine, 

što se pripusje velikoj smijeni generacija koje se dogodila u Hrvatskom narodnom kazalištu 

od baleta do djeltanika tehnike. Također vidimo da broj ozljeda koji se dogodio na putu kroz 

10 godine konstantan, u prosijeku jedna do dvije ozljede godišnje i to pretežito u zimi zbog 

vremensdkih uvijeta i poledice.  
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3.2.3. Stupanj obrazovanja ozljeđenih radnika 

 

Graf 3.: Ozljede prema stupnju obrazovanja 

Od ukupnog broja ozljeda 89,30 % ozljeđenih radnika je SSS, 8,90 % ozljeda čine 

NKV/PK/PKV radnici. Upravo sa tom stručnom spremon su radnici najviše i izloženi 

opasnostima od ozljeda. Cijeli ansambl baleta ima SSS dok večina djeltanika Tehnike također 

ima obrazovanje SSS, uzme li se u obzir da su ta dva radna mjesta i najviše izložena 

opasnostzima od ozljeda, s obzirom na težinu posla mogli smo i očekivati takav razmjer 

ozljeda na radu kada se gleda stupanj obrazovanja. 

3.2.4. Broj ozlijeđenih radnika prema prirodi ozljede  

 

Graf 4. : Postotak ozljeđenih prema prirodi ozljede 

Najveći broj ozljeda odnosi na utegnuća i nategnuća te razne unutarnje ozljede, 

također, znatan je udio i rana te iščašenja. Također, može se zaključiti da je vačina ozljeda 

lakšeg tip, vrlo mali udio predstavljaju teže ozljede. Upravo te navedene ozljede, najčešće su 

kod baletnih plesača, što potvrđuje pretpostavku da je radno mjesto baletnog plesača 

najvjerojatnije za nastanak ozljeda na radu. Što se tiče rana odnosno vanjske ozljede kao 

ogrebotine, posjekotine najčešće se javljaju kod djelatnika na pozornici, transport radnika te 

kod radnika u proizvodnji dekora. Ovdje valja naglasiti da su se upravo ogrebotine i 

posjekotine događale kada se radnici nisu pridržavali nošenja osobnih zaštitnih sredstava.  
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3.2.5. Broj ozljede prema izvorima ozljede 

 

Graf 5. : Šifre i postotak broja ozljeda prema izvorima ozljede 

Jasno je vidljivo da najveći dio zauzimaju ozljede objektima namijenjenima za rad s 

pripadajćim prostorijama, instalacijama i uređajima, odnosno to obuhvaća ozljede radika koji 

slažu i pripremaju scenu za predstave, što je i logično, jer to i je najvjerojatnije radno mjesto 

za ozljedu zbog opisa posla i struke navedenih radnika. Također tu spadaju I baletne dvorane, 

kao I pozornica gdje je najčešći broj ozljeda kod baleta. Čak 10% ozljeda obuhvaća ozljede u 

prostorijama i površinama za kretanje osoba na radu, što se opet odnosi največim dijelom na 

baletne plesače. Dakle, i u ovom razmatranju ozljeda na radu, potvrđena je pretpostavka o 

radnim mjestima koja su najvjerojatnija za ozljedu na radu.  

 

3.2.6.  Ozljeđeni dio tijela  

 

 
 

Graf 6. : Prikaz u postotcima ozljeđenog dijela tijela pri ozljedi na radu 

 

Najčešća se događa ozljeda skočnog zgloba, iako nema znatan udio u ukupnim 

ozljedama, svega 16%, zatim slijede ozljede koljena, potkoljenice i zgloba. Može se zaključiti 

da su najčešće ozljede raznih dijelova nogu, ali opčenito gledano, dolazi do povreda raznih 

dijelova tijela. I ovim se opet potvrđuje početna hipoteza da se najčešće događaju ozljede 

nogu, što se odnosi na baletne plasače. 
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3.2.7.  Način nastanka ozljede na radu 

 

 

Graf  7. : Prikaz u postotcima načina nastanka ozljede na radu 

Največi udio predstavlja pad radnika, što je i za očekivati, jer su u Hrvatskom 

narodnom kazalištu rdnici izloženi radu na visini, ali to obuhvaća i pad baletnih plasača, 

glumaca, pjevača i slično, a ne samo radnika koji obavljaju fizičke poslove. No, največi broj 

ozljeda obuhvaćaju nesvrstan i neodređen način nastanka ozljede, baš upravo zbog 

specifinosti radnih mjesta kao što su baletni blesači, glumci i operni pjevači. 

3.2.8. Uzrok ozljede na radu 

 
Graf  8. : Uzrok nastanka ozljede na radu u postotcima i po šiframa uzronka nastanka ozljede 

 

Največi dio obuhvačaju ozljede nastale zbog neprimjenjivanja pravila i opreme za 

zaštitu na radu. Ovo je vrlo važan podatak, jer ukazuje na to da se večom brigom voditelja 

odjela kao i strožim sankcijama prema radnicima može uvelike smanjiti broj ozljeda na radu. 

To bi trebalo ukazati poslodavcu kako bi se poboljšao nadzor i uvela dodatna zaštita, što bi 

moglo u konačnici dovesti do znatnog smanjenja broja ozljeđenih. 
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5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 

Na temelju provedenog, ovdje prikazanog istraživanja ozljeda na radu u Hrvatskom 

narodnom kazalištu može se zaključiti sljedeće:  

 Gledano prema postotku, normirano prema udjelu u ukupnim zaposlenicima, 

muškarci su se češće ozljeđivani, iako je veći broj zaposlenih žena 

 Najviše se ozljeđuju zaposlenici sa srednjom stručnom spremom, što obuhvaća 

djelatnike tehnike te baletne plesače 

 Znatan broj ozljeda rezultat je nepridržavanja osnovnih i posebnih pravila 

zaštite na radu. Radnici ne prihvačaju i ne poštuju regulativu i obveze zaštite 

na radu naređene od strane ovlaštenog rukovoditelja, a  za to ne snose 

primjerene sankcije 

 Velik broj ozljeda na radu obuhvaća ozljede u prostorijama i površinama za 

kretanje osoba na radu, prevenstveno jer to podrazumijeva ozljede baletnih 

plesača, također, znatan udio čine i ozljede djelatnika tehnike 

 Prema rezultatima može se zaključiti da ipak podaci nisu zabrinjavajući, jer 

nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj niti teške i trajne fizičke ozljede. Isto 

tako, obzirom na promatrano razdoblje od čak 10 godina, 282 zabilježene 

ozljede i nisu tako velik problem, odnosno 28 ozljeda na radu u prosjeku po 

godini, što potvrđuje da poslodavac u suradnji sa službom za zaštitu na radu 

provodi jako dobre mjere sigurnosti, ali, kako je već navedeno, uvijek ima 

dodatno prostora za smanjenje broja ozljeda na radu 

 

6. ZAKLJUČAK 

Na osnovi  rezultata , dobili su se podaci koji direktno pokazuju poslodavcu koja radna 

mjesta su najkritičnija, koje ozljede najčešće, koji spol je ugroženiji, koji stupnj obrazovanja i 

kako najčešće dolazi do ozljeda na radu te na kojim radnim mjestima treba poduzeti određene 

dodatne mjere u spriječavanju nastanka ozljeda na radu.  

Dodatne mjere zaštite na radu i dodatna regulativa neće imati nikakvog utjecaja 

ukoliko se na pravilan način ne prisile radnici na koje se te mjere odnose da ih se pridržavaju i 

da ih poštuju kako bi poboljšali vlastitu sigurnost na radnom mjestu. 
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РЕЗИМЕ 

У раду су приказане непосредне последице неповољних услова рада у периоду ос 1995 – 2014.године, 

као и губици  проузроковани  неповољним условима рада и издаци проузроковани неповољним условима рада 

у doo „Carnex“. 

 Кључне речи: повреда на раду, економски показатељи, управљање ризиком 

 

 

 

RISK MANAGEMENT - ECONOMIC CONSEQUENCES UNFAVORABLE 

WORK CONDITIONS 
 

ABSTRACT 

The paper presents the direct consequences of unfavorable working conditions in the period os 1995 - 2014, as 

well as losses caused by unfavorable working conditions and expenses caused by unfavorable working conditions in 

doo "Carnex". 

 Key words:occupational injuries, economic indicators, risk management 

 

 

1. УВОД 

Циљ овог рада је да спроведеним истраживањем  кроз анализу економских 

показатеља као кључних показатеља стања безбедности и здравља на раду у индустрији меса, 

утврди кључне индикаторе безбедности на раду, како би се системски деловало на њихово 

отклањање. 

У раду је приказана  анализа   која јасно говори колики су  губитци   проузроковани 

неповољним  условима рада, као и  издаци проузроковани неповољним условима рада за 

период од 1996. -2014. године. 

У Републици Србији по гранама индустрије и рударства  за период од 1995. до 2005. 

године  по појединачном доминантном учешћу у укупном броју повреда на раду посебно се 

истиче производња прехрамбених производа (15,87 %), слика.бр.1. Посматрајући укупан број 

повреда на раду по гранама индустрије и рударства, произилази да се индустријска грана 

која се бави производњом прехрамбених производа (шифре 0130) са 22.299 повреда на раду 

(или 15,87 % свих повреда) налази на првом месту. Овај показатељ указује на повећану 

угроженост ове гране индустрије са аспекта заштите на раду. 

 

                                                           
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 

2
 ДOO „CARNEX“ ВРБАС 
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           Производња прехрамбених производа          Металопрерађивачка делатност 

          Машиноградња                                                 Производња саобраћајних средстава 

Слика.1  Кретање повреда на раду по гранама индустрије и рударства у5којима се дешава највећи 

број повреда на раду  у Србији у периоду од 1995-2004. Године 

У посматраном периоду у индустријској грани производња сточне хране догодило се 

укупно 547 повреда на раду, што чини само 0,39 % у односу на укупан број повреда на раду 

које су евидентиране у индустрији Србије. 

2. ПОВРЕДЕ НА РАДУ У ИНДУСТРИЈИ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА И СТОЧНЕ ХРАНЕ ИСКАЗАНЕ У АПСОЛУТНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА 

У ПЕРИОДУ ОД 1996. -2004. ГОДИНЕ 

Повредом на раду сматра се и повреда коју осигураник, запослени, претрпи при 

обављању посла на који није распоређен, али који обавља у интересу послодавца код кога је 

запослен.  

Динамика повреда на раду у производњи прехрамбених производа (шифра 0130), и 

производњи сточне хране (шифра 0132), према томе како су се дешавале у Републици Србији 

у периоду од 1996-2004. године, дата је у  ( табела 1). 

Табела бр. 1. Повреде на раду у производњи прехрамбених производа и 

производњи  сточне хране у Србији у периоду од 1996-2004. године 

Године  

Производнја 

прехрамбених 

производа  

Производња 

сточне хране  
Укупно  

Број  % Број  % Број  % 

1996 2564 97.23 73 2.77 2637 100.00 

1997 2184 97.41 58 2.59 2242 100.00 

1998 2541 98.60 36 1.40 2577 100.00 

1999 2088 97.62 51 2.38 2139 100.00 

2000 2290 97.86 50 2.14 2340 100.00 

2001 2427 97.51 62 2.49 2489 100.00 

2002 2279 97.14 67 2.86 2346 100.00 

2003 2171 97.27 61 2.73 2232 100.00 

2004 1126 97.66 27 2.34 1153 100.00 

Укупно  19670 97.59 485 2.41 20155 100.00 

Год. просек 2186  54  2239  
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2.1 Повреде на раду према узроку повреде 

 

Као узрок (фактор) сматрју се услови рада, личне особине и друге околности под 

чијим непосредним утицајем се повреда на раду догодила. У теорији и пракси сусреће се и 

систем класификације узрока повреда на раду у две велике групе, које чине непримењивање: 

 основних правила заштите на раду или 

 посебних правила заштите на раду. 

Непримењивање основних правила заштите на раду као узрок повреда на раду 

класификује се на 24 групе, а непримењивање посебних правила заштите на раду 

класификују се на 13 група : 

1. Непажња 

2. Пад 

3. Оклизнуће 

4. Исклизнуће 

5. Клизавост 

6. Убоди 

7. Уједи 

8. Ударац 

9. Тежак рад 

10. Хемикалије 

11. Удеси 

12. Темпо рада 

13. Остало 

У структури узрока повређивања у doo ”Carnex” преовладавају субјективни 

узроци, тј. фактори су у личности повређеног радника. Неке  од њих су:  

 непажња (54,2%) 

 брз темпо рада (25,3%)  

 неправилан начин рада (10,3%),  

 пад радника у нивоу (3,8%)  

 и неисправна машина-уређај (2,1%). 

У структури узрока повређивања уиндустрији меса doo“ Carnex”  преовладавају 

следећи узроци тј. фактори: 

 исклизнуће 32.55 % 

 убоди              17.39 % 

 удеси             14.00 % 

 оклизнућа 10.99 % 

 пад              8.04 % 

 непажња  6.20 %. 

Значи, на ова 6 узрочника отпада 89.17 %, а на преосталих седам узрочника 

само 10.83 %. Иначе, након ових узрочника, по бројности следе: 

 тежак рад 3.17 % 

 хемикалије 2.67 % 

 клизавост 2.06 % 

 темпо рада 1.61 % 

 уједи             1.22 % 

У табели бр.2 приказан је број  повреда на раду  по месецима од 2007. – 2013. 

Године. 
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Tабела бр.2 : Повреде по месецима од 2007. – 2013. године 

3. ГУБИЦИ  ПРОУЗРОКОВАНИ  НЕПОВОЉНИМ УСЛОВИМА РАДА У DOO 

„СARNEX ” 

Имајући у виду да се doo „Carnex“ јављају бројне негативне непосредне 

последице, то је реално очекивати да је и висина негативних посредних (економских) 

последица знатна.  

Да би се добио увид у врсту и висину економских последица због неповољних 

услова рада у овом преузећу приступило се конкретном истраживању губитака и 

издатака. 

  Комплексним сагледавањем негативних економских последица због 

неповољних услова рада у индустрији меса дошло се до одређених сазнања о насталим 

губицима и издацима које је имало ово велико предузеће у периоду од 1996. до 2004. 

године.  

3.1.Обрачунски губици 

Обрачунски губици представљају вредност неоствареног рада због изгубљеног 

радног времена непосредно повређених и оболелих радника услед привремене или 

трајне спречености за рад, као последица незгода на раду и професионалних болести. 

Основна обележја обрачунских губитака су: 

• да су искључиво последица одсуствовања са посла повређених и оболелих 

радника и  

• да се јављају само у предузећима. 

Као основни појавни облик обрачунских губитака јављају се изгубљени радни 

дани (време) због незгода на раду и професионалних болести. Истовремено, изгубљени 

радни дани служе као основа за израчунавање обрачунских губитака исказаних у 

облику вредносних показатеља. Из овога произилази да се обрачунски губици могу 

исказати: 

• натуралним и  

• вредносним показатељима. 

Настали обрачунски губици у doo „Carnex” последица су одсуствовања са 

посла повређених и оболелих радника, који због насталих здравствених оштећења 

MESEC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

JANUAR 9 15 12 7 10 5 4 3 

FEBRUAR 10 9 9 11 10 8 4 4 

MART 12 16 12 12 16 5 4 6 

APRIL 15 10 10 14 9 4 6 2 

MAJ 15 12 10 6 11 5 1 6 

JUN 17 18 9 11 5 2 2 4 

JUL 22 24 10 13 9 4 4 7 

AVGUST 29 12 9 13 9 6 6 5 

SEPTEMBAR 26 20 12 5 10 6 1 4 

OKTOBAR 23 18 10 9 5 7 7 3 

NOVEMBAR 15 9 10 5 6 5 10 4 

DECEMBAR 18 14 9 12 4 1 1 4 

UKUPNO 211 177 122 118 104 58 50 52 
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морали да прекину обављање својих радних задатака на краћи или дужи временски 

пориод. Ови губици могу се сагледати путем наутралних и вредносних показатеља. 

 

3.1.1.Изгубљени радни дани услед повреда на раду 

С обзиром на број повреда на раду  у индустрији меса  doo „Carnex ” и број 

изгубљених радних дана се јавља у таквом обиму да заслужује да се овом питању 

посвети већа пажња.  

Подаци о динамици кретања изгубљених радних дана у индустрији меса у 

периоду од 1996 – 2004. године могу се видети из наредних прегледа (Табела 3.) 

Табела бр. 3. Изгубљени радни дани због повреда на раду уиндустрији меса  

doo „Carnex ” у периоду од 1996. – 2004. године 

Година Изгубљени радни дани 

1996 8426 

1997 11026 

1998 10288 

1999 9791 

2000 9841 

2001 11912 

2002 10775 

2003 7011 

2004 14487 

Укупнo 93557 

Из напред изнетих података произилази да се у индустрији меса просечно 

годишње губило по 10395 радна дана. И у периоду до 2014.год показатељи се крећу у 

истом распону. 

Преглед повреда на раду од 2005.-2014.године према броју изгубњених сати и и 

трошкова приказан је у табели бр.4.     

Табела бр.4: Преглед повреда на раду од 2005.-2014.године  

према броју изгубњених сати и и трошкова 

година  сати динара 

    2005.  78752 5.485.363.08 

2006.  31200 3.383.037.56 

2007.  35420   3.911,679.46  

2008.  28 536  12.396.179. 

2009.  9688 5.022.088,78 

2010.  26704 7.073.961,86 

2011.  19.988  6.844.876,82  

2012.  15.562  5.900.170,52 

2013.  11.128  4,698,695.01 

2014.  11.688  4,793,559.45 

 

Преглед повреда на раду за период 2012-2014.године на радним местима са 

повећаним ризиком  приказан су у табели бр.5.     
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Табела бр.5: Преглед повреда на раду за  2012.-2014.годину  

 

4. ИЗДАЦИ ПРОУЗРОКОВАНИ НЕПОВОЉНИМ УСЛОВИМА РАДА У DOO 

„CARNEX ” 

Издатак предузећа је сваки новчани износ који предузеће исплаћује у вези са 

насталим повредама и обољењима. За разлику од “редовних издатака” који 

представљају сва она плаћања другим лицима која су у вези са извршењем задатака 

предузећа у процесу репродукције, “издаци због незгода на раду” представљају 

извршење финансијске обавезе предузећа настале у вези са повредама на раду и 

професионалним болестима. 

У нашој савременој пракси, јављају се разне врсте издатака, чија је исплата 

регулисана позитивним прописима и који заузимају значајно место у оквиру укупних 

издатака предузећа. Ови издаци јављају се у облику : 

o накнада зарада, 

o накнада социјалном осигурању, 

o материјалне штете на средствима рада, грађевинским објектима и опреми, 

o материјалне штете на материјалу, полупроизводима и готовим производима, 

o материјалне штете на средствима личне и колективне заштите, 

o помоћи повређеним радницима или породицама, 

o преузетих обавеза повређених радника, 

o казни и пенала, 

o накнада штете повређеном раднику, 

o трошкова рехабилитације, 

o накнаде трошкова других лица, 

o трошкова прве помоћи, 

o трошкова код судских поступака, 

o накнада за рад у отежаним условима и  

o осталих издатака. 

Свака повреда и обољење проузрокују бар један, а најчешће и више наведених 

издатака. Ради тога свако смањење броја незгода, повреда и обољења неминовно се 

одражава на квалитет економије у целини, а посебно на економичност пословања. 

 

 

 

 

година 2012 2013 2014 

Број радника 1400 1043 923 

Број повреда 58 50 52 

Процентуално број  

повреда на раду у 

односу на број радника 

4,14% 4,79 % 5.63 % 
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4.1. Накнада зараде услед привремене спречености за рад 

 

Под привременом спреченошћу за рад подразумева се привремена неспособност 

за рад због повреда на раду и болести.  Ако је привремена спреченост за рад 

проузрокована повредом на раду и професионалном болешћу, накнада зараде 

обезбеђује се у висини од 100% од основа за накнаду зараде. Основ за накнаду одређује 

се у износу зараде запосленог остварене у месецу који предходи месецу у коме је 

наступио случај по коме се стиче право на накнаду. При томе се узима зарада на коју се 

обрачунава и допринос за здравствено осигурање. 

С обзиром да се у doo „Carnex” води евиденција о исплаћеним накнадама 

зарада услед привремене спречености за рад проузроковане повредама на раду, то се у 

наредном табеларном прегледу износе подаци о тим исплатама (Табела 6.). 

Табела бр.  6. Накнада зарада услед привремене спречености за рад проузроковане повредама 

на раду у doo „Carnex“ у периоду од 1996-2004. године 

Година Накнада зараде због повреда на раду 

1996 304.022,47 

1997 673.828,00 

1998 638.206,68 

1999 658.678,56 

2000 946.362,48 

2001 3.280.324,00 

2002 4.576.512,00 

2003 3.418.103,18 

2004 4.014.312,50 

Укупно 18.510.349,87 

 

Као што је у табели приказано из средстава  doo „Carnex ” исплаћено је 

приближно око 18,5 милиона динара на име накнаде зараде услед привремене 

спречености за рад проузроковане повредама на раду, у периоду од 1996-2004. године. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

Важна мера превенције повреда на раду је и евиденција сваке, па и најмање 

незгоде и истраживање узрока који су до ње довели, да би се предузеле све потребне 

акције за елиминисање предуслова настанка повреде на раду.  

Анализа резултата јасно указује да управљање ризицима по безбедност и 

здравље запослених и њихово елиминисање тј. смањење на неприхватљивом нивоу  

треба да представља приоритет сваке индустрије  у њеном настојању да безбедност и 

здравље на раду подигне на што виши ниво. 

Да би се  смањио број повреда на раду и тиме  изгубљени сати и нето вредност,  

најбитније  је превентивно деловати  и управљати ризицима. Односно проценити  

ризик који се не може избећи на радном месту, отклонити ризик на његовом извору, 

применом савремених техничких решења, прилагодити рад и радно место запосленом, 

нарочито у погледу избора опреме за рад и метода рада, као и избора технолошког 

поступка, да би се избегла монотонија у раду, у циљу смањења њиховог утицаја на 

здравље запосленог. 
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УВОЗ И ИЗВОЗ ОДРЕЂЕНИХ ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА 

Саша Спаић
1*

 

 

 
РЕЗИМЕ 

 

За одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини, за које су утврђена ограничења и 

забране, приликом увоза и извоза спроводе се поступак претходног обавештења и/или поступак давања 

сагласности на основу претходног обавештења. У раду су приказани ови поступци, који чине један од аспеката 

интегрисаног управљања хемикалијама у Републици Србији, Европској унији и свим државама које су 

потписнице Ротердамске конвенције. 

 Кључне речи: увоз, извоз, опасне хемикалије, Ротердамска конвенција 

 

 

 

IMPORT AND EXPORT OF CERTAIN DANGEROUS CHEMICALS 
 
 

ABSTRACT 

 

For imports and exports of certain hazardous chemicals and pesticides in international trade, for which have 

been previously established restrictions and prohibitions, the export notification procedure and/or prior informed 

consent procedure (PIC) is/are needed. This paper presents these procedures, which constitute one of the aspects of 

integrated management of chemicals in the Republic of Serbia, the European Union and all countries which are 

signatories to the Rotterdam Convention. 
 Key words: import, export, dangerous/hazardous chemicals, The Rotterdam Convention 

 

 

1. УВОД 

У циљу унапређења поделе одговорности и сарадње у међународној трговини 

опасним хемикалијама у складу са Ротердамском конвенцијом [1], о поступку давања 

сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у 

међународној трговини (у даљем тексту: Ротердамска конвенција), за увоз и извоз одређене 

супстанце за коју је утврђено ограничење и забрана производње, стављања у промет и 

коришћења, као и одређене смеше и производа који садрже ту супстанцу, спроводи се 

поступак претходног обавештења односно поступак давања сагласности на основу 

претходног обавештења (у даљем тексту: PIC поступак, од енг. Prior informed consent) [2]. 

Поменута ограничења и забране односе се на ограничења и забране из члана 49. Закона о 

хемикалијама [2], или се та ограничења и забране утврђују на основу акта којим се 

дозвољава стављање у промет хемикалије у складу са законом којим се уређују средства за 

заштиту биља [3], односно законом којим се уређују биоцидни производи [4]. 
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2. ПОСТУПАК ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА 

 Поступак претходног обавештења спроводи се за [2] [5]: 

 хемикалије са Списка хемикалија за поступак претходног обавештења (Прилог 1., Део 

1. Правилника [5], Табела 1); 

 хемикалије које садрже супстанцу са Списка хемикалија за поступак претходног 

обавештења у таквој концентрацији да се према пропису којим се уређују 

класификација, паковање, обележавање и рекламирање хемикалија, класификују као 

опасне; 

 производе који садрже супстанцу са Списка хемикалија за поступак давања 

сагласности на основу претходног обавештења у неизреагованом облику, односно 

смешу која садржи ту супстанцу у таквој концентрацији да се према пропису којим се 

уређују класификација, паковање, обележавање и рекламирање хемикалија 

класификују као опасни без обзира на присуство других супстанци. 

Поступак претходног обавештења спроводи се за наведене хемикалије без обзира на начин 

коришћења у земљи у коју се извози. Списак хемикалија за поступак претходног обавештења 

садржи и поједине хемикалије са Списка хемикалија за поступак давања сагласности на 

основу претходног обавештења, а које су посебно означене у том списку. За овакве 

хемикалије спроводе се ова два поступка независно један од другог [5]. 

Пре првог извоза хемикалије или производа за које се спроводи поступак претходног 

обавештења извозник је дужан да министарству надлежном за заштиту животне средине (у 

даљем тексту: Министарство) поднесе захтев за спровођење поступка претходног 

обавештења најкасније 35 дана пре намераваног извоза, а сваке наредне календарске године 

најкасније 35 дана пре првог извоза у тој години. Поменути поступак се спроводи за сваку 

земљу у коју се извози [5]. 

 Уз захтев за спровођење поступка претходног обавештења извозник хемикалије, или 

производа, доставља Министарству безбедносни лист за ту хемикалију, односно производ, 

као и информацију са подацима прописаним за припрему обавештења о извозу (на Обрасцу 

који је дат у Прилогу 2. Правилника [5], Табела 2). 

Ако подаци из захтева за спровођење поступка претходног обавештења и докумената 

достављених уз тај захтев нису довољни за припрему обавештења о извозу, Министарство од 

извозника захтева да у року од 7 дана достави информације које недостају. Када извозник у 

наведеном року не достави тражене информације, Министарство закључком одбацује захтев 

као непотпун [5]. 

 Уколико захтев и документи достављени уз тај захтев садрже све прописане 

информације за припрему обавештења о извозу Министарство одмах, а најкасније 15 дана 

пре првог извоза хемикалија и пре првог извоза у свакој наредној календарској години, 

доставља обавештење о извозу надлежном органу земље у коју се извози предметна 

хемикалија или производ, а извознику издаје потврду да је поступак претходног обавештења 

спроведен. По добијању потврде извозник може да извезе предметну хемикалију или 

производ [5]. 

 Обавештење о извозу хемикалије поред података из Табеле 2, садржи сажете 

информације о релевантном правном акту и податке о надлежним органима. Део у коме се 

налазе сажете информације о коначном регулаторном поступку садржи правни основ за 

ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, податке о 

ступању на снагу прописа односно аката надлежних органа, податке о томе да ли се коначни 

регулаторни поступак односи на пестицид или индустријску хемикалију, информације о 

забрањеним начинима коришћења, информације о начинима коришћења који су и даље 

дозвољени, информације о процењеној количини хемикалије која је произведена, увезена, 

извезена или коришћена ако је та информација доступна, као и податке о изворима тих 

информација. Део о подацима о надлежним органима садржи име, адресу, телефон, факс и 
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адресу електронске поште Министарства и адресу, телефон, факс и адресу електронске 

поште надлежног органа земље у коју се извози. Обавештење о извозу мора да садржи датум 

слања обавештења, потпис одговорног лица и печат [5]. 

 Ако Министарство у року од 30 дана од дана достављања обавештења не прими 

одговор о пријему обавештења од стране надлежног органа земље у коју се извози 

хемикалија, или производ, дужно је да том органу поново достави обавештење [5]. 

Уколико се обележавање хемикалије промени било услед промене прописа којима се уређује 

класификација паковање, обележавање и рекламирање хемикалија или услед промене у 

саставу хемикалије, извозник је дужан да Министарству поново поднесе захтев на начин 

идентичан првобитном подношењу захтева. По добијању захтева Министарство спроводи 

поступак припреме и достављања обавештења надлежном органу земље у коју се извози 

хемикалија, идентичан првобитном, а у обавештење о извозу уноси напомену: „Ревидирано“. 

На захтев надлежног органа земље у коју се извози хемикалија, или производ, Министарство 

доставља додатне податке о тој хемикалији, или производу, ако извозник њима располаже. 

Извозник је дужан да Министарству, на захтев надлежног органа земље у коју се извози 

хемикалија, или производ, одмах достави додатне податке, ако са њима располаже, односно 

да га обавести да са тим подацима не располаже [5]. 

 

Табела 1: Исечак из Списка хемикалија за поступак претходног обавештења 

 
 

 

Ако одлагање извоза хемикалије може изазвати опасност по здравље људи или животну 

средину у земљи у коју се извози, Министарство може да одустане од спровођења поступка 

претходног обавештења, односно да овај поступак не спроведе до краја [5]. 

Поступак претходног обавештења не спроводи се ако су испуњени следећи услови: 

 хемикалија се налази на списку Ротердамске конвенције; 

 надлежни орган земље у коју се хемикалија извози доставио је Секретаријату 

Ротердамске конвенције одговор у вези са увозом те хемикалије; и  

 Секретаријат Ротердамске конвенције доставио је Министарству информацију о томе. 

Изузетно, поступак претходног обавештења спроводи се ако то изричито захтева надлежни 

орган земље у коју се извози [5]. 

Поступак претходног обавештења не спроводи се за хемикалије, односно производе, ако је 

надлежни орган земље у коју се хемикалија, односно производ, извози обавестио 

Министарство да за извоз те хемикалије не треба спроводити поступак претходног 

обавештења [5]. 

Поступак претходног обавештења за увоз спроводи се за хемикалије чија је производња, 

стављање у промет и коришћење забрањено односно ограничено према прописима земље из 

које се увози, тако што министарство надлежно за заштиту животне средине након добијања 
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обавештења о извозу од надлежног органа земље из које се увози информише тај орган да је 

примило обавештење [2]. 

 

3. ПОСТУПАК ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНОГ 

ОБАВЕШТЕЊА 

PIC поступак спроводи се за [5]: 

 хемикалије са Списка хемикалија за PIC поступак; 

 хемикалије које садрже супстанцу са овог списка у таквој концентрацији да се према 

пропису којим се уређује класификација, паковање, обележавање и рекламирање 

хемикалија, класификују као опасне. 

 

Табела 2: Образац са подацима прописаним за припрему обавештења о извозу 
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Изузетно, PIC поступак се не спроводи за хемикалију са списка Ротердамске 

конвенције ако се та хемикалија у земљи у коју се извози користи у категорији која није на 

списку Ротердамске конвенције за ту хемикалију [5], или ако је земља чланица Ротердамске 

конвенције за ту хемикалију доставила одговор Секретаријату те конвенције [2]. Ако се 

хемикалија извози у земљу која је чланица Организације за економску сарадњу и развој 

(OECD, енг. Organisation for Economic Cooperation and Development), односно чланица ЕУ, 

Министарство може у сваком појединачном случају да одлучи да не тражи сагласност ако је 

надлежан орган земље у коју се хемикалија извози донео акт којим се одобрава стављање у 

промет и коришћење те хемикалије [5]. 

Списак хемикалија за PIC поступак дат је у Делу 2., Прилога 1. Правилника [5], Табела 3, и 

састоји се из Одељка А - додатне хемикалије за PIC поступак и Одељка Б - хемикалије са 

списка Ротердамске конвенције. 

 

Табела 3: Исечак из Списка хемикалија за PIC поступак 
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Министарство је дужно да достави Секретаријату Ротердамске конвенције одговор у 

вези са увозом сваке хемикалије са списка Ротердамске конвенције („PIC циркулар“, видети 

поглавље 6). Министарство је дужно да достави одговор о увозу хемикалије која није на 

списку Ротердамске конвенције, надлежном органу земље из које се увози, ако та земља 

захтева претходну сагласност према PIC поступку. Одговор може да буде сагласност, 

сагласност под одређеним условима односно несагласност, а припрема се на основу 

утврђених ограничења и забрана из члана 49. Закона о хемикалијама [2], или на основу акта 

којим се дозвољава стављање у промет хемикалије у складу се законима којима се уређују 

средства за заштиту биља односно биоцидни производи. Одговор за средства за заштиту 

биља Министарство припрема у сарадњи са органом надлежним за заштиту биља, а за 

хемикалије које имају пестицидно дејство са органом надлежним за те хемикалије [2]. 

 Захтев за спровођење PIC поступка који подноси извозник садржи податке о 

извознику и увознику хемикалије и идентитету хемикалије. Образац захтева дат је у Прилогу 

3. Правилника [5], Табела 4. Уз захтев, извозник доставља информацију из Табеле 2 и 

безбедносни лист за ту хемикалију. 

 

Табела 4: Образац захтева за спровођење PIC поступка 

 

 

 

 
 

 Ако у захтеву нису наведени сви прописани подаци, Министарство одмах од 

извозника захтева да у року од 7 дана достави податке који недостају. Ако извозник у 

наведеном року не достави тражене податке, Министарство закључком одбацује захтев као 

непотпун. Ако захтев који подноси извозник садржи све прописане податке Министарство 

доставља обавештење о извозу надлежном органу земље у коју се извози хемикалија и од тог 

органа тражи сагласност за извоз те хемикалије [5]. 

У случају да Министарство у року од 30 дана од дана достављања захтева за сагласност за 

извоз хемикалије не прими одговор од надлежног органа земље у коју се хемикалија извози, 

обавестиће тај орган да није примило одговор. Ако Министарство ни у року од 60 дана од 

дана достављања захтева за сагласност за извоз хемикалије не прими одговор од надлежног 

органа земље у коју се хемикалија извози, може поново да обавести тај орган да није 

примило одговор [5]. 

 Ако је добило одговор од надлежног органа земље у коју се хемикалија извози, 

Министарство извознику издаје потврду да је спроведен PIC поступак са одговором 

надлежног органа земље у коју се хемикалија извози. По добијању потврде извозник поступа 

у складу са одговором надлежног органа земље у коју се извози, тако да извози хемикалију 

или одустаје од извоза [5]. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

113 

 

 У случају да у року од 60 дана од дана достављања захтева за сагласност за извоз 

хемикалије не прими одговор од надлежног органа земље у коју се хемикалија извози и ако 

не постоји службена информација о коначном регулаторном поступку којим се забрањује 

или строго ограничава употреба те хемикалије, Министарство може издати потврду да је 

спроведен PIC поступак са уписаном сагласношћу Министарства да се изврши извоз под 

условом да [5]: 

 постоји службени доказ земље у коју се хемикалија извози да је за ту хемикалију 

издат акт којим се дозвољава стављање у промет; или  

 да је у обавештењу о извозу наведено и потврђено од стране увозника да намеравани 

начин коришћења те хемикалије није у категорији која је за ту хемикалију наведена у 

Списку хемикалија за PIC поступак, као и да постоје службени докази да је та 

хемикалија у последњих пет година коришћена или увезена у земљу у коју се извози. 

Захтев за добијање сагласности поново се подноси пре истека три године од календарске 

године када је сагласност добијена, осим ако је у сагласности одређен рок важења те 

сагласности. Извоз хемикалије за коју је поново поднет захтев, може да се настави док се 

чека добијање сагласности, али најдуже 12 месеци од дана поновног подношења захтева [5]. 

 

4. ТРАНЗИТ 

Извозник је дужан да достави Министарству информације које захтева надлежни 

орган земље чланице Ротердамске конвенције о транзиту хемикалије са списка Ротердамске 

конвенције преко територије те земље најкасније 30 дана пре дана првог транзита или осам 

дана пре сваког следећег транзита. Министарство надлежном органу земље чланице 

Ротердамске конвенције доставља информације о транзиту хемикалије најкасније 15 дана пре 

дана првог транзита или пре сваког следећег транзита [2]. 

Списак земаља чланица Ротердамске конвенције које захтевају информације о транзиту 

хемикалија дат је у Прилогу 4. Правилника [5], Табела 5. Извозник је дужан да у декларацији 

за извоз попуни поље 44. јединствене царинске исправе. Царински орган проверава да ли је 

спроведен поступак претходног обавештења, односно PIC поступак [2]. 

 

Табела 5: Списак земаља које захтевају информације о транзиту хемикалија 

 
 

 

5. ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ ЧИЈИ ЈЕ ИЗВОЗ ЗАБРАЊЕН 

 Одређене опасне хемикалије и производи чије је коришћење забрањено не смеју се 

извозити. Не смеју се извозити ни хемикалије, а нарочито пестициди, чија чистоћа није у 

складу са прописаном, као и хемикалије чији рок употребе истиче шест месеци после извоза 

[2]. 

 Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен дат је у Прилогу 5. 

Правилника [5], Табела 6. Прилог 5. састоји се од Табеле 1. и Табеле 2. Табела 1. садржи 

списак дуготрајних органских загађујућих супстанци са листи из Анекса А и Б Стокхолмске 

конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама, а Табела 2. остале хемикалије 

чији је извоз забрањен. 
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Табела 6: Списак опасних хемикалија и производа чији је извоз забрањен 

 

 

 

 
 

6. УВОЗ И ИЗВОЗ ОДРЕЂЕНИХ ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА У ЕВРОПСКОЈ 

УНИЈИ 

Ротердамска конвенција (Конвенција) је усвојена и отворена за потпис 10.09.1998. 

године. Конференција страна уговорница Конвенције се састаје сваке друге године. 

Секретаријат Конвенције сваких шест месеци информише све стране уговорнице о 

примљеним одговорима путем тзв. „PIC циркулара“, који су доступни на http://www.pic.int/, 

и који се публикују у јуну и децембру, на енглеском, француском и шпанском језику. 

Тренутно важећи је: Current PIC Circular XLII December 2015. 

Европска унија (ЕУ) имплементира Ротердамску конвенцију путем Уредбе (ЕУ) бр. 649/2012 

[6], која је у међувремену допуњена Уредбом (ЕУ) бр. 1078/2014 [7]. Пре настанка 

Ротердамске конвенције ЕУ је учествовала у добровољној процедури коју је на својој 

територији имплементирала путем Уредбе (ЕЕЗ) бр. 2455/92. Након ратификације 

Ротердамске конвенције од стране ЕУ, 20.12.2002. године, Уредба (ЕЕЗ) бр. 2455/92, је 

замењена Уредбом (ЕУ) бр. 304/2003, а ова Уредбом (ЕУ) бр. 689/2008, коју је заменила 

тренутно важећа Уредба (ЕУ) бр. 649/2012, [8]. 

Бројни су аспекти у којима правна регулатива Европске уније иде даље од захтева 

Ротердамске конвенције, са циљем да се постигне већи ниво заштите животне средине и 

здравља људи. Поступак претходног обавештења и PIC поступак се примењују на све земље, 

а не само на стране уговорнице Конвенције. Актуелна Уредба ЕУ обухвата, осим хемикалија 

регулисаних Конвенцијом, и све друге хемикалије које су забрањене или ограничене на 

нивоу ЕУ. Да би обухватила што више хемикалија, ЕУ регулатива дели Конвенцијом 

дефинисане две категорије хемикалија (пестициди и индустријске хемикалије) на 

подкатегорије. Тако су пестициди подељени на средства на заштиту биља и биоцидне 

производе, а индустријске хемикалије на оне зе општу и оне за индустријску употребу [8]. 

Уредба (ЕУ) бр. 649/2012 је ступила на снагу 01.03.2014. године. Од овог датума Европска 

агенција за хемикалије (ECHA, енг. European Chemicals Agency), је одговорна за 

административне и техничке послове у вези са том Уредбом. Главни задатак ECHA је да 

проводи поступке претходног обавештења према земљама које су увознице од ЕУ, и да води 

базу података о спроведеним поступцима претходног обавешетења и експлицитним 

сагласностима добијеним од земаља увозница [9]. 

 

7. ЗАКЉУЧАК 
Ротердамска конвенција обавезује стране уговорнице да обезбеде да се извозници из 

њихове државе понашају у складу са одлуком земље увозника. Циљ ове обавезе је да се 

http://www.pic.int/
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заштите земље увознице, које немају развијену инфраструктуру да би довољно заштитиле 

саме себе, од нежељених увоза [9]. 

Како је Република Србија (РС) Законом [1], потврдила Ротердамску конвенцију, а са 

друге стране кроз Закон о хемикалијама [2], и његове подзаконске прописе, хармонизовала у 

највећој могућој мери своје законодавство из ове области са законодавством ЕУ, може се 

рећи да је ситуација са увозом и извозом одређених опасних хемикалија у РС под контролом, 

што је релативно задовољавајуће стање. 
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ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 
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РЕЗИМЕ 

Јединица локалне самоуправе је основни елемент друштвеног и територијалног уређења у држави, од 

које се очекује да прва реагује у случају настанка опасности од елементарних непогода и других несрећа. 

Успешна реакција зависи од квалитета припремљености јединице локалне самоуправе. Органи локалне 

самоуправе који имају надлежност и обавезе за припрему и реаговање у ванредним ситуацијама су субјекти 

система заштите и спасавања, снаге и средства заштите и спасавања. Димензионисање система је условљено 

проценом угрожености од елементарних непогода и других несрећа, којом се разбацани делови мозаика 

потенцијалних опасности, слажу у прегледан систем идентификованих опасности и величине ризика од 

њиховог настанка. Коначан резултат процене су идентификоване критичне тачке система и предложене мере 

којима се ризик смањује на прихватљиву меру. 

Кључне речи: процена угрожености, елементарне непогоде и друге несреће, ризик 

 

 

 

ASSESSMENT OF VULNERABILITY FROM NATURAL AND OTHER 

DISASTERS OF A LOCAL GOVERNMENT UNIT 
 

ABSTRACT 

 

Local authority unit is the basic element of societal and territorial organization of the state, and it is expected to 

be the first responder in the case of hazard/danger of natural disasters and other accidents. A successful reaction 

depends on the quality of readiness of the local authority units. Local authority organs with competencies and duties for 

preparedness and reaction in emergency situations are subjects of the protection and rescue system, force and resources 

of protection and rescue. System dimensioning is conditioned by the vulnerability assessment to natural disasters and 

other accidents, with which the scattered pieces of the mosaic of potential threats and hazards are being combined in a 

clearly organized system of identified hazards and risks of their occurrence. The final results of an assessment are 

identified critical spots of a system and proposed measures for diminishing risks to acceptable level.   
  Key words: vulnerability assessment, natural disasters and other accidents, risk 
 

1. УВОД 

 

Многобројни су фактори који одређују квалитет живота у једној локалној заједници. 

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

подлеже заједница и свака индивидуа зависи од три фактора: вероватноће настанка 

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

индивидуе и заједнице у целини, који су достигли субјекти система заштите и спасавања. 

Вероватноћа настанка појединих опасности и њихових последица у великој мери зависи од 

конкретних карактеристика територије једне локалне заједнице, постојећих објеката за 

заштиту, од резултата одлука о размештању производних, социјалних и стамбених објеката у 

региону, квалитета градње, поштовања одређених норми и правила при изградњи и других. 

                                                           
1
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2
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У процесу смањења укупног ризика, специфичности рада у ванредним ситуацијама доводе 

до великог броја проблема практичног карактера, а пре свега проблема у примени ефикасног 

система планирања и оперативног руковођења комплексним мерама за спречавање и 

отклањање последица елементарних непогода и других несрећа. Мере одговора морају да 

буду хитно донете али ипак у смишљеном, пројектованом процесу, што субјекте ставља пред 

искушење и потребу за провером спремности за реаговање. Јединица локалне самоуправе је 

у центру дешавања када су ванредне ситуације у питању. Опасност испољава деловање прво 

на територији јединице локалне самоуправе, прво се ангажују снаге и средства заштите и 

спасавања које су лоциране на територији јединице локалне самоуправе. Само ова чињеница, 

јединицу локалне самопураве сврстава у приоритете развоја система заштите и спасавања, 

заједно са привредним друштвима на својој територији. Не треба заборавити на чинјеницу да 

јединица локалне самопураве, учествује у изградњи јединственог система заштите и 

спасавања државе. 

 

2. ПОЈАМ И СУШТИНА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

 

 Процес који има суштински значај за систем заштите и спасавања јединице локалне 

самоуправе, јесте израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа. 

Није могућа изградња ефикасног и рентабилног система заштите и спасавања без процене 

угрожености. 

 

2.1. Процес угрожавања и стање угрожености 

 Под појмом угрожавања подразумевају се све друштвене појаве или понашање настало 

деловањем човека (појединачно или групно) природе или техничких система у дужем 

периоду које су значајнијег обима, при чему настају или могу настати, штетне последице по 

интегритет човека, његову слободу и имовину, као и по интегритет и субјективитет државе и 

њених институција. Дакле, угрожавање је свако негативно деловање друштвене, природне и 

техничке опасности којом се угрожавају интегритет, слобода, имовина и здравље људи, као и 

територијални интегритет и суверенитет и уставни поредак и право државе, народа, нација 

или друштвених група и појединаца.
4
  Једно од питања које иду уз појам угрожавања јесте и 

то шта се то угрожава, тј. предмет угрожавања. [1]  Предмет угрожавања представља широк 

спектар објеката при чему свако друштво издваја само оне који за њу чине витални интерес 

(вредности). Тако се константно у свим друштвеним заједницама појављују објекти заштите, 

пре свега, живот човека, његова права и слободе, материјална добра друштва, односно 

друштвене институције, друштвено и државно уређење, територија и слично. Угроженост 

дакле  представља стање субјекта, које карактерише присуство различитих опасности чије је 

деловање усмерено на смањење нивоа безбедности штићених вредности. Угрожавање би се 

могло дефинисати и као процес деловања различитих опасности  на штићене вредности 

субјекта кога карактерише извесност настанка негативних ефеката. 

 

2.2. Суштина и значај процене угрожености 

Када говоримо о ризицима ванредних ситуација, израда процене угрожености од 

елементарних несрећа и других непогода  је основни и  најбитнији документ на основу кога 

се израђују планови заштите и спасавања. Основна функција, израде и постојања процене 

угрожености јесте сагледавање свих потенцијално опасних ситуација у односу на субјекат 

система заштите и спасавања и стварање услова за планску и организовану превенцију и 

припрему за реаговање на елементарне непогоде и друге несреће. Процену угрожености, 

                                                           
4
 Ljubomir Stajić: Osnovi bezbednosti, Policijska akademija, Beograd, 2004, str. 43 
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израђују сви нивои управљања, од републике до локалне самоуправе и привредних 

друштава. [10]   

Значај процене угрожености се огледа у стварању услова у којима се могу донети 

оптималне одлуке, узимајући у обзир идентификоване ризике и последице које оне могу 

изазвати. Концепт процене угрожености омогућава систематско стварање реалних оквира за 

спречавање штете и несрећа, односно за минимизирање ризика у реализацији неког процеса, 

активности или услуге. Традиционално управљање ризицима које се углавном заснивало на 

смањењу негативних последица које су биле повезане са несрећама, смртним случајевима, 

данас полако замењују нови приступи овом проблему чија је основна стратегије управљања 

ризицима: превенција ризика, пренос ризика на други субјект, смањење негативног утицаја 

кроз осигурање и избегавање ризика. [4]  Управо је примена наведених стратегија од 

суштинског значаја за управљање катастрофичним ризицима. Њиховом проценом треба да се 

омогући реалан увид у опасности и могућности њиховог испољавања, а смањење утицаја 

опасности је примена одговарајучих стратегија избегавања ризика или њиховог 

трансферисања. На матрици ризика, катастрофични су ризици са великим штетним 

последицама, иако не треба искључити могућност њиховог учесталог појављивања, што се 

може довести у везу са ризицима које производе климатске промене: поплаве, суше, 

клизишта, итд. Процена угрожености је документ у коме су идентификоване све опасности, 

извори и облици угрожавања, могући ефекти и последице, урађена процена угрожености-

ризика, извршено сагледавање снага, средстава и превентивних мера за одговор на опасности 

изазване елементарним непогодама и другим несрећама, заштиту и спасавање живота и 

здравља људи, животиња, заштите материјалних, културних добара и животне средине. 

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа је основни документ за 

израду Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на нивоу државе и Плана 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама органа државне управе, аутономних 

покрајина, јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних лица и 

других организација,а израђују је сви субјекти система заштите и спасавања. [5]  Планом се 

планирају оперативне мере, субјекти, снаге и средства за спровођење заштите и спасавања 

живота и здравља људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине од 

елементарних непогода и других несрећа.  

2.3. Елементи процене угрожености 

Израда процене угрожености захтева идентификацију могућих ризика и ванредних 

догађаја, детаљну анализу и оцену прихватљивости могућих ризика, формирање сценарија 

развоја догађаја, анализу међусобне условљености догађаја и последица, анализу утицаја 

различитих фактора опасности из окружења (нпр. анализа опасних објеката из окружења), 

као и предузимање одговарајућих превентивних мера за умањење или елиминисање 

могућности њихове појаве, односно оперативних мера и мера санација у случају реализације 

ових догађаја. Фактори опасности из окружења су такође од изузетне важности за 

управљање ванредним догађајима зато што могу да повећају негативне последице таквих 

догађаја (нпр. пожар у близини складишта опасних и запаљивих материја и сл.) [4]  [6]   

 

Процена угрожености нарочиту пажњу посвећује, анализи:  

1. карактеристика територије, критичних постројења, критичних места и простора са 

гледишта угрожености од елементарних непогода и других несрећа, са евентуалним 

прекограничним ефектима удеса; 

2. повредивости територије од елементарних непогода и других несрећа; 

3. могућих последица од елементарних непогода и других несрећа; 
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4. потреба и могућности за заштиту људи, материјалних добара и животне средине од 

последица елементарних непогода и других несрећа 

 

 

3. ПРОЦЕС ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ  

 

 Процена угрожености је процес који започиње доношењем одлуке надлежног органа о 

покретању процеса израде процене угрожености. Израдом елабората Процене, процес не 

престаје, већ елементи процене прелазе у надлежност стручне службе за ванредне ситуације, 

која даље управља праћењем и изменама и допунама процене.  

 

3.1. Положај и карактеристике локације 

Као елемент природног чиниоца територија својим обликом, рељефом, величином и 

другим географским чиниоцима олакшава или отежава настајање бројних појава 

угрожавања. Територије са разноврснијим и богатијим природним ресурсима, нпр.рекама 

знатно олакшавају живот у појединим друштвеним заједницама, са друге стране, постојање 

реке на одређеној територији  утиче на могућност настанка поплаве. Територија опредељује 

и друге карактеристике друштвене заједнице, као и могући начин организације власти што у 

одређеним случајевима има утицаја и на безбедносну политику. Техничко-тенолошка 

развијеност такође знатно утиче на развијеност одређене територије и на квалитет живота 

људи у тој друштвеној заједници. [9]  Као последица тог развоја јесте постојање великог 

броја критичних тачака у човековој животној средини, које могу произвести велики број 

негативних последица по људе и животну средину. Евидентно је постојање великог броја 

индустријских комплекса, присуства и производње бојних отрова, нагомилавање нуклеарног 

отпада, итд. и најмања неопрезност може да доведе до катастрофалних последица по људску 

заједницу. Због свих ових чиниоца, приликом израде процене угрожености саму територију 

једне локалне заједнице потребно је анализирати у односу на шире подручје, у односу на 

топографске објекте у ужем подручју, објекте за пружање помоћи оболелима и повређенима, 

затим, врсти, броју и стању водотокова како на ужем тако и на ширем подручју. Затим броју 

и положају обрадивих површина на територији; као и врсти, броју и положају насеља на 

територији на којој се налази организација. [7]   Положај и карактеристике територије 

требало би да садрже следеће податке: географски положај, хидро-орографске 

карактеристике, метеоролошко-климатске карактеристикe, становништо (полну, старосну и 

социјалну структуру становништва) затим материјална и културна добра и животну средину, 

заштићена природна добра, животињски свет, водоснабдеваање, пољопривредне површине, 

објекте за склањање, збрињавање и здравствено обезбеђење, собраћајно-технолошку 

инфраструктуру, индустријску зону, итд. 

 

3.2. Процена критичне инфраструктуре са аспекта угрожености 

Приликом израде процене угрожености  у једној локалној заједници посебна пажња је 

посвећена критичној инфраструктури, неопходно  је идентификовати објекте критичне 

инфраструктуре и извршити процену могућих штетних последица на обављање њихове 

делатности и последица прекида обављања делатности по кориснике, и то нарочито у 

областима[8]  : 

 Енергетика (производња, пренос дистрибуција и складиштење енергената (гаса и 

нафте) и електричне енергије), 

 Информационе, дигиталне и комуникационе технологије (електронска комуникација, 

пренос података, информациони системи, пружање аудио и мултимедијалних услуга), 

 Транспорт (друмски, железнички, ваздушни, водни), 

 Здравство (здравствена заштита,болнице, производња лекова), 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

120 

 

 Воде (снабдевање пијаћом водом, бране, обрада отпадних вода, заштита вода), 

 Храна (производња, снабдевање храном, безбедност хране, робне залихе), 

 Финансије (банкарство, берзе, инвестиције, системи осигурања и плаћања) и  

 Јавне службе (очување јавног реда и мира, заштита и спасавање, хитна медицинска 

помоћ). 

 Материјална и културна добра и животна средина као и заштићена природна добра 

 Производња опасних материја 

 

Процена критичне инфраструктуре је значајна са аспекта аутономности јединице 

локалне самоуправе у погледу дефинисања критичне инфраструктуре на властитој 

територији. Дефинисањем критичне инфраструктуре, јединица локалне самоуправе, 

обезбеђује услове за предузимање свих неопходних мера  за функционисање објеката 

критичне инфраструктуре у свим условима. 

Незаобилазан механизам за предвиђање многих ванредних догађаја, кризних и 

ванредних ситуација и припрема за одговор на њих јесте процена ризика. Процена ризика 

као важан елемент управљања ризицима, саставни је део свих превентивних мера које се 

предузимају. У савременој пракси, научној и стручној литератури постоје различити 

методолошки приступи процесу процене ризика, али сви они имају заједнички циљ, а то је да 

се добије тачан и методолошки заснован увид у евентуалне потенцијалне опасности, и да се 

кроз организовану друштвену активност смањи неизвесност настанка нежељених последица. 

Одређени степен неизвесности, увек ће да буде присутан, у мери у којој се повећавају 

негативни утицаји на животну средину, а највише ће зависити од човекове 

заинтересованости и знања да се смање антропогени утицаји, али и да се човек и друштво 

суоче са изазовима, ризицима и претњама једници локалне самоуправе, са чим се смањује 

спектар могућих ефеката за уништавање. 

Процена ризика омогућава доношење одлука на основу чињеница и у реалном времену у 

фази припреме и превенције ванредних ситуација. Наиме, проценом ризика се идентификују 

све потенцијалне опасности у једној области, анализира њихов утицај у складу са временом, 

простором и последицама и омогућава доношење одлука о мерама за борбу против 

опасности. Процена ризика није гаранција да ће доносиоци одлука поступити у складу са 

препорученим мерама заштите које произлазе  из извршене процене. Ипак, само постојање 

документа о процени ризика обавезује одговорне људе и институције у којима раде да 

резултате процене уграђују у коначне одлуке, због ризика професионалне и моралне 

одговорности у случају дешавања елементарних непогода и других несрећа.  

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

карактеристично присуство неизвесности, је процена ризика, као елемент система 

интегралног управљања ризиком. [4]   

Суштина процене ризика се огледа у дефинисању критичних тачака система ради 

превенције у предкризном периоду и стварању услова за доношење оптималних одлука у 

кризном и пост кризном периоду.  Процена ризика мора да се позиционира као планиран 

процес, дефинисан по времену и ресурсима. Планови превенције и ублажавања би требало да 

се заснивају на резултатима идентификације потенцијалних опасности, претњи и процене 

ризика. У процесу управљања ризиком, а на основу резултата процене ризика, субјекат 

разматра отклањање, елиминацију или ублажавање претњи и потенцијалних опасности кроз 

методолошке и технолошке опције и искуства других организација и субјеката, узимајући 

притом у обзир финансијске, оперативне и пословне потребе, као и гледишта 

заинтересованих страна. 
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3.3. Процена снага, средстава и превентивних мера 

Рањивост друштва може да буде смањена превентивним деловањем система заштите и 

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

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

карактера и у сталном додиру са процењивањем угрожености. За период док се не предузму 

све планске мере, донете на основу величине реалне опасности у временском периоду, 

неопходно је планирање других механизама заштите штићених вредности. Однос броја 

потенцијалних опасности и предузетих мера за њихову превенцију или санирање представља 

меру способности субјекта да заштити штићене вредности. Могућност настанка 

потенцијалних опасности и степен ефикасности предузетих мера, претпостављају способност 

субјекта да управља опасностима. Опасности које узрокују ванредне ситуације су 

комплексне са високим степеном неизвесности. Процес управљања комплексним 

опасностима, подразумева декомпозицију проблема, системски приступ проблему и 

решавање појединачних проблема стално усмеравајући решења ка потребном квалитету 

комплексног система. [8]   

Комплексност и рањивост заједнице постављају пред менаџмент једницие локалне 

самопураве захтев за свеобухватну и темељну припрему. Задатке заштите и спасавања 

извршавају снаге заштите и спасавања примењујући средства заштите и спасавања. 

Координираном употребом снага и средстава у примени мера превенције и оперативног 

деловања, надлежни орган-штаб за ванредне ситуације, врши утицај на стање опасности на 

територији јединице локалне самоуправе. 

Димензионисање снага и средстава се врши на основу рангирања потенцијалних опасности 

на територији јединице локалне самопураве. Анализа и процена потребних снага и средстава 

представља основ за изградњу снага и набавку средстава за заштоиту и спасавање. 

 

4. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ  

Законском регулативом су дефинисани субјекти система заштите и спасавања који 

обезбеђују изградњу јединственог система заштите и спасавања на територији државе, у 

складу са овим законом и другим прописима, као и програмима, плановима и другим 

документима којима се уређује организација, развој, припремање и употреба снага и 

средстава заштите и спасавања. Субјекти система заштите и спасавања су[13]  :  

1. органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне 

самоуправе;  

2. привредна друштва, друга правна лица и предузетници (у даљем тексту: привредна 

друштва и друга правна лица); 

3. грађани, групе грађана, удружења, професионалне и друге организације. 

Локална самоуправа је одговорна да преко својих органа, а у складу са Уставом и 

законом организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара 

и ствара услове за њихово отклањање и ублажавање њихових последица. [12]   

Упутством о методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и 

других несрећа, плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на нивоу Републике 

Србије и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама органа државне управе, 

аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних 

лица и других организација, учињен је значај напредак у превентивном смислу. 

Дефинисањем  јединственог  методолошког алата који јасно и прецизно дефинише начин 

израде процене угрожености и планова ставарају се услови за израду процена на нивоу целе 

државе, могућност идентификације готово свих ризика на територији једне локалне 
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заједнице, начин процене угрожености од идентификованих опасности, процена потребних 

снага и средстава за реаговање у ванредним ситуацијама. Процена угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа је основни документ на основу која се врши израда 

Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.  

4.1. Формирање тима за процену 

 

Носиоци израде Процене формирају стручни тим за израду Процене, који се састоји од 

стручњака по врсти делатности од значаја за заштиту и спасавање, односно процену ризика. 

Састав тима за процену угрожености је мултидисциплинарног карактера чији састав мора да 

обезбеди покривеност свих области које третира процена угрожености. 

Тим за процену своје активности обавља: 

- Плански 

- Организовано 

- Систематично 

- Свеобухватно 

- Усмерено према коначном, дефинисаном циљу процене 

- Ослонцем на тачне и проверене информације 

- Изложено сталној провери информација 

- Сталним праћењем информација 

- Комуникацијом са екстерним чиниоцима и субјектима 

Тим за израду процене, мора да се формира од лица из постојећих стручних служби јединице 

локалне самоуправе предвођених руководиоцем стручне службе за ванредне ситуације. 

Свака потенцијална опаснсот мора да буде покривена чланом тима стручним за дату област. 

Одступање од овог правила доприноси смањеном квалитету процена.  

 

4.2. Процес прикупљања података 

Прикупљање података је најосетљивији део процеса процене угрожености. Подаци 

неопходни за израду процене угрожености у највећем делу се налазе код различитих служби 

јединицие локалне самоуправе и код органа државне управе. У великом броју случајева 

подаци су статистички необрађени, и као такви неупотребљиви за анализу.  

Током прикупљана података неопходно је обезбедити укључивање свих стручних служби са 

територије локалне самоуправе. Веома су битне релевантне и ажурне информације. Веома 

осетљив део у самој изради процене угрожености је идентификација опасности, јер свака 

опасност која је у овом делу изостављена или није препозната остаје изостављена из даљег 

процеса анализе. Сваки податак који је нетачан и непотпун може остварити велики утицај на 

квалитет процене.  

 

4.3. Обрада и анализа података 

Након извршеног прикупљања свих података врши се њихова детаљна обрада и анализа. 

Издвајају се тачне и проверене инфромације које нам даље помажу у детаљној анализи. 

Анализа ризика се односи на разумевање потенцијалних опасности. Обухвата разматрање 

свих узрока и извора потенцијалних опасности, њихових позитивних и негативних 

последица, као и вероватноћу појављивања потенцијалних опасности. Све потенцијалне 

опасности се анализирају тако што се одређују последице и вероватноћа њиховог настанка, 

као и остале битне особине. Догађај или низ околности могу имати вишеструке последице и 

могу утицати на већи број циљева. Поред опасности неопходно је обратити пажњу и на све 

остале елементе процене угрожености и сваком елементу  прићи са истим степеном 

детаљности. Посебна пажња је посвећена критичној инграструктури као и потребним 

снагама, средствима и превентивним мерама за заштиту и спасавање.Сама  Процена 
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угрожености ће у највећој мери зависи од  података и извора који су доступни, способности 

проценитеља да обраде и анализирају тачне и проверене податке и њих уграде у саму 

процену. 

 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Јединица локалне самопураве представља средиште дешавања када су ванредне 

ситуације у питању. Ванредни догађај односно услови за настанак ванредне ситуације могу 

да настану на територији јединице локалне самоуправе или ван њене територије. Праћење 

стања се врши од стране стручних служби на широј територији. На основу тога, јединица 

локалне самопураве може да прими информацију о наступању опасности, од оперативног 

центра који прати стање или да сама констатује односно предвиди дешавање опасности. У 

оба случаја, неопходно је прикупити чланове штаба за ванредне ситуације, ради анализе 

стања на територији. У случају процене да може доћи до повећања опасности по штићене 

вредности, локални штаб за ванредне ситуације, наређује приправност и проглашава 

ванредну ситуацију и активира план заштите и спасавања.   

Отпорност јединице локалне самоуправе се мери степеном спремности за реаговање у 

случају настанка опасности од елементарних неогода и других несрећа. Оптималан степен 

спремности је могуће постићи само ако је извршена валидна процена угрожености, којом су 

сагледани сви елементи који утичу на настанак и развој опасности. 

Процена угрожености представља документ којим се систематично, на основу валидних 

критеријума, јединствено на целој територији државе, врши анализа потенцијалних 

опасности од елементарних непогода и других несрећа, као и ризик од њиховог дешавања. 

Израда  процене је процес решавања комплексног проблема са великим бројем елемената. 

Последњи корак израде процене и стављања у функцију система заштите и спасавања јесте 

њена валидација код надлежног органа и усаглашавање са јединицама локалне самопураве у 

окружењу.  
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ОПАСНОСТИ ОД УВ ЗРАЧЕЊА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ПРОЦЕСУ 

ШТАМПЕ САМОЛЕПЉИВИХ ЕТИКЕТА 

Петра Балабан
1
, Весна Петровић

1
  

 
 

РЕЗИМЕ 

 

У графичкој индустрији се поступак сушења штампарских боја и лакова УВ зрацима (тзв. УВ сушење) 

примењује у скоро свим поступцима штампе (флексо, офсет, дубокој, сито, тампон, инкџет и 

електрофотографији). И поред низа предности у производном процесу (штампање отисака доброг квалитета, 

брзо сушење боје, итд.), примена УВ технологије, првенствено због штетног дејства УВ зрачења, се прихвата са 

резервом и увек се поставља питање њене безбедности. Битно је нагласити да опасности од УВ зрачења зависе 

од: интензитета зрачења, његове таласне дужине и времена изложености.  

У раду су дати резултати мерења УВ зрачења у процесу штампе самолепљивих етикета. Измерене 

вредности су показале само присуство УВ-А и УВ-Б компоненте и то изузетно ниског интетнзитета, што 

указује да се при овом радном процесу не очекују обољења која би била узрокована УВ зрачењем. Мерење је 

извршено УВ метром VLX-3W.  

 Кључне речи: УВ зраци, УВ-А и УВ-Б компоненте, штампа, самолепљиве етикете  

 

 

 

UV RADIATION AND PROTECTION IN THE PROCESS OF  

PRINTING SELF-ADHESIVE LABELS 
 

ABSTRACT 

 

In the printing industry, drying of UV printing inks and varnishes (so-called UV drying), is applied in almost 

all printing processes (flexo, offset, gravure, screen, tampon, inkjet and electrophotography). Despite a number of 

advantages in the production process (good quality prints, fast ink drying), the application of UV technology, primarily 

due to the harmful effects of UV radiation, is accepted with caution and there is always a question of its safety. It is 

important to emphasize that the dangers of UV radiation depend on: the intensity of the radiation, its wavelength and 

exposure time. 

The paper presents the results of measurements of UV radiation in the printing process of self-adhesive labels. 

The measured values showed only the presence of UV-A and UV-B components and the intensity is extremely low, 

indicating that diseases, which would be caused by UV radiation, can not be expected in this working process. 

Measurements were made using UV meter VLX-3W. 

 Key words: UV rays, UV-A and UV-B components, printing, self-adhesive labels 

 

 

 

1. УВОД 

У графичкој индустрији се поступак сушења штампарских боја и лакова УВ зрацима 

(тзв. УВ сушење) примењује у скоро свим поступцима штампе (флексо, офсет, дубокој, сито, 

тампон, инкџет и електрофотографији).  

Самолепљиве етикете имају широко подручје примене у графичкој и осталим гранама 

индустрије (фармацеутској, козметичкој, индустрији животних намирница, аутомобилској и 

др.). Често се ради и о специјалној примени за које су потребне високовредне самолепљиве 

етикете са специфичним особинама. Етикете се могу штампати офсетном, флексо, сито и 

дубоком штампом са УВ бојама као и са бојама на бази растварача или воде.  

                                                           
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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И поред низа предности у производном процесу (штампање отисака доброг квалитета, брзо 

сушење боје, висок сјај, отпорност на хавабње, итд.), примена УВ технологије, првенствено 

због штетног дејства УВ зрачења, се прихвата са резервом и увек се поставља питање њене 

безбедности.  

Опасности од УВ зрачења зависе од: интензитета зрачења, његове таласне дужине и 

времена изложености.  

У раду су дати резултати мерења УВ зрачења у процесу штампе самолепљивих 

етикета. Измерене вредности су показале само присуство УВ-А и УВ-Б компоненте и то 

изузетно ниског интетнзитета, што указује да се при овом радном процесу не очекују 

обољења која би била узрокована УВ зрачењем. Мерење је извршено УВ метром VLX-3W.  

 

2. УВ ПРОЦЕС СУШЕЊА 

Ултраљубичасто светло је мали део укупнпог електромагнетског спектра и обухвата 

подручје таласних дужина између 100 nm и 380 nm (слика 1). УВ зрачење између 200 nm и 

315/320 nm је подручје највеће опасности по здравље човека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: УВ зрачење као део електромагнетског спектра [3] 

 

Процес очвршћивања ултраљубичастим светлом се дефинише као сушење неке течне 

супстанце (УВ боја или лак) под дејством УВ зрачења. Штампари често користе израз ''УВ 

сушење''. 

За разлику од конвенционалног сушења испаравањем лако испарљивих супстанци 

помоћу топлоте, код хемијског очвршћивања УВ зрачењем,  УВ боје и лакови 

фотохемијским процесом (који се назива и умрежавање) прелазе у чврсто стање (слика 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2: Хемијско сушење УВ зрачењем 

 

Боје садрже фотоинцијаторе који се под дејством УВ светла активирају тј. прелазе у 

слободне радикале и умрежавају се са мономерима и олигомерима стварајући 

макромолекуле. Резултат овог процеса је суви и чврст филм лака или боје. 

За потпуно сушење УВ боја и лакова је потребно како УВ-А тако и УВ-Б и УВ-Ц зрачење. 

Најдуже УВ-А зрачење продире најдубље код УВ-очвршћивања и тиме омогућује 

отврдњивање (очвршћивање) УВ боја и лакова чак и у дубљим слојевима. УВ-Ц зрачење 

омогућава пре свега површинско очвршћивање. 
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УВ зрачење се производи у уређају за УВ сушење чији главни део је УВ лампа (слика 3). Она 

се састоји из цеви од кварцног стакла у којој се налази жива. Кварцно стакло обезбеђује 

високу пропустлљивост УВ светла. 

Живине лампе емитују УВ зрачење, али и зрачење у видљивом делу. Да би се 

заштитили од зрачења, лампе морају бити у потпуности изловане.      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3: Шематски приказ УВ живине лампе 

 

3. ОПАСНОСТИ УСЛЕД УВ ЗРАЧЕЊА  

Опасности по здравље од УВ зрачења зависе од таласне дужине. Како је дубина 

продирања зрачења јако мала, дејство је ограничено на очи и површину незаштићене коже. 

Дејство на кожу може бити акутно (изазивају зраци таласне дужине испод 315 nm и може 

узроковати опекотине и тзв. еритем), и хронично (ово дејство може бити видљиво тек након 

неколико година). Јачина опекотина зависи од интензитета и трајања зрачења. Хронично 

излагање УВ зрачењу може изазвати прерано старење коже и опасност од настанка рака 

коже. 

Упала рожњаче ока и коњуктивитис се могу јавити као последица деловања УВ 

зрачења на очи. 

Што је зрачење краће (мање таласне дужине), то је мања дубина продирања и пре се 

апсорбује. УВ-А зрачење допире до мрежњаче, УВ-Б зрачење до сочива ока. УВ-Ц зрачење 

се највећим делом (100 и отприлике 200 нм) апсорбује у ваздуху (табела 1). 

 
Табела 1: Техничка и биолошка дејства УВ зрачења 

Подручје таласних дужина Дејство у процесу очвршћивања Биолошко дејство 

УВ-Ц (100-280 nm) 

Омогућава тренутно очвршћивање 

УВ боја и лакова и омогућава пре 

свега површинско очвршћивање 

Кожа: црвењење 

Око: оштећење рожњаче и 

коњуктива 

 

УВ-Б (280-315 nm) 

Продире дубље у слој боје или 

лака и омогућава дубље 

очвршћивање 

Кожа: тамњење коже, опекотине, 

рак коже 

Око:оштећење рожњаче, 

коњуктиве, појава катаракте 

УВ-А (315-400 nm) 

Продире и у дубоке слојеве 

високопигментираних боја да би 

их отврднуле  

Кожа: превремено старење коже, 

опуштање везивног ткива, могући 

узрок рака коже 

Око: оштећење мрежњаче 

 

Радници на штампарској машини са УВ зрачењем морају бити свесни да не раде са 

уобичајеним бојама и лаковима (информације о опасностима се могу наћи у сигурносним 

листовима, између осталог, могу надраживати очи, органе за дисање, кожу и могу изазвати 
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алергије). Мере безбедности су чишћење и превентивна нега коже, одговарајући избор 

заштитних рукавица, њихова редовна примена као и коришћење заштитних наочара. 

УВ живина лампа мора бити у потпуности заштитћена од пропуштања УВ светла (места која 

пропуштају УВ зрачење могу се видети оком). Директни контакт ка УВ зрачењу мора бити 

онемогућен, а рефлектујуће зрачење мора бити толико спречено да не узрокује опасности по 

здравље запослених. 

Код уобичајених УВ лампи се ствара озон (надражујући гас). Он настаје код УВ 

уређаја за сушење када УВ зрачење реагује са атмосферским кисеоником који се налази у 

кућишту рефлектора. Штампарија у којој је рађено мерење поседује одводну цев из машине 

за одвођење озона у атмосферу.   

 

 

 

4. МЕРЕЊЕ УВ ЗРАЧЕЊА У ПРОЦЕСУ ШТАМПЕ САМОЛЕПЉИВИХ 

ЕТИКЕТА 

 Мерење је извршено на штампарској машини за штампу самолепљивих етикета са УВ 

сушењем боја и лакова, типа Galus 160 са подешавајућим уређајима за бојење (од 2-10 боја), 

слика 4. 

. 

.  

Слика 4. Машини за штампу самолепљивих етикета са УВ сушењем 

 

На машини се налази више места на којима се налазе УВ лампе. Прво што је одмах 

уочљиво је да су лампе веома добро заштићене и да запослени током рада не прилази 

лампама на растојање мање од 20 cm. Мерења су прво извршена на местима у близини лампе 

на којима запослени повремено борави, и како том приликом инструмент није показао 

ништа, мерење је извршено на растојању од око 1 cm од лампе, слика 5. На свим мерним 

местима утврђено је да нема присуства ни једне компоненте УВ зрачења.  

Инструмент за мерење је УВ метар VLX-3W, произвођача Вилбер Лоурмант из 

Француске, који има три сензора, за мерења у УВ-А, УВ-Б и УВ-Ц опсегу. Врхови 

осетљивости сензора су таласним дужинама 365 nm, 312 nm и 254 nm.  
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Слика 5. Мерна места на машини током мерења УВ зрачења 

 

У Републици Србији прва законска регулатива која је обухватила оптичку област 

зрачења је Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

вештачким оптичким зрачењима („Сл. Гласник РС“, бр.120/12 и 29/2013 – исп.) [4]. У овом 

правилнику наведене су граничне вредности изложености, за све области зрачења као, и 

опасности до којих оне доводе уколико им је запослени изложен. Како на штампарској 

машини за штампу самолепљивих етикета са УВ сушењем боја и лакова, типа Galus 160 није 

регистрована ни једна компонента УВ зрачења, може се констатовати да се код запослених 

који раде на овој машини не очекују обољења узрокована УВ зрачењем. 

 

5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ШТАПАРИЈАМА СА УВ ЗРАЧЕЊЕМ   

Мере заштите од УВ зрачења код УВ уређаја за сушење су следеће: 

 Избегавање директног гледања у УВ лампу, чак мора постојати и заштита од 

рефлектујућег зрачења (нпр. заштитни филтер или завеса).  

 Заштина направа мора обезбедити искључивање УВ зрачења при отварању 

рефлектора УВ зрачења. 

 Само стручна лица могу одржавати и опслуживати УВ уређаје за сушење. 

 Произвођач машине за штампу етикета мора гарантовати да на радном месту, а чак и 

на местима где се радници задржавају повремено, гранична вредност не прелази 

вредност од 1,0 x 10
-3

 W/m
2
 за таласне дужине од 100-400 nm [1]. 

 Одговарајућа заштита мора постојати и у производном погону. Уколико се 

рефлектујуће зрачење не може спречити, власник је дужан да измери УВ експозицију 

на радом месту (30 J/m
2
 за таласне дужине од 180-400 нм, 10000 J/m

2
 за таласне 

дужине од 315-400 нм) [4]. 

 

6. ЗАКЉУЧАК 

Штампа и израда самолепљивих етикета УВ технологијом има широку примену у 

штампарској индустрији (поред разноврсне примене у различитим гранама индустрије она 

има и низ предности (нпр. сушење боје на штампарском материјалу у року од неколико 

секунди, висок сјај и отпорност на хабање).  

И поред низа наведених предности, примена УВ технологије, првенствено због 

штетног дејства УВ зрачења, се прихвата са резервом и увек се поставља питање њене 

безбедности.
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У раду су дати резултати мерења УВ зрачења у процесу штампе самолепљивих 

етикета. Измерене вредности нису показале присуство ни једне УВ компоненте, што указује 

да се при овом радном процесу не очекују обољења која би била узрокована УВ зрачењем.  
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РЕЗИМЕ 

 
У данашње време присутан је велики број хемијских материја које утичу на човека и његово окружење. 

Многе материје показују различито и позитивно и негативно деловање, те је неопходно познавање њихових 

особина. Поред позитивних особина, хемијске материје показују и друге особине као што су: токсичност, 

запаљивост и експлозивност, тако да контакт са оваквим материјама представља опасност за здравље и живот. 

Око 80% индустријских прашина је запаљиво (експлозивно), па је јако важно мерење концентрације прашине 

ради успостављање адекватне експлозивне заштите (Ex-заштите) у тим просторима. 

Многи материјали, као што су угаљ, пиљевине, магнезијум, могу да генеришу експлозије прашина. 

Међутим, многи материјали као што су житарице, брашно, шећер, млеко у праху и полен, такође могу да 

доведу до опасног облака прашине, који може изазвати експлозију. У овом раду приказани су резултати 

одређивања експлозивних особина прашине која настаје при преради дрвета. Поред концентрације прашине, 

одређене су морфологија и величина честица прашине, као и њихова расподела. 

Кључне речи: дрвена прашина, расподела величине честица, доња граница експлозивности, фазно-

контрастна микроскопија 

 

 

 

POSSIBILITY OF ANALYSIS OF THE MORPHOLOGY AND PARTICLE 

SIZE OF THE SAWDUST FOR THE DETERMINATION OF THEIR 

EXPLOSIVE PROPERTIES 

 
ABSTRACT 

 
At the present time there is a large number of chemical substances that have  influence on man and his 

environment. Many substances exhibit very different and positive and negative activity, and it is necessary to know 

their properties. In addition to the positive qualities, chemical substances exhibit other characteristics such as toxicity, 

flammability and explosiveness, so that contact with these substances expose a threat to health and life. About 80% of 

industrial dust is flammable (explosive), so it is very important to measure the concentration of dust in order to establish 

adequate explosive protection in these areas. 

Many materials, such as coal, sawdust, magnesium, can generate dust explosions. However, many materials 

such as grain, flour, sugar, powdered milk and pollen, also can lead to dangerous clouds of dust, which can cause an 

explosion. This paper presents the results of determining the explosive properties of the dust generated during wood 

processing. In addition to the concentration of dust, the morphology and size of dust particles were also determined as 

well as their distribution. 

Keywords: wood dust, particle size distribution, lower explosive limit, phase contrasting microscopy 
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1. УВОД 

Особине једног система који укључује прашину зависе од степена дисперзије чврстих 

делића. Што су делићи ситнији утолико више одступају од особина материје које су 

условљене њеном структуром (одступање од особина идеалног кристала). 

Са финоћом праха расте брзина реакције (брзина везивања код креча или цемента) или 

способност редукције (цинчани прах), такође расте брзина растварања и гасне сорпције. 

Крупноћа, облик честица и храпавост њихове површине зависе од начина њиховог 

формирања и природе материјала. Честице формиране природним путем (житарице, 

пиринач, семена разних биљака, песак) имају исти облик, уједначену крупноћу и глатку 

површину. Честице настале уситњавањем (дробљењем, млевењем) имају неједнолику 

крупноћу, различитог су облика и имају храпаву површину. Ови параметри честица битно 

утичу на понашање растреситих материјала, како у насутом стању тако и за време њиховог 

контакта са флyидом [1,2,3]. 

Свака врста прашине има свој морфолошки облик, ретке су врсте прашине које су 

морфолошки сличне. Заступљени су облици: коцка, лопта, тетраедар и друге геометријске 

форме. Постоје и равне форме, али асиметричног облика. Текстилна прашина је влакнаста 

(дугуљастог облика), пиљевина има облик штапићa, чађ пахуљаста, оксид гвожђа мехураст, 

глина плочастог облика, док кристалне материје нпр. шећер дају честице прашине које су по 

облику ближе коцки, односно лопти. 

Сваки облик има други однос активне (слободне) прашине за коресподентну 

крупноћу зрна. Како је већ наведено, у зависности од активне површине не мењају се само 

морфолошке особине материје, већ и њена специфична топлота и ослобођена енергија, 

настала у току хемијских реакције као и врста реакције. Хемијске реакције могу се у случају 

сагоревања дрвене прашине одвијати споро, али и толико брзо да изазову експлозију. Циљ 

овог рада је управо да прикаже утицај морфологије честица на експлозивне особине дрвене 

прашине. 

 

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРАШИНЕ 
 

2.1. Величина и површина честица 

Свака прашина, односно дисперзни систем чврстих материја са ваздухом, по правилу 

садржи честице различитих димензија. Величина честице директно утиче на стабилност 

система, системи са мањим честицама увек су стабилнији од система са већим честицама. 

Брзина таложења такође зависи од величине честица. У погледу опасности од експлозије, 

честице мањих димензија су увек експлозивније и опасније од честица прашине већих 

димензија. Горња граница за величине честица које могу изазвати експлозију, према 

Pritchard-у износи 500 µm [1,3]. 

Мање честице имају већy површину, а самим тим повећава се и брзина реакције са 

кисеоником, што значи смањењем димензија честица повећава се њихова реактивност, те 

према томе и брзина сагоревања. Снага експлозије, односно притисци који настају код 

експлозије зависе од величине честица материје која експлодира (Слика 1). Код многих 

дисперзних система постоје критичне величине честица изнад које систем не сагорева 

експлозивно. Прашина која има финоћу 50 µm може да се запали варницом енергије 10-50 

mЈ, док се прашина крупноће 500 µm пали тек када енергија достигне ниво од 1,3–2,5 Ј. 

Графички приказ зависности максималног притиска експлозије од величине честица 

прашине, показује да се повећањем величине честица смањује стопа пораста притиска. 

 

2.2. Концентрација честица лебдеће прашине у атмосфери 

Као и код смеша гаса и ваздуха тако и код смеше прашина–ваздух постоје одређене 

границе концентрације преко којих се паљење нећe десити  Експлозија може настати појавом 

запаљиве прашине у ваздуху (с довољном количином кисеоника) само у одређеном појасу 
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концентрација. Испод доње границе експлозивности (енг. lower explosive limit, LEL), 

експлозивна смеша је „сиромашна“, док је изнад горње границе експлозивности експлозивна 

атмосфера „пребогата“ за сагоревање [3]. Критеријуми процене, доња граница 

експлозивности (ДГЕ), приказани су у Tабели 1. 

У Tабели 2. приказани су резултати одређивања доње границе експлозивности дрвене 

прашине за неке врсте дрвета [3]. 

 

 

Слика 1: Зависност максималног притиска експлозије од величине честица прашине 

целулозног ацетата 

 

Табела 1: Критеријуми процене, доња граница експлозивности (LEL) 

Класа Карактеристике Границе експлозивности 

1 Високо експлозивне прашине 4 gm
-3

 < LEL ≤ 40 gm
-3

 

2 Експлозивне прашине 40 gm
-3

 < LEL ≤ 200 gm
-3

 

3 Слабо експлозивне прашине 200 gm
-3

 < LEL ≤ 700 gm
-3

 

4 Могућа експлозија 700 gm
-3

 < LEL 

 

Табела 2: Доње границе експлозивности за неке дрвене прашине [3] 

Узорак Доња граница експлозивности [gm
-3

] 

Јела, фракција (0-0,5 mm) 56,0 

Буква, фракција (0-0,5 mm) 60,0 

Медијапан, фракција (0-0,5 mm) 58,0 

 

Код уобичајених техничких прашина доња граница експлозивности се налази измeђу 

20 и 60 gm
-3

, за већину материја ДГЕ износи око 50 gm
-3

, а горња граница експлозивности 

(ГГЕ) између 2000 и 6000 gm
-3

 или (2-6 kgm
-3

). 
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2.3. Брзина седиментације 

Једна од особина прашине је да брзина седиментације микроскопски ситних честица 

које лебде у ваздуху није у складу са законима гравитације, и то због мале масе тих честица и 

релативно великог отпора ваздуха. Брзина таложења већих честица знатно јe већa од 

ситнијих честица, па исталожена прашина садржи пропорционално већи постотак честица 

него ваздух из које су се те честице исталожиле, и обратно [1,4]. 

Услед веће специфичне тежине честица прашине у односу на специфичну тежину 

ваздуха, честице прашине имају тежњу да се таложе. Брзина таложења појединих честица 

прашине зависи од њихове величине, специфичне тежине, облика честица, кретања ваздуха, 

влажности ваздуха (уколико се ради о хигроскопној прашини). 

Брзина падања честица кроз атмосферу, може се одредити на основу чињенице да 

атмосферу посматрамо као вискозну средину, са коефицијентом вискозности , кроз коју се 

креће честица полупречника r. У том случају на честицу ћe да делује сила трења F - која је 

по Stoks-овом закону једнака: 

F = 6  r  v 

Где је: F - сила трења, 

r - полупречник честице, 

 - коефицијент вискозности, 

v - брзина падања честице. 

 

2.4. Температура паљења 

Према опште прихваћеној дефиницији, температyра самопаљења чврсте материје, у 

овом случају прашине, јесте она температура при којој се прашина спонтано запали. 

Температура паљења слегнуте прашине и температура паљења облака прашине се код 

појединих врста прашина прилично разликују. Та је разлика још више изражена код 

минималних енергија паљења; код неких врста прашина потребна је знатно мања енергија за 

паљење слегнуте прашине него за паљење облака те исте прашине [4,5]. У Табели 3 

приказани су типични критични параметри експлозивне прашине. 

Табела 3: Типични критични napaмempи експлозивне прашине 

Величина честице < 0,05 mm 

Концентрација прашине 40-4000 gm
-3 

Садржај влаге < 11%  
Кисеоник > 12% 

Минимална енергија паљења > 10-100 mЈ  

Минимална температура паљења 410-600°C 

 

Резултати лабораторијских испитивања су показали, да је за паљење многих прашина 

довољна слаба електрична искра, нпр. искра статичког електрицитета, или искра настала 

трењем, нека загрејана површина, жар од цигарете и сл. 

Минимална тeмпература тињања наталожене прашине или температура паљења слоја 

прашине је најнижа температура загрејане подлоге која доводи до паљења 5 mm дебелог 

слоја наталожене прашине. Температура паљења смањује се са порастом дебљине наслаге 

прашине. Слика 2, приказује механизам паљења запаљиве и сталожене прашине и експлозију 

усковитланог облака прашине. 
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Слика 2: Механизам развоја пожара и експлозије прашине 

 

Температура паљења се снижава са порастом финоће прашине, у већини случајева 

температура паљења запаљивих прашина лежи између 260°С и 600°С. Приликом експлозије 

прашина, што опет зависи од састава, развијају се температуре и до 2500°С. Ако је проценат 

влажности ваздуха веома висок, температура паљења се повећава за 80°С. Врло фини прах 

има тако ниску температуру паљења да се може назвати пирофорним (пирофорне материје се 

пале у додиру са ваздухом). Температура паљења појединих честица је доста виша од 

температуре паљења смеше прашина-ваздух [2,3,4,5]. 

Механизам распростирања пламена код прашина је врло сличан оном код гасних 

смеша. И код једних и код других настаје пламени фронт. Међутим, код смеша прашине 

пламени фронт нешто се спорије шири него код гасних смеша, јер је сагоревање прашине у 

већини случајева лаганије и непотпуно. Брзина распростирања фронта пламена праха између 

осталог зависи и од степена дисперзије и способности да приликом загревања производи 

гасове. Максимална брзина ширења фронта пламена може да се очекује за стехиометријски 

однос прашине и оксиданса 

Као што је већ речено, што прашина садржи грубље честице утолико се лаганије 

загрева, јер је површина релативно мала. Експерименти са угљеном прашином (40% чврстог 

материјала у смеши), показали су да јe најјаче експлозивно дејство и највећа брзина 

распростирања пламена при величини честица од 50 микрометара. Под нормалним условима 

руковања и складиштења прашкастоr материјала, већина прашина се оксидира полагано 

[5,6]. 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО 

3.1. Материјали и методе 

У експерименталном делу овог рада обрађени су резултати испитивања дрвене прашине од 

букве и од медијапан плоче, која се генерише у току обраде дрвета на кружној тестери и 

равналици. За одређивање концентрације прашине је коришћен инструмент Microdust Pro. 

Овај инструмент је у сагласности са ЕМЅ директивом 98/336/ЕЕC Европске економске 

заједнице. Проба (сонда) може се користити и у зони 0 и у зонама 20, 21 и 22, у којима су 

присутне запаљиве прашине где је дозвољена максимална температура површине до 70°C. 

Microdust Prо омогућава више метода мерења концентрације прашине у радној средини. 

Поред могућности мерења концентрације честица у реалном времену (директног очитавања) 

у милиграмима по метру кубном (mgm
-3

), инструмент даје могућност одређивања прашине 

помоћу гравиметријске аналитичке методе. У овом раду су резултати одређивања прашине у 

реалном времену приказани као просечна вредност масене концентрације укупне прашине, 

ТWA (енг. Time-weighted average), односно као максимална концентрација прашине која је 

измерена (Maximum reading). 
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Посматрање облика и величине честица дрвене прашине извршено је помоћу фазно-

контрасног микроскопа Motic, при увећању од 40×, при светлости ph1. 

 

3.2. Резултати и дискусија 

На Слици 3 приказани су резултати одређивања прашине у реалном времену при 

обради букве на равналици. Максимална концентрација прашине износи 15,06 mgm
-3

, а 

просечна концентрација 3,77 mgm
-3

 (бројне вредности нису видљиве на кропованом графику, 

али су очитане са оригинала). 

 

 

Слика 3: Максимална и просечна концентрација прашине (буква-равналица) 

 

На Слици 4 приказани су резултати одређивања прашине у реалном времену при обради 

букве на кружној тестери. 

 

Слика 4: Максимална и просечна концентрација прашине (буква-кружна тестера) 

 

У случају коришћења кружне тестере за обраду букве, концентрација прашине се 

повећава за скоро 3 пута, што указује да су честице ослобођене при обради на кружној 

тестери финије и тиме се дуже задржавају у ваздуху. 

На Слици 5 приказани су резултати одређивања прашине у реалном времену при обради 

медијапан плоче на кружној тестери. 
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Слика 5: Максимална и просечна концентрација прашине (медијапан-кружна тестера) 

 

Приказани резултати показују значајно веће концентрације прашине у односу на 

букву, при чему максимална концентрација прашине износи 155,39 mgm
-3

, а просечна 

концентрација 27,281 mgm
-3

. Пошто се финија прашина дуже задржава у ваздуху него 

грубља, индиректно се може закључити да се приликом обраде медијапана ослобађа већа 

количина фине прашине. Ова претпоставка је донекле потврђена резултатима одређивања 

величине честица приказаним у Табели 4. 

Облик честица дрвене прашине приказан је на Слици 6, а резултати софтерског 

прорачуна димензија честица и агломерата дрвене прашине приказани су у Табели 4. 

 

   

БУКВА ХРАСТ МЕДИЈАПАН 

Слика 6: Облик и величина честица узорака букве, храста и медијапан плоче 

 

У Табели 4, приказани су резултати карактеризације величине честица, узорака букве, 

храста и медијапан плоче (храст није предмет овог рада, а подаци су дати само ради 

евентуалне компарације са буквом). Величина честица је окарактерисана преко обима 

честица одређеног помоћу софтверске подршке микроскопу Motic. 
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Табела 4: Величине обима честица узорака букве, храста и медијапан плоче  

Врста дрвета Буква Храст Медијапан 

Број честица 99 70 94 

Најмањи обим (μm) 0,6 0,6 0,6 

Највећи обим (μm) 481,8 172,1 343,7 

Просечан обим (μm) 20,5 15,5 21,6 

 

Карактеризацијом величине и облика честица помоћу контрасно-фазне микроскопије 

уочено је да прашине букве и медијапана имају приближно исти просечни обим, али да су 

максимални агломерати забележени код букве (највећи обим 481,1 μm). Са друге стране, 

квалитативном оценом морфолофије узорака прашине уочава се да узорци медијапана 

показују микроструктуру штапићастог облика, која је мање разведена него у случају 

микроструктуре букве. 

Из приказаних резултата одређивања концентрације прашине може се закључити да 

буква (просечна концентрација 14.973 mgm
-3

), у односу на медијапан (просечна 

концентрација 27,281 mgm
-3

), садржи нешто грубље честице склоније таложењу, и самим 

тиме показује већу вредност доње границе експлозивност (Табела 2). 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

У експерименталном делу овог рада обрађени су резултати испитивања дрвене 

прашине од букве и од медијапан плоче, која се генерише у току обраде дрвета на кружној 

тестери и равналици. За испитивање прашине коришћене су методе одређивања 

концентрације прашине помоћу уређаја Microdust Pro и метода карактеризације честица 

прашине помоћу контрасно-фазног микроскопа Motic. 

Резултати мерења просечних вредности концентрација прашина у реалном времену 

показују вредности које зависе од врсте дрвене прашине, као и од начина обраде узорака 

дрвета. У случају коришћења кружне тестере добијене су веће вредности него када је за 

обраду коришћена равналица. Највеће вредности, 155,39 mgm
-3

, су добијене на кружној 

тестери при обради медијапана. 

Карактеризацијом величине и облика честица помоћу контрасно-фазне микроскопије 

уочено је да прашине букве и медијапана имају приближно исти просечни обим, али да су 

максимални агломерати забележени код букве (највећи обим 481,1 μm). Са друге стране, 

квалитативном оценом морфолофије узорака прашине уочава се да узорци медијапана 

показују микроструктуру штапићастог облика, која је мање разведена него у случају 

микроструктуре букве. 

Из приказаних резултата одређивања концентрације прашине може се закључити да 

буква (просечна концентрација 14.973 mgm
-3

), у односу на медијапан (просечна 

концентрација 27,281 mgm
-3

), садржи нешто грубље честице склоније таложењу, и самим 

тим показује већу вредност доње границе експлозивност (Табела 2). 
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ПРИМЕНОМ КОНЦЕПТА ЗЕЛЕНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ДО УШТЕДЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Иван Билић
1
 

 

 
РЕЗИМЕ 

  
Један од највећих изазова данашњице је смањење негативних утицаја на животну средину. Осим 

смањења утицаја индустрије, све више се разматрају могућности смањења утицаја на животну средину и 

осталих области људских активности. У раду су представљене могућости смањења потрошње електричне 

енергије у канцеларијском простору. Приказане су могућности уштеде енергије применом концепта зелене 

канцеларије, чиме се остварују позитивни ефекти на животну средину смањењем климатских гасова и осталих 

штетних утицаја.  

Кључне речи: управљање зеленом канцеларијом, енергетска ефикасност, уштеда енергије 

 

 

 

APPLYING THE CONCEPT OF GREEN OFFICE TO ELECTRICITY 

SAVINGS 
 

 
ABSTRACT 

 

One of the greatest challenges of our time is the reduction of the environmental impact. In addition to reducing 

the impact of industry, the possibilities of reducing the impact of other human activities on the environment have been 

investigated. This paper presents the possibilities to reduce electricity consumption in an office. Possibilities of energy 

savings by the “green office” concept, which enable positive effects on the environment by reducing harmful gas 

emissions and other undesirable influences, are shown. 

Keywords: green office management, energy efficiency, energy savings 

 
 

1. УВОД 
 

Глобално загревање. Квалитет воде. Загађење ваздуха. Депоније. Ово није типична 

листа обавеза за један дан на послу, али сваког радног дана свако од нас доноси много 

одлука које утичу на сва ова питања. Многе одлуке су мале - да ли да бацим застарео 

извештај у смеће или у рециклажу. Друге су озбиљније - да ли да инсталирам високо 

ефикасне клима уређаје. У сваком случају, одлуке чине то да нам буде боље или горе. 

  

Светска заједница промовише одлуке које помажу у решавању свих ових проблема. 

Јасно је да решење ових далекосежних проблема животне средине утиче и на локалну 

економску и социјалну корист. Користећи мање енергије не само да се смањује глобално 

загревање, већ се смањују и трошкови за енергију што омогућује унапређење локалне 

привреде.  

 

Једноставно речено, енергетска ефикасност, смањење отпада, очување вода и других 

ресурса је боље за животну средину и као крајњи резултат има уштеду. Знатна уштеда се 

може постићи коришћењем ефикаснијих производа и поступака. Њиховом применом у 

                                                      
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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пракси и коришћењем производа са EnergyStar ознаком, може се избећи расипање ресурса и 

може се уштедети новац за електричну енергију [1]. 
 

EnergyStar програм је јавно-приватно партнерство осмишљен да омогући предузећима 

и потрошачима да уштеде новац и утичу на заштиту животне средине. EnergyStar партнери 

смањују своје оперативне трошкове за енергију, воду и папир за више од 40 % [2].  

 

2. УПОТРЕБА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ РЕСУРСА 

 

Употреба ресурса обично се повезује са фабрикама и производним процесима, али и 

модерне канцеларије захтевају значајну количину енергије. Канцеларије користе енергију за 

осветљење простора и напајање канцеларијске опреме. Према подацима Министарства за 

енергетику САД типичан канцеларијски простор годишње по m
2
 користи енергије исто као и 

ординација што је више него у школама и продавницама, а то је у просеку око 1,6 $/m
2
 [3].  

 

Никада не размишљамо о томе колико се потрошена енергија плаћа, која увек на крају 

мора да се плати. Ми обично само желимо квалитетну светлост, топлоту... Свако коришћење 

енергије је прилика за штедњу. Ово обухвата канцеларијску расвету, грејање, хлађење, топлу 

воду и канцеларијску опрему. Могу се направити промене, без угрожавања функција опреме 

или удобности радника. Тренутна технологија нуди боље грејање, осветљење и пословне 

системе који су енергетски ефикаснији. Уштеде од 25 % и више су уобичајене у односу на 

опрему старије генерације [4]. То је огромна уштеда. 

 

 
Слика 1: Уштеда новца при смањењу потрошње електричне енергије за 1000 kWh [1] 

 

Канцеларије могу уштедети и више. EnergyStar партнери смањују своје оперативне 

трошкове за енергију за 40 % и више [2]. Поред уштеде енергије и у другим категоријама 

трошкова могу се обезбедити значајне уштеде. Канцеларијско коришћење ресурса је 

одговорно за значајан део емисија штетних материја и глобалног загревања.  

 

Анализом емисије угљен диоксида у Портланду је закључено да готово 20% потиче од 

коришћења пословних објеката [2].  

 

Главне прилике за уштеду енергије у канцеларији су из следећих области:  

- осветљење 

- канцеларијска опрема 

- грејање и хлађење  
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3. ОСВЕТЉЕЊЕ  

 

Према подацима Министарства енергетике САД из 1995. године, осветљење чини око 

29 % енергије у типичној канцеларији [5]. Бројне могућности за уштеду енергије у 

канцеларији може смањити енергију која се користи за осветљење на пола. Правилно 

дизајнирано и имплементирано осветљење може да уштеди и до 80 % енергије. 

  

Флуоресцентно осветљење од пре двадесетдесет и више година користи застарле 

флуоресцентне лампе. Флуоресцентне лампе нове генерације има бољу боју, мање треперења 

и користи 20 до 25 % мање енергије да произведе исту количину светлости. Лампе су 

ефикасније са електронским пригушницама, а доступне су и са баластом који омогућују 

бољу контролу нивоа светла и уштеду енергије. 

 

Свако понекад заборави да искључи светло, али у неким случајевима заборављање је 

хронично. Ово расипање енергије на осветљење може се лако смањити. Један од начина да се 

обезбеди да се светла користе само када је потребно је са сензорима осетљивим на покрет. 

Ови сензори детектују присуство људи у просторији, када нема никог они искључују светла. 

Када се неко појави, они пале светла у просторији. Ова технологија је врло корисна у 

степеништима, складиштима, конференцијским салама, просторијама за паузу...  

 

У једној малој канцеларији у којој су светла непотребно активна током, непотребна 

потрошња ел. енергије није велика, али када се саберу све просторије уштеда употребом 

сензора осетљнивих на покрет може бити значајана. Већина ових сензора је јефтина, а у 

многим случајевима они се једноставно и инсталирају. У већим просторима раде најбоље 

када се монтирају на плафон. За мање просторе могу се инсталирати на месту прекидача за 

светло.  

 

Нису све лампе у свакој канцеларији са флуоресцентним сијалицама. Неке лампе могу 

бити са обичним сијалицама са ужареним влакном. Сијалице са ужареним влакном су 

стандардне сијалице које су се користиле у прошлом веку. Оне су много мање ефикасне од 

новијих алтернатива, као што су такозване штедљиве сијалице, односно компактне 

флуоресцентне сијалице (CFL). CFL од 23 W даје исту количину светлости као обична 

сијалица од 100 W. Дакле 75 % смањење потрошње енергије, а то је само један од начина на 

који ове сијалице производе уштеде.  

 

CFL имају много дужи радни век, обично десет пута дужи него сијалице са ужареним 

влакном. Цене CFL су у опадању иако је њихова набавна цена и даље доста виша од 

класичне сијалице. Најбоље је да се  инсталирају на месту где је светло дуже упаљено. На 

тим местима, оне могу да се исплате врло брзо. Где се светло често користи CFL су добра 

опиција за смањење трошкова енергије и одржавања. 

 

Знаци за излаз и паник лампе могу бити мали али су осветљени 24 сата дневно, седам 

дана у недељи, тако да је њихова потрошња енергије велика. Раније су коришћене 

флуоресцентне лампе, али се сада препоручује LED освељење које траје дуже и користи 

мање енергије. Оне доносе  уштеду од 50 % или више. Ове технологије су у предности и због 

одржавања, али и зато што трају знатно дуже него флуоресцентне сијалице. 

 

Понекад спољашње осветљење зграде може бити претерано. Ту би такође могиле да се 

користе CFL. Велики рефлектори на паркингу или на згради, или осветљени знакови дају 

нове могућности за смањење потрошње енергије. Прва ствар је да се контролише време када 

је овакво осветљење упаљено. Ако су светла временски контролисана, могу се инсталирати 

фотоћелије које пале осветљење само када је мрак. И даље тајмер може угасити у одређено 
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време светло иако је напољу мрак. Друга ствар је тип осветљења који се користи, односно 

такође треба бирати лампе које троше мање енегрије.  

 

Најлакша и најисплативија опција је да се користи само онолико спољашњег светла 

колико је неопходно и да раде само када је то заиста потребно. Једноставна фотоћелија, 

временски тајмер, или оба заједно могу довести до значајних уштеда. 

 

4. КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА 

 
Према подацима Министарства енергетике САД, канцеларијска опрема чини 16 % 

потрошње енергије у једној канцеларији [2]. До пре 20-так година, пет-шест особа у једној 

канцеларији имали су једну електричну писаћу машину и евентуално један фотокопир апарат 

са снагом од око 600 W. Пре 10-так година та канцеларија је добила пет-шест рачунара и 

монитора, неколико штампача, фотокопир, факс са укупном снагом од око 6.000 W. Очекује 

се да у наредном периоду свака канцеларија има све више и више опреме. Зато постоје 

енергетски ефикасне опције за практично сву канцеларијску опрему. 

 

Студија Lawrence Berkeley лабораторије из 1999. године даје процену да је једна радна 

станица (рачунар и монитор) остављена упаљена после радног времена, одговорна за емисију 

готово једне тоне угљен диоксида годишње [2]. То би могло да се смањи за 80 % ако се радна 

станица искључи ноћу и подеси да „иде на спавање” за време периода некоришћења у току 

дана. По истој студији, ако се сваки рачунар и монитор у САД искључи ноћу, може се 

искључити неколико великих електрана и може се избећи емисија 7 милиона тона угљен 

диоксида сваке године. 
 

 
Слика 2: Годишња емисија клима гасова за PC и лаптоп [1] 

 

Већина канцеларије има један рачунар по столу. Рачунари нису велике потрошачи 

енергије. Али монитори, све већи и већи, јесу. Практично сви нови рачунари долазе са 

EnergyStar ознаком. То је важно, али сама ознака не чини уштеду енергије, корисник је тај 

који треба да се укључи у рад на уштеди.  

 

Чак и ефикасни рачунари који су све време укључени и даље троше више енергије 

него што треба. Прва ствар коју треба да знамо је да је у реду искључити рачунар. Постоје 

митови који кажу да не би требало гасити рачунар. То није истина. Постоји још један мит 

који каже да скринсејвери штеде енергију. То није тачно. Када се не планира коришћење 

рачунара за више од једног сата, а свакако када се одлази са посла најбоља ствар која може 

да се учини за уштеду енергије је да се рачунар искључи. 
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Много пута у току радног дана, такође постоји време када се рачунари могу 

искључивати. EnergyStar рачунари имају „sleep” режим када нису у употреби. Та функција је 

често искључена јер људи брину да на тај начин могу да изгубе важне податке. Ако постоји 

оваква опасност ова функција се може омогућити само за монитор, док рачунар остаје 

активан јер су уствари монитори ти који користе највише енергије и ако се искључе када се 

не користи рачунар, уштеде су велике. 

 

 
Слика 3: Потрошња енергије монитора у „sleep“ режиму [1] 

 

Модерни штампачи са „sleep” режимом могу да смање употребу електричне енергије 

за преко 65 % [2].  

 

Као и штампачи, копир машине користе енергију по цео дан (и ноћ) иако копирају 

само мали део тог времена. EnergyStar копир апарати су опремљени са функцијама које им 

омогућавају да се аутоматски искључе након одређеног периода неактивности. То може да 

смањи коришћење енергије за више од 60 %.  

 

 

5. ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ 

 

Грејање, хлађење и вентилација чини 39 % енергије у типичним канцеларијама [3].  За 

мање пословне просторе, највеће оптерећење је грејање баш као што је и за куће и станове. 

Међутим, већи канцеларијски простори имају вићу потребу за хлађењем због великог броја 

људи и топлоте коју стварају светла и канцеларијска опрема. У сваком случају, грејање, 

вентилација и хлађење (HVAC) је велика ставка на рачунима за електричну енергију. 

 

Сврха HVAC система је загревање, хлађење, контрола влажности и довод свежег 

ваздуха у зграду. Удобност запослених и странака је главни приоритет. Уштеда енергије не 

значи само хладније просторије зими и топлије лети већ као и код осветљења, генерално је 

могуће извршити боље управљање па се користи мање енергије.  

 

HVAC системи су један од највећих потрошача енергије у пословним објектима. Са 

много потрошене енергије постоје и веће могућности за њену штедњу.  

 

Једноставан начин да се уштеди је искључивање уређаја за грејање и хлађење када нису 

неопходни. Баш као што се често остављаја осветљење када ником није потребно, исто се 

дешава са HVAC системима. Ако постоји неко ко је одговоран за искључивање система, 

постоји могућност људске грешке. Боља опција је аутоматска регулација термостатима. Они 

пружају и додатну удобност у увиду загревања или хлађења канцеларије пре него што 

особље стигне на посао. Термостати не коштају много и аутоматски подешавају поставке за 
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ноћ или викенд, што елиминише неизвесност, а нема потребе за ручном контролом.  

  

Са HVAC системима са подешавањем температуре избегава се прегревање или 

прехлађивање простора. Подешавање температуре за степен или два може да смањи 

трошкове енергије за 2 до 3 %, док за 3 или 4 степена може да донесе уштеде до 10 % [6]. 

Правећи мале измене потребно је открити оптималне поставке које одржавају удобне услове 

за запослене и клијенте. Омогућавање и подстицање запослених да се облаче удобно и 

сезонски благовремено ће утицати на смањење трошкова. 

  

Добро одржавање опреме исплати се кроз већу поузданост опреме и смањење 

оперативних трошкова. Правилан рад и одржавање ће отклонити проблеме са неефикасним 

текућим одржавањем. 

 

Правилан рад и одржавање је такође важно за енергетски учинак. Поред очигледних 

задатака, попут замене филтера или калибрацију контролне јединице, одржавање HVAC 

система може да утиче на енергетску ефикасност целе зграде. На пример, прегревање 

вентилатора мотора снижава ефикасност целог система. Ако цури хладњак, пумпа троши 

додатну енергију, а смањена је и ефикасност самог хладњака.  

 

Старија HVAC опрема обично није ефикасна као новије генерације производа. 

Употреба јефтине HVAC опреме кошта више него употреба најсавременије HVAC 

технологије. Приликом замене опреме за грејање и хлађење, користити најефикасније 

моделе. Треба напоменути да веће није боље, предимензионисан HVAC систем троши више 

енергије него исправно димензионисан уређај. 

 

У већим објектима, већина оптерећења клима уређаја долази због осветљења, опреме и 

људи. Међутим у мањим канцеларијама, већи део долази споља. Када је топло и сунчано, 

употреба клима уређаја ће се повећати. Зато постоје начини да се смањи сунчева топлота и 

самим тим трошкови за хлађење. 

 

Прозори пропуштају светлост унутра, али и топлоту. Ролетне и венецијанери могу 

помоћи у спречавању продора топлоте. Међутим, сенчење прозора споља, као што су тенде, 

је још ефикасније. Постоје и затамњена стакла са ефектом огледала. 

 

Пре ере клима уређаја, сенке дрвећа су помогале да у зградама буде хладније. Ово се 

ради и данас. Распоред дрвећа и друге вегетације, нарочито на јужној и западној страни 

зграде ће смањити трошкове хлађења, а доприноси визуелном изгледу. Листопадано дрвеће 

је боља опција јер губе своје лишће током зиме, када је сунчева светлост пожељна. Еколошки 

кровови са зеленилом, који се већ увелико користе, смањује улаз топлоте кроз кров, смањује 

отицање атмосферских вода са крова, а има дужи животни век од других кровних материјала. 

 

Изолација је кључни метод за уштеду енергије у објектима. Није толико важно у 

пословним зградама као у кућама, али ипак је не треба запоставити. Ако канцеларија нема 

изолацију у поду, плафону или зидовима, додата изолација ће произвести стварне уштеде.  

 

Соларни грејачи воде за претходно загревање воде помоћу сунчеве енергије смањују 

потребну количину енергије за загревање воде. Соларни грејачи за стамбене објекте једнако 

добро функционишу и на пословним објектима. Соларни колектор може да смањи трошак за  

 

енергију за загревање воде на пола. У неким земљама постоје олакшице за набавку ове 

опреме. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

Јасно је да решење проблема загађења животне средине утиче и на економску и 

социјалну корист. Користећи мање енергије не само да се смањује глобално загревање, већ се 

смањују и трошкови за енергију што омогућује унапређење привредних активности. 

 

Једноставно речено, енергетска ефикасност, смањење отпада, очување вода и других 

ресурса је боље за животну средину и као крајњи резултат има уштеду. Знатна уштеда се 

може постићи коришћењем ефикаснијих производа и поступака. Њиховом применом у 

пракси као и увођењем концепта зелене канцеларије, може се избећи расипање ресурса и 

уштедети новац. Концепт зелене канцеларије предвиђа рационално коришћење природних 

ресурса пре свега кроз смањење потрошње електричне енергије. 

 

На крају остаје нада да ће овај рад бар мало пробудити свест оних који га читају и тако 

допринети очувању природних ресурса и смањењу коришћења енергије. Услед примене 

предложених мера би требало да се оствари и смањење трошкова установа које уведу 

концепт управљања зеленом канцеларијом. 
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РЕЗИМЕ 

 

Питање заштите права на сопствену слику поставило се много пре развоја фотографије. Појам права на 

сопствену слику као личног права, видови његове повреде и могућности његове заштите постају нарочито 

актуелне теме у времену савремених средстава комуникације, експанзије мас медија и њиховог задирања у све 

животне сфере, чиме се нарочито отварају бројне могућности за његову злоупотребу. У овом раду ће бити 

размотрени услови и законске регулативе под којима фотографије лица могу да се сниме и објаве у медијима 

информисања. Биће анализирани најчешће коришћени примери фотографија где је основни субјекат личност.. 

Кључне речи: фотографисање са пристанком, фотографисање без пристанка, право на сопствену слику, 

објављивање фотографија 

 

 

 

PROTECTION OF THE RIGHT TO OWN IMAGE- rights of capturing and 

publishing photographs 

ABSTRACT 

 

The issue of protection of the right to own image, set up long before the development of photography. The 

concept of right to their own image as a personal right, aspects of his injuries and the possibility of its protection 

become particularly topical subjects in time of modern means of communication, the expansion of mass media and their 

penetration in all spheres of life, which is particularly open numerous possibilities for its abuse. The paper will be 

discussed conditions and regulations under which persons  can be captured and published. Also, it will be analyzed the 

most frequently used examples of photographs where the person is the main subject in it. 

Keywords: photography landing, taking photos without consent, the right to own image, publishing photos 

 

 

1. УВОД 

Експанзија техничко технолошких достигнућа доводи до низа нових проблема када је 

у питању размена информација и генерално комуникација кроз савремена средства 

информисања. Појавом и напретком дигиталне технологије, усавршавањем дигиталних 

камера у сваком облику променио се и начин чувања, пласирања и дељења фотографија. 

Узимајући у обзир да  чак скоро сваки мобилни телефон има камеру у себи, сасвим је 

разумљиво да сваки појединац има и низ фотографија које су у његовом власништву. 

Поставља се питање даље употребе фотографија, било да су снимљене аматерским или 

професионалним дигиталним камерама. Сама чињеница да је број фотографија која дневно 

круже у разним средствима информисања и комуникација огроман, што можемо пратити на 

веб сајту http://www.internetlivestats.com/one-second/ [1], сасвим је логично да је и ризик од 

нелегалне употребе фотографија на изузетно високом нивоу. Исто тако се поставља питање 

садржаја  слика које се објављују. Степен кршења ауторских права је на врло високом нивоу 

у Србији [2], с тога су и ризици од нелегалног објављивања садржаја исти. Управо из тих 

                                                           
1
 Висoка техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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разлога у овом раду ће фокус бити стављен на садржај фотографија који се објављује у 

медијима информисања, како би се у будућностти анализирали садржаји фотографија 

објављених на друштвеним мрежама, где их свакако има највише.  

 

2. ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ ПРИЛИКОМ ФОТОГРАФИСАЊА И 

ОБЈАВЉИВАЊА ФОТОГРАФИЈЕ ЛИЧНОСТИ 

Незавидна државна ситуација довела је до тога да се добар број закона не поштује и 

не примењује, поготово када се тиче културе и културног живота, који је стављен на маргину 

[3]. Чињеница да се послом фотографисања бави све шира популација и крајње 

непрофесионално приступа проблему, доводи до учесталости грешака приликом пословања- 

снимања и објављивања фотографија у медијима. Из тог разлога врло често и професионални 

фотографи бивају оштећени, те се често налазе у врло неугодним ситуацијама прилоком 

обављања посла.  

 

Заблуда:“Могу да фотографишем кога код хоћу и без његовог пристанка, то није кажњиво.“ 

 

2.1. Неовлашћено фотографисање  
Истина: Ако се неовлашћено фотографише неко лице и тиме а) осетно задре у његов 

лични живот или б) фотографију преда или показује трећем лицу, извршено је кривично дело 

Неовлашћено фотографисање из члана 144 став 1 Кривичног законика, које је кажњиво 

новчано или казном затвора до једне године. Ако то дело учини службено лице нпр. 

полицајац у вршењу службе – став 2 члан 144, прописана сакција је до 3 године затвора [4]. 

 

2.2.Неовлашћено објављивање и приказивање туђег списа, портрета и снимка 

Ако се објави или прикаже фотографија личног карактера без пристанка лица које је 

на њој, и тиме осетно задре у његов лични живот , извршено је кривично дело Неовлашћено 

објављивање и приказивање туђег списа,портрета и снимка из члана 145 став 1 Кривичног 

законика, за шта је прописана новчана казна или затвор до 2 године, а ако то уради службено 

лице у вршењу службе –став 2 члан 145, прописана санкција је затвор до 3 године [4]. 

И једно и друго кривично дело гоне се искључиво по приватној тужби тако да је потребно да 

оштећени поднесе приватну тужбу надлежном суду у року од три месеца од дана када је 

сазнао за кривично дело и учиниоца. Такође поред кривичног гоњења, може се покренути и 

грађанска парница у којој би оштећени могао да захтева накнаду штете због повреде угледа 

поврде права на приватност. 

Међутим, медији се чешће позивају на Закон о медијима и јавном информисању, обзиром да 

пласирају фотографије које су намењене информисању јавности и позивају се на члан 82 

Закона о медијима и јавном информисању [5]. 

 

3. XII ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛИЧНОСТИ (Закон о јавном информисању и 

медијима) 

 

3.1.Достојанство личности и право на аутентичност 

Члан 79 

Достојанство личности (част, углед, односно пијетет) лица на које се односи 

информација правно је заштићено. 

Објављивање информације којом се врши повреда части, угледа или пијетета, односно лице 

приказује у лажном светлу приписивањем особина или својстава које оно нема, односно 

одрицањем особина или својстава које има, није допуштено ако интерес за објављивање 

информације не претеже над интересом заштите достојанства и права на аутентичност, а 

нарочито ако се тиме не доприноси јавној расправи о појави, догађају или личности на коју 

се информација односи. 
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Приказом или описом сцене насиља у медију или медијском садржају не сме се повредити 

достојанство жртве насиља. 

Карикатурално, сатирично, колажно и друго слично приказивање лица, не сматра се 

повредом достојанства, односно права на аутентичност. 

 

3.2.Приватан живот и лични записи 

Члан 80 

Информација из приватног живота, односно лични запис (писмо, дневник, забелешка, 

дигитални запис и сл.), запис лика (фотографски, цртани, филмски, видео, дигитални и сл.) и 

запис гласа (магнетофонски, грамофонски, дигитални и сл.), не може се објавити без 

пристанка лица чијег се приватног живота информација тиче, односно лица чије речи, лик 

односно глас садржи, ако се при објављивању може закључити које је то лице. 

Малолетник се не сме учинити препознатљивим у информацији која може да повреди његово 

право или интерес. 

Пристанак је потребан и за непосредно преношење лика или гласа путем телевизије, 

радија и слично. 

Информација и запис из става 1. овог члана не могу се објавити без пристанка онога 

на кога се односе, ако би објављивањем било повређено његово право на приватност или које 

друго право. 

Пристанак дат за једно објављивање, за одређени начин објављивања, односно за 

објављивање у одређеном циљу не сматра се пристанком за поновљено објављивање, за 

објављивање на други начин, односно за објављивање за друге циљеве. 

 

3.3.Пристанак других лица 

Члан 81 

Ако је лице из члана 80. ст. 1, 2. и 4. овог закона умрло, пристанак дају његов 

супружник, дете од навршене шеснаесте године живота самостално, родитељ, брат, сестра, 

правно лице чији је умрли био учесник (орган, члан, запослени) ако се информација, односно 

запис односи на његово учешће у том правном лицу или лице које је умрли за то одредио. 

Престанком правног лица не престаје право учесника правног лица кога се лично тиче 

информација, односно запис. 

Сматра се да је пристанак дат чим га је дало једно од лица из става 1. овог члана, без обзира 

на то да ли су друга лица одбила да га дају. 

 

3.4.Кад није потребан пристанак за објављивање 

Члан 82 

Информација из приватног живота, односно лични запис може се изузетно објавити 

без пристанка лица из чл. 80. и 81. овог закона ако у конкретном случају интерес јавности да 

се упозна са информацијом, односно записом претеже у односу на интерес да се спречи 

објављивање. 

Сматра се да интерес јавности из става 1. овог члана претеже у односу на интерес да 

се спречи објављивање информације из приватног живота, односно личног записа лица, 

нарочито: 

1) ако је то лице информацију, односно запис наменило јавности, односно доставило медију 

у циљу објављивања; 

2) ако се информација, односно запис, односи на личност, појаву или догађај од интереса за 

јавност, посебно ако се односи на носиоца јавне или политичке функције, а објављивање 

информације је у интересу националне безбедности, јавне сигурности или економске 

добробити земље, ради спречавања нереда или злочина, заштите здравља или морала, или 

заштите права и слобода других; 
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3) ако је лице својим јавним изјавама, односно понашањем у приватном, породичном или 

професионалном животу привукло пажњу јавности и на тај начин дало повода за 

објављивање информације, односно записа; 

4) ако је информација саопштена, односно ако је запис начињен у јавној скупштинској 

расправи или у јавној расправи у неком скупштинском телу; 

5) ако је објављивање у интересу правосуђа, националне безбедности или јавне безбедности; 

6) ако се лице није противило прибављању информације, односно прављењу записа, иако је 

знало да се то чини ради објављивања; 

7) ако је објављивање у интересу науке или образовања; 

8) ако је објављивање потребно ради упозорења на опасност (спречавање заразне болести, 

проналажење несталог лица, спречавања преваре и сл.); 

9) ако се запис односи на мноштво ликова или гласова (навијача, концертне публике, 

демонстраната, уличних пролазника и сл.); 

10) ако се ради о запису с јавног скупа; 

11) ако је лице приказано као део пејзажа, природе, панораме, насељеног места, трга, улице 

или као део сличног призора [5]. 

 

На наредним фотографијама намењених објављивању у медијима биће објашњено шта је 

дозвољено а шта није (Сл. 1.,2.,3., 4., 5., 6.). 

 

  
Сл. 1. Представа за децу на јавном простору   Сл. 2. Концерт 

Фото: С. Петењи Арбутина                               Фото: С. Петењи Арбутина 

 

Слика 1. Може бити објавњена у часопису, новинама, књизи, међутим комерцијална 

употреба је строго забрањена. Комерцијална употреба је дозвољена једино уколико 

родитељи- старатељи ( и деца) у писаној форми својим потписом то одобре.  – члан 82  

Закона о јавном информисању и медијима (9, 10 и 11). 

Мора се напоменути да малолетна деца налажу посебну заштиту у медијима. Кодекс 

новинара Србије наводи да новинари треба да спрече визуелно или друго идентификовање 

деце, осим ако то није у јасном интересу јавности [6]. НУНС подсећа да је у Кодексу 

новинара Србије јасно наглашено да малолетници уживају посебну заштиту, те да је новинар 

обавезан да осигура да дете не буде угрожено или изложено ризику због објављивања 

његовог имена, фотографије или снимка са његовим ликом, кућом, заједницом у којој живи 

или препознатљивом околином [7]. 

Слика 2. Може бити објављена у свим средствима јавног информисања, члан 82  

Закона о јавном информисању и медијима (9, 10 и 11) [5], обзиром да је јавни наступ у 

питању, као и књигама и часописима, а као самостално уметничко дело излагати у 

галеријама и излагачким просторима. Извођач специјано може да одреди услове 

фотографисања и објављивања (заштита права личности), те свако непоштовање подлеже 

кривичном закону. Комерцијална употреба дела је забрањена без дозволе. 
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Сл. 3. Особе на јавном месту                                  Сл. 4.Особа у приватном поседу 

Фото: С. Петењи Арбутина                                  Фото: С. Петењи Арбутина 

 

Слика 3. Такође може да се објави као и све претходно описане, једино за 

комерцијалне сврхе, где спада и продаја фотографија преко интернета, захтева писмено 

одобрење свих препознатљивих особа на слици – „Model release“ [8]. 

Model release није потребан једино новинама и другим јавним информативним медијима који 

имају „уредничка права“ (Editorial use only [9]), будући да обављају делатност од општег 

друштвеног интереса. 

Слика 4. Не сме да се објави ни на какав начин, осим ако снимљена особа то не 

одобри, јер би се тиме нарушила приватност. Такође госпођа која шири доњи веш није 

прикладна за објављивање ( члан 79 и 80 Закона о јавном информисању и медијима, као и 

члан 23 Устава републике Србије). 

    
Сл.5. Особе на приватном поседу                                Сл.6.Портрет детета 

Фото: С. Петењи Арбутина                                  Фото: С. Петењи Арбутина 

 

Сликa 5. Сасвим је разумљиво да слика 5. никако не сме бити објављена без одобрења 

субјеката фотографије, обзиром да је снимак начињен на приватном поседу. За снимање је 

такође морао бити дат пристанак. Портрет на слици 6. може да се објави и комерцијално 

употреби само уз писмено одобрење родитеља- „Model release“ [8]. 
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4. ДИСКУСИЈА  

Бројне теоријске несугласице везане за правну природу права на сопствену слику као 

и различити одговори судске праксе на ово веома актуелно питање само доприносе 

осетнијем поимању његове сложености[10]. 

Законски није регулисано да ли је фотограф дужан да поред пристанка лица које 

фотографише понуди финансијску накнаду за фотографисање и објављивање фотографије, 

као што је то регулисано у неким од земаља ЕУ, али каже да ако је за пристанак за 

фотографисање примљена накнада, сматра се да је дат и пристанак за објављивање. Закони 

се у многоме разликују у различитим држава и много су рестриктивнији него наш закон [10]. 

Нпр.Француски закон о новинској агенцији АФП један је од примера како је право на 

фотографисање регулисано у земљама ЕУ. Он каже да је свака особа носилац властитог 

права на фотографисање, што се односи и на добра којима та особа располаже, тако да је за 

свако фотографисање неопходно њено одобрење.  

Међутим, никаква дозвола фотографима и фоторепортерима није потребна када се 

фотографише јавна личност приликом наступа у јавности и када је јавна или приватна особа 

део неког актуелног догађаја [11]. 

Аустријски Закон о ауторском праву из 1936. године забрањује јавно излагање, 

објављивање и пуштање у промет слике, ако би се тиме вређали оправдани интереси 

портретисаног лица, или после његове смрти интереси његове ближе родбине [10]. 

Често питање које се поставља је шта се сматра информацијом из приватног живота 

појединца. 

Информацијом из приватног живота сматра се се свака чињеница о лицу, његовим 

активностима и понашању, која није позната широкој јавности и за коју лице на које се та 

информација односи, очекује да неће бити публикована најширој јавности. Те чињенице 

могу бити познате неким људима, али то треба да буде резултат свесног чина дељења 

информација са одређеном друштвеном групом [12]. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Питање када се заправо сме снимати а када не је врло комплексно, те зависи од 

околности снимања. Објављивање особа  које су главни субјект фотографија је такође 

комплексно и зависи од тумачења чињенице шта је од интереса за јавност, а шта није. Такође 

се строго мора водити рачуна да се права и слободе личности и право на приватност не 

угрозе. 

Устав Републике Србије из 2006. најшире прописује права на личну слободу и 

безбедност (члан 27), заштиту података о личности (чл. 42) и слободу научног и уметничког 

стварања (чл. 73). Конкретизација и релација ових права треба да буде прописана 

одговарајућим законима. Насупрот већини држава западне хемисфере, које прилично 

детаљно регулишу питања неовлашћеног фотографисања и употребе фотографија, наше 

законодавство има свега неколико релевантних чланова. Закон о ауторском праву и сродним 

правима регулише права аутора књижевних, научних и уметничких дела (у које спада и 

фотографија), као и судску заштиту тих права. Кривични законик из 2006. године 

санкционише област злоупотребе фотографија са само два члана, Право на јавно 

информисање, које је у Србији, у складу са Законом о јавном информисању слободно и у 

интересу јавности, обухвата, између осталог, слободу прикупљања, истраживања и 

објављивања идеја, информација и мишљења које је такође регулисано чланом 46 Устава 

Републике Србије [13]. Оно не подлеже цензури, али је са друге стране ограничено 

одређеним људским правима појединаца као што је право на приватност и строго мора да се 

води рачуна о члану 42 Устава Републике Србије , који каже да свако има право да буде 

обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у складу са законом, и право на судску 

заштиту због њихове злоупотребе [13].  Стога је јако битно увек исказати дужну новинарску 

пажну у складу са кодексом новинарске етике како би се нашла права мера ствари, јер 

новинари односно медији су јавни сервис свих нас [14]. Исто тако, фотографије снимљене за 
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потребе науке и уметности подлежу члану 73 Уставног закона [13]
  

која налажу слободу у 

изражавању у складу са законом. 
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ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

Дијана Габрић
1
, Бранко Бабић

2
,  

dijana.gabric@yahoo.com, 

babic_sombor@yahoo.com 

 

РЕЗИМЕ 

 

Организација Црвеног крста већ 138 година спроводи своју хуманитарну мисију на просторима 

Републике Србије. Црвени крст Србије једно је од најстаријих националних друштава на свету, кроз епохе и 

време увек је радио исто, несебично бринуо о људима у невољи. Облике свога организовања и садржаје рада, 

Црвени крст је прилагођавао друштвеним стањима, условима и потребама времена. У првим деценијама након 

оснивања, Црвени крст је био малобројна добротворна организација. Резултати његове активности из тог 

времена, иако скромни, заслужују велико признање и речи хвале. Људи добре воље посејали су племенито семе 

које је уродило богатим плодовима. Путем разних видова материјалне помоћи и здравственог просвећивања, 

чланови ове организације су својим личним примером, утицали на формирање и развијање свести о истинским 

људским вредностима, које су требале да красе човека у сваком кутку ове наше, по много чему, угрожене 

планете. Своје посебно место у ванредним ситуацјама има Црвени крст Србије са снагама и средствима са 

којима располаже. Рад обрађује место и улогу Црвеног крста у ванредним ситуацијама, посебно при помоћи и 

спасавању људских живота.  

Кључне речи: Црвени крст, ванредне ситуације, заштита и спасавање 

 

 

 

THE RED CROSS OF SERBIA IN EMERGENCY SITUATIONS 
 

ABSTRACT 

 

The Red Cross has been conducting its humanitarian mission in the Republic of Serbia for 138 years. The Red 

Cross of Serbia is one of the oldest national societies in the world, and has always, through various epochs, performed 

its main assignment – it unselfishly took care of the people in trouble. The Red Cross adapted its organization and 

actions to the state of the society, the conditions and the needs of a particular era. During the first decades following its 

foundation, the Red Cross was a humanitarian organization that involved very few people. The results achieved during 

those years were, although modest, highly praised and very deserving. People of good will planted a noble seed that 

bore valuable fruit. Employing various means of financial and medical assistance, the members of this organization 

raised awareness of the true human values that should be a part of every person in every corner of this planet that is 

endangered in more ways than one. The Red Cross of Serbia, with its facilities and resources, also has a valuable role 

during the emergency situations. This paper deals with the place and the role of the Red Cross in the emergency 

situations, especially with the protection and rescue of the people’s lives. 

Keywords: Red Cross, emergency situations, protection and rescue 

 

1. УВОД 

 

Упоследњих 30 година вишеструко је повећан број катастрофа као и њихов разарајући 

ефекат на друштво и околину. Повећању безбедности грађана и материјалних добара у 

Републици Србији допринело је доношење Закона о ванредним ситуацијама
3
 и Закона о 

заштити од пожара
4
. Донети закони су усклађени са највишим стандардима Европске уније и 

омогућавају формирање јединствене службе за заштиту и спасавање и интегрисаног система 

                                                           
1 Црвени крст Суботица 
2 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
3 Закон о ванредним ситуацијама, „Службени гласник Р. Србије“ бр. 111/2009, 92/11 и 93/12 
4 Закон о заштити од пожара, „Службени гласник Р. Србије“ бр. 101/2009, 20/2015 
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управљања у ванредним ситуацијама који обухвата спремност, ублажавање, превенцију и 

има за циљ јачање отпорности заједнице на ванредне ситуације. 

У оквиру Министарства унутрашњих послова, 2006. године формирана је посебна 

организациона целина – Сектор за заштиту и спасавање који је директно био одговоран 

министру унутрашњих послова. На основу урађене анализе организације служби за заштиту 

и спасавање, која је показала да у 26 европских држава ова служба функционише као 

независна у оквиру Министарства унутрашњих послова, постојећи Сектор за заштиту и 

спасавање је реорганизован, до јула 2010. године, у Сектор за ванредне ситуације који 

постаје главни носилац и координатор активности у области ванредних ситуација у 

Републици Србији чиме се почео стварати интегрисани систем заштите и спасавања. 

Главни задаци Сектора за ванредне ситуације су превенција, спасилачке активности, 

управљање заштитом у ванредним ситуацијама, координација између републичке и локалне 

самоуправе и других субјеката одбране, спровођење мера на отклањању последица 

ванредних ситуација, припремање - обука грађана за ванредне ситуације, опремање и 

обучавање оперативних јединица, надзор, информисање о догађајима и међународна 

сарадња. На овај начин је извршен прелазак на нови систем управљања и реаговања у 

ванредним ситуацијама у Р. Србији. 

Од пресудног значаја за ефикасно функционисање интегрисаног система заштите и 

спасавања је и сарадња и комуникација између министарстава, служби Владе, са локалном 

самоуправом и невладиним организацијама, као и са самим грађанима и њиховим 

удружењима и савезима.  

Доношењем Закона о Црвеном крсту Србије
5
, “Црвеном крсту Србије поверава се 

вршење и следећих јавних овлашћења: покретање, организовање и спровођење или 

учествовање у редовним и ванредним акцијама солидарности у Р. Србији за помоћ 

угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, 

као и обезбеђење, у складу са законом, обуке људи, материјалних, финансијских и других 

средстава за те акције; оспособљавање грађана, добровољно организованих за спровођење 

мера цивилне заштите на територији Р. Србије, за пружање прве помоћи у случају 

природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба; организовање, обучавање и 

припремање екипа за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку заштиту, негу повређених и 

оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање 

задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба. “ 

У складу са међународним уговорима и преузетим обавезама, Црвени крст Србије 

спроводи програм припреме и развија капацитете за одговор на несреће, рад у ванредним 

ситуацијама и конфликтима. Програм припреме Црвени крст Србије спроводи у 

координацији са релевантним државним структурама.  

 

2. ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

2.1. Програм припреме за деловање у несрећама и одговора на несреће Црвеног 

крста Србије 

 

Полазећи од политике Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца, усвојене на XII заседању Генералне скупштине 26. октобра 1999. године, 

спремност да се несреће предвиде, и где је то могуће спрече, да се смањи њихов ефекат, као 

и да се адекватно одговори на несрећу и ублаже њене последице на свим нивоима, 

прворазредни је задатак како Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца 

тако и нашег националног друштва. 

На основу Плана акције организационог развоја националног друштва сачињен је 

Пројекат за деловање у несрећама. Овај документ обухвата планирање употребе људских 

                                                           
5 Закон о Црвеном крсту Србије, „Службени гласник Р. Србије“ бр. 107/2005 
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ресурса и опреме којом располаже национално друштво у одговору на несреће самостално 

или као учесник у акцијама других структура у држави које су позване да одговоре на 

несреће, а које можемо сврстати у следеће групе: а) природне несреће (земљотреси, поплаве 

и бујице, олујни ветрови, пожари, одрони, снежне падавине и др.); б) саобраћајне несреће 

већих размера; ц) ратна разарања и друге кризне ситуације (у земљи, суседним земљама, 

миграције већих размера). 

Црвени крст Србије спроводи и програм припреме и развија капацитете за одговор на 

несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима. Темељи методологије планирања 

налазе се у Стратегији, политици, резолуцијама, упутствима и препорукама Међународног 

Покрета Црвеног крста и упућују на правце усклађивања програма припреме за одговор на 

несреће Црвеног крста Србије са највишим међународним стандардима Међународног 

Црвеног крста. 

Одредбе Закона о ванредним ситуацијама укључују Црвени крст Србије и његове 

структуре у интегрисани систем заштите и спасавања Републике Србије, уједно уважавају 

специфичности које произилазе из статуса по основу чланства у Међународном Покрету. 

Имајући у виду да је Одлуком Владе Републике Србије Црвени крст Србије одређен за 

правно лице овлашћено за заштиту и спасавање у Републици Србији, сходно томе одређени 

број локалних самоуправа донео је одлуку о одређивању организација Црвеног крста у 

градовима и општинама за правна лица оспособљена за заштиту и спасавање. 

 

2.1.1. Законски и правни основ спровођења програма припреме за деловање у  

nесрећама и одговора на несреће 

 

На основу чланова 8, 18, 39, 40, 42, 59, 68, 69, 90, 113, 118 и 123 Закона о ванредним 

ситуацијама, дефинисани су задаци организације Црвеног крста. 

“  Снаге заштите и спасавања су: штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне 

заштите, ватрогасно-спасилачке јединице, полиција, Војска Србије, и субјекти чија је 

редовна делатност заштита и спасавање, као и привредна друштва и друга правна лица, 

Црвени крст Србије, Горска служба спасавања Србије, и удружења која су оспособљена и 

опремљена за заштиту и спасавање
6
. ” 

“  У припреми и спровођењу задатака из области заштите и спасавања, у оквиру 

своје редовне делатности, учествују хуманитарне организације и удружења у складу са овим 

законом и правилима међународног хуманитарног права. Организације Црвеног крста 

Србије обављају наведене послове у складу са јавним овлашћењима и програмским 

активностима Црвеног крста Србије
7
. ” 

“  Чланове Републичког штаба за ванредне ситуације поставља и разрешава Влада, из 

реда руководилаца државних органа у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и 

спасавање, стручних радника Министарства, Војске Србије, Црвеног крста Србије, Горске 

службе спасавања Србије, директора јавних предузећа у области саобраћаја, шумарства и 

водопривреде и руководилаца других органа, организација и установа чији су послови у вези 

са заштитом и спасавањем
8
. ” 

“  Чланове покрајинског штаба за ванредне ситуације поставља и разрешава извршни 

орган аутономне покрајине, из реда руководилаца покрајинских органа управе, директора 

покрајинских јавних служби, покрајинске организације Црвеног крста, привредних друштава 

и установа, истакнутих стручњака и других лица чији су послови у вези са заштитом и 

спасавањем
9
. ” 

                                                           
6 Члан 8. Закона о ванредним ситуацијама 
7
 Члан 18. Закона о ванредним ситуацијама 

8
 Члан 39. Закона о ванредним ситуацијама 

9
 Члан 40. Закона о ванредним ситуацијама 
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“  За чланове градског и општинског штаба за ванредне ситуације постављају се 

секретари градских и општинских организација Црвеног крста
10

. ” 

“  Планирање, припрему, координацију и спровођење евакуације са територије једне на 

територију друге јединице локалне самоуправе врше штабови за ванредне ситуације обе 

јединице локалне самоуправе. При планирању и спровођењу евакуације остварује се сарадња 

са надлежним државним органима, Црвеним крстом Србије, хуманитарним организацијама и 

другим организацијама које учествују у извршавању евакуације
11

. ” 

“  Збрињавањем угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним 

ситуацијама непосредно руководе штабови за ванредне ситуације и повереници цивилне 

заштите, односно заменици повереника, док се не створе услови у којима ће даљу бригу о 

збрињавању преузети надлежни органи. Служба тражења Црвеног крста Србије води 

евиденцију о жртавама несреће, тражи лица која су пријављена као нестала услед несреће, 

обавештава чланове породице и надлежне органе и обавља послове спајања породица које су 

раздвојене услед несреће.
12

. ” 

“  У извршавању задатака збрињавања угрожених и настрадалих учествују и сарађују 

надлежна служба, Црвени крст Србије, удружења и грађани...
13

.” 

“  Организација и спровођење прве помоћи у случају елементарних непогода и других 

несрећа, обухвата све облике прве помоћи, самопомоћи и узајамне помоћи и збрињавање 

повређених и оболелих. У пружању прве помоћи као носиоци активности учествују екипе 

Црвеног крста Србије, Горске службе спасавања Србије, надлежна служба, јединице 

цивилне заштите и, у оквиру личне, узајамне и колективне заштите, грађани.
14

. ” 

“  Јединице Црвеног крста Србије, Горске службе спасавања Србије и добровољних 

ватрогасних друштава, у погледу попуне обвезницима, имају статус јединица цивилне 

заштите...
15

” 

“  О припрадницима јединица и органима које образује Црвени крст, евиденцију води 

Црвени крст Србије и његови саставни делови...
16

. ” 

“  Обуку и оспособљавање повереника, заменика повереника и јединица опште намене 

организују и спроводе надлежни органи јединица локалне самоуправе. Обучавање грађана и 

јединица цивилне заштите у пружању прве медицинске помоћи врши Црвени крст Србије, у 

складу са јавним овлашћењима и по утврђеним наставним плановима, програмима и 

критеријумима
17

. ” 

 

2.1.2. Структура Црвеног крста Србије и капацитети за одговор на несреће 

 

Црвени крст Србије је једино национално друштво у Републици Србији чије је 

седиште у Београду и у његовом саставу делују Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова 

и Метохије и 183 организације Црвеног крста у градовима и општинама. Планирање 

припреме за деловање у несрећама Црвени крст Србије спроводи тако да се у свим саставним 

деловима стичу потребна знања, вештине и способности за поштовање, уважавање и 

примену међународно обавезујућих правила и принципа у складу са стандардима и 

процедурама и да се изграде и јачају потребни капацитети за остваривање улоге организације 

која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области, нарочито у одговору на 

                                                           
10

 Члан 42. Закона о ванредним ситуацијама 
11

 Члан 59. Закона о ванредним ситуацијама 
12

 Члан 68. Закона о ванредним ситуацијама 
13

 Члан 69. Закона о ванредним ситуацијама 
14

 Члан 90. Закона о ванредним ситуацијама 
15

 Члан 113. Закона о ванредним ситуацијама 
16

 Члан 118. Закона о ванредним ситуацијама 
17

 Члан 123. Закона о ванредним ситуацијама 
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природом и људским фактором изазване несреће. У складу са тим, Црвени крст Србије 

одговор на несреће планира на јединствен начин и на три оперативна нивоа. 

Први оперативни ниво 

Организације Црвеног крста у општинама и градовима имају задатак да изграде 

способности и капацитете како би биле способне одговорити на најхитније потребе 

угрожених људи на својој територији у складу са мандатом Црвеног крста и извршавати 

задатке које им повере градски/општински штабови за ванредне ситуације.  

 

Други оперативни ниво 

Организације Црвеног крста у општинама / градовима – које су основане у седиштима 

управних округа, имају задатак као и први оперативни ниво, с тим да имају и додатне 

обавезе. Подржане унапред испорученим ресурсима од стране Црвеног крста Србије, 

покрајинских организација Црвеног крста или Црвеног крста Београда, треба да изграде 

способности и капацитете како би биле способне повремено, привремено пружати помоћ 

организацијама Црвеног крста на територији свог управног округа у складу са мандатом 

Црвеног крста. Та помоћ може бити у људству, као и у ресурсима које им Црвени крст 

Србије у припремној фази или у току одговора на несрећу ставља на располагање, као и да 

извршавају задатке које им повере окружни штабови за ванредне ситуације (као правном 

лицу оспособљеном за заштиту и спасавање). 

 

Трећи организацијски ниво 

Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије, Црвени крст Београда, 

пружају организациону, координативну подршку и подршку у виду расположиве опреме и 

магацинских залиха хитно потребне помоћи у роби организацијама Црвеног крста у свом 

саставу. 

 

Трећи оперативни ниво 

Црвени крст Србије у седишту, припрема услове, развија и јача капацитете да буде 

способан координирати све оперативне нивое одговора на несреће, у складу са својим 

могућностима и у оквирима мандата Црвеног крста пружити им адекватну подршку у 

специјално обученим људским ресурсима, додатној специфичној опреми, средствима и у 

помоћи у виду робе која је неопходна у хитној фази, као и у наредним фазама, као и да   

извршава задатке које му као правном лицу овлашћеном за заштиту и спасавање повери 

Републички штаб за ванредне ситуације.Извршавање одређених задатака са којима испуњава 

обавезе по мандату Црвеног крста, као и извршавање поверених задатака обавља свим 

расположивим капацитетима (у складу са потребама угрожених људи и сопственим 

могућностима), који спадају у директну надлежност активирања од стране Управног одбора 

Црвеног крста Србије или по његовом овлашћењу, Оперативног тима за управљање 

операцијом одговора на несреће Црвеног крста Србије.  

 

2.1.3. Људски ресурси 

 

Први и други оперативни ниво  

Од 2000. године  формиране су укупно 162 јединице са 2.274 обучених чланова, чије 

су способности брза процена потреба угрожених људи, пружање прве помоћи, пружање 

основне психосоцијалне подршке, учешће у спровођењу евакуације, учешће у спровођењу 

збрињавања,  брига о лицима са сметњама у развоју, обављање послова службе тражења, 

учешће у пријему, ускладиштавању и дистрибуцији хуманитарне помоћи, стварање услова за 

прихват националних тимова. 

Трећи оперативни ниво  
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Трећи оперативни ниво обухвата оперативни тим Црвеног крста Србије за управљање 

операцијом одговора на несреће који се састоји од 7 чланова (и програмски сарадници), као и 

оперативне тимове ЦК Војводине и ЦК Београда. До сада је формирано 6 специјализованих 

националних тимова Црвеног крста Србије са 208 обучених чланова (од којих 68 на 

међународним обукама и вежбама и 33 професионално запослених и волонтера који су 

међународно обучени и припремљени за међународно ангажовање по стандардима у 

оквирима Међународног Црвеног крста. 

 

2.1.4. Припремљеност, улога и ангажовање Националних тимова  

 

Задатак чланова Националних тимова је да се у могућем најкраћем року одазову 

позиву за извршавање општих и специфичних задатака на ублажавању последица несреће у 

складу са степеном и специјалностима обучености. Извршавање задатака обављају у оквиру 

одређеног Националног тима са сврхом јачања капацитета оперативне организације Црвеног 

крста на чијој територији је тим ангажован. Улога тима је да, у зависности од потреба, буде 

специјализована испомоћ снагама локалне организације Црвеног крста и остане на 

угроженом подручју од 7 до 14 дана (у сменама и дуже), при томе да не оптерећује 

оперативну организацију Црвеног крста због смештаја и организације исхране. 

Специјалности за које су чланови Националних тимова оспособљени а Црвени крст Србије 

опремљен су следеће: 

 

Оперативни тим и Национални тим за процену и координацију: 

-  брза и детаљна процена последице несреће, анализа потреба угрожених, координација 

операције, израда и имплементација акционог плана и извештавање; 

- рад са међународним хуманитарним организацијама и са државним органима и 

другим службама. 

 

Тим за пречишћавање воде: 

-  снабдевање водом за пиће и санитацију; 

-  рад на пречистачу воде за пиће (TWA 6), рад на утврђивању хемијске и 

микробиолошке исправности воде, постављање, одржавање и мониторинг коришћења 

резервоара за воду за пиће; 

-  планирање услова за привремени смештај из аспекта санитарног чвора и других 

хигијенских услова смештаја;  

-  превентивне активности на ширењу знања о спречавању настанка цревних и других 

зараза и болести прљавих руку. 

 

Тим за спасавање, евакуацију и збрињавање у поплавама 

-  процена ризика на водама, спасавање на води по међународним стандардима, 

пружање прве помоћи; 

-  вожња чамца и моторног чамца, коришћење спасилачке опреме, учешће у евакуацији 

(и лица са сметњама у развоју); 

-  превоз робе хуманитарне помоћи помоћу чамаца и дистрибуција до крајњих 

корисника, обезбеђивање извршилаца на градњи заштитних насипа на рекама у фази 

ванредне одбране од поплава и у ванредним акцијама ојачавања насипа. 

 

Тим за спасавање и збрињавање у екстремним зимским условима 

-  процена ризика у завејаним пределима, примена више спасилачких техника, употреба 

спасилачке опреме и основе алпинистичке опреме, оријентација по непознатом терену у свим 

условима видљивости;  
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-  вожња моторних санки (и са приколицом), пружање прве помоћи, превоз и 

дистрибуција артикала хуманитарне помоћи. 

 

 

 

 

Мобилни технички тим:  

-  рад са техничком опремом Црвеног крста Србије (моторне муљне пумпе, потапајуће 

пумпе, перачи под притиском, моторни распршивачи дезинфекционих средстава, сушилице 

зидова, агрегати за струју, електрични алат и апарати итд);  

-  постављање санитарног контејнера и контејнер кухиње у погон. 

 

Тим за привремени смештај и збрињавање: 

-  планирање услова за привремени смештај и постављање елемената насеља, процена 

потреба уређивања јавних објеката за привремени смештај великог броја људи; 

-  међународни стандарди у области збрињавања, учешће у спровођењу евакуације, 

обављање послова службе тражења. 

 

3. ЗАКЉУЧАК 

 

Анри Динан, вођен циљем да окупи народе под знаком човечности и да створи услове 

за живот који би омогућили ширење истинског мира, од самог тренутка настанка 

Међународног Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца залагао се за спровођење 

Мисије Покрета, а то је „ да спречава и олакшава људску патњу ма где она била, да штити 

живот и здравље и да обезбеди поштовање људског бића, нарочито у време оружаног 

сукоба и других ванредних стања, да ради на спречавању болести и на унапређењу здравља 

и социјалне заштите, да подстиче добровољност и сталну спремност чланова Покрета да 

пруже помоћ и општи осећај солидарности према свима којима је потребна његова заштита и 

помоћ “. 

Организација Црвеног крста се ослања на рад волонтера у спречавању и ублажавању 

људских патњи. Посебну вредност представљају млади људи, као главни чиниоци у 

друштвеним променама и економском развоју. Промоција волонтерског рада међу младима 

представља начин да млади људи постану свесни својих вредности, као и предности 

грађанског ангажмана. Црвени крст својим хуманитарним ангажманом, који је заснован на 

солидарности међу свим људима, даје свој индиректан али неопходан допринос изградњи 

трајног мира у свету. Идеал Црвеног крста окупља све људе и народе на планети. У складу са 

својим хуманитарним радом, Црвени крст такође ради за мир.Мере ублажавања и отклањања 

непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа, као део мера цивилне 

заштите, обухватају радње којима се стварају услови за нормалан живот и рад на угроженом 

подручју, прикупљање података, процену и утврђивање висине настале штете, организовање 

прикупљања и расподеле помоћи и друге мере којима се ублажавају или отклањају 

непосредне последице од елементарних непогода и других несрећа.Мере заштите и 

спасавања обухватају превентивне и оперативне активности, радње и поступке ради заштите 

и спасавања људи, материјалних и културних добара и отклањања последица ванредних 

ситуација.У свим овим активностима, Национално друштво Црвеног крста Србије 

представља веома важну карику у ланцу приликом реаговања у ванредним ситуацијама, и  

као снага система заштите и спасавања Републике Србије има изузетно значајну 

улогу.Црвени крст Србије је цењен у Међународном Покрету, и сматра се једним од 

Националних друштава Црвеног крста које је добро припремљено за одговор на 

несреће.Црвени крст Србије је ускладио садржаје и методологију оспособљавања људских 

ресурса, стандарде опремања, као и оперативне процедуре са Федерацијским препорукама, 
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што је предуслов за ефикасан заједнички рад са јединицама за одговор на несреће 

организација Црвеног крста и Црвеног полумесеца, било на територији Републике Србије 

или у иностранству. По квалитету оспособљености, а у одређеним специјалностима и 

опремљености, Црвени крст Србије, уколико за тим постоји изражена потреба, уз 

финансијску подршку спреман је прихватити позив за међународно ангажовање ради 

пружања помоћи суседним организацијама Црвеног крста у одговору на несреће, самостално 

или у саставу других служби под одређеним условима. 
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РЕЗИМЕ 

 

Војска Србије је једна од институција друштвеног система Републике Србије која поседује и наменски 

користи експлозивна средства . Рад је заснован на сагледавању утицаја експлозива, превасходно на живот и 

здравље људи који са средствима рукују, али и утицаја на целокупну животну средину. У раду је дата кратка 

историјска ретроспектива развоја употребе експлозива. Рад је настао на основу комбинације искустава аутора у 

раду са ескплозивима, као и на основу елементарних теоретских одредби везаних за експлозиве. Кроз рад је 

приказано колико и на какав начин нестручна употреба само једног типа средстава које тренутно Војска 

користи, може да има негативних последица по човека, али и на животну средину. У раду су дате превентивне 

мере, које су се преко система научених лекција (који већ неко време егзистира у Војсци Србије) показале као 

веома поуздане у погледу смањења ризика од настанка било које врсте повреда и/или професионалног обољења 

при раду са експлозивима. Овде треба узети у обзир чињеницу да кроз рад нису обухваћени сви штетни ефекти 

рада са експлозивима, већ се рад бави искључиво негативним утицајима на људе који су непосредни руковаоци 

при раду са овом врстом средстава.  

Кључне речи: експлозивна средства, превентивне мере безбедности, Војска Србије  

 

 

 

PREVENTIVE MEASURES FOR SAFE AND HEALTHY WORK 

WITH EXPLOSIVES 
 

 
ABSTRACT 

 

Serbian Armed Forces are one of the institutions of the social system of the Republic of Serbia, which has a 

dedicated used explosive devices. The aim of this paper is based on the analysis of impact of explosives, primarily in 

the life and health of people who handle the funds, but also the impact on the overall environment. The paper includes a 

brief historical retrospective of the historical development of the use of explosives. The work is based on the 

combination of the authors' experience in working with explosives and explosive devices, as well as on the basis of 

elementary theoretical provisions related to explosives. Through the work it shows how much and how the improper use 

of only one type of resources that are currently used by the military, can have negative consequences for humans, but 

also on the environment. This paper presents the preventive measures that have been through a system of lessons 

learned (which already exist for some time in the Serbian Armеd Forces) proved to be very reliable in terms of reducing 

the risk of any type of injury and/or disease while working with explosives. This should take into account the fact that 

the work did not include all adverse effects of working with explosives, but work focuses exclusively negative impacts 

on people who are direct operators when working with this type of funds. 

Keywords: explosive materials, preventive security measures, Serbian Armed Forces 
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1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПОЈАМ ЕКСПЛОЗИВА [1] 
 

 Експлозиви су нестабилне материје или смеше материја способне да под утицајем 

одговарајућег импулса, за кратко време пређу у стабилне материје. Према начину настанка и 

брзини развијања експолозије и количини ослобођене енергије, експлозиве делимо на:  

 атомске и  

 хемијске. 

 Атомски експлозиви су дуго били непознаница у погледу њихове производње и 

експлоатације. Разликују се од класичних (хемијских) ескплозива по начину доласка до 

експлозије. Експанзија употребе атомских ескплозива креће током 2. Светског рата, а 

преваленцију развоја и употребе, у односу на хемијске експлозиве, добијају током епохе 

,,хладног рата", све до периода у међународним односима, познат као ,,политика детанта", 

односно попуштања у погледу трке у наоружању између две глобалне суперсиле. Атомске 

експлозиве делимо на (овде су наведени и најпознатији представници одређених група 

експлозива): 

 Нуклеарне 

 Уран 235 и 

 Плутонијум 239 

 Термонуклеарне 

 Литијум, 

 Деутеријум и  

 Трицијум 

 Фотонске експлозиве – хемијски елементи код којих је у одређеним условима 

могуће изазвати анихилацију (самоуништење). У структури атома насупрот 

свакој честици материје стоји одговарајућа честица антиматерије. Условима 

када се обезбеди да дође до судара честица материје са честицама 

антиматерије, долази до експлозије – анхилације. При чему целокупна маса 

експлозива прелази у енергију која се ослобађа експлозијом. 

 

 Хемијски експлозиви су нестабилне материје или смеше материја, а могу да буду у 

чврстом или течном стању. Ова врста експлозива је способна да у веома кратком временском 

интервалу, под дејством спољних утицаја (температура, трење, удар и слично) пређе у друге 

стабилне материје. Хемијски експлозиви су, према својим особинама сврстани у следеће 

групе (овде су наведени и најпознатији представници одређених група експлозива): 

 Иницирајући (подстицајни) експлозиви 

 олово азид и 

 живин фулминат. 

 Бризантни (разарајући) експлозиви 

 тринитротолуол (тротил или ТНТ), 

 хексоген (циклонит) 

 тетрил, 

 мелинит (пикрит) 

 витезит и  

 камниктит. 

 Импулсивни (потискујући, фугасни) експлозиви 

 црни и  

 малодимни барут. 

 Пиротехничке смеше 

 фрикционе, 

 димне, 
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 осветљавајуће и  

 запаљиве. 

 Према агрегатном стању експлозиве делимо на :  

 чврсте, 

 пластичне, 

 прашкасте, 

 течне и 

 гасовите. 

 

Постоји подела и на ,,војне“ и ,,привредне“ (цивилне) експлозиве. Разлика између 

ових врста експлозива се огледа у билансу кисеоника приликом експлозије. Код ,,војних“ 

експлозива  биланс мора буде негативан (на пример: хексоген и октоген= -21,6; пентрит= -

10,1; хексанитростилбен= -67,6), док код „привредних“ биланс кисеоника мора да буде 

једнак 0. ,,Привредни“ експлозиви се најчешће користе приликом извођења радова у 

каменоломима, мајданима и рудницима. Приликом употребе експлозива у привредне сврхе 

увек се користе пружна пуњења (експлозиви мале брзине дефлаграције-сагоревања) и 

искључиво штапинске мреже и спорогорећи упаљачи за активирање експлозивних пуњења. 

Ово се ради првенствено из безбедоносних разлога.  

 

 У Табели број 1 дат је преглед најпознатијих врста хемијских експлозива стране 

производње који се најчешће користе широм света у разноразне сврхе. У табели су, такође 

дати и габарити одређене врсте експлозива, као и начин паковања истих.  

 

Табела 1: Експлозиви страног порекла  [6] 

Земља 

порекла 

Врста 

експлозива 

Маса 

у /kg/ 

Димензије 

у /cm/ 

Остали подаци 

 

С
 А

 Д
 

Тротил (ТМ-453) 0,453 5*5*17,8 Метак у лименој облози, 50 или 70 

комада пакује се у дрвени сандук 

масе 38 или 48 /kg/. 

Тетритол М1 1,1 / 8 комада метака повезано 

детонаторским штапином, пакује 

се у 1 торбицу, 2 торбице у сандук 

масе од 25 /kg/. 

Тетритол М2  1,2 5*5*28 Исто као и М1 само без 

детонаторског штапина. 

Експлозивни 

пластични метак 

М5А1 

1,1 6*6*30 Пакује се 8 комада у 1 торбицу, а 

2 торбице у сандук. 

Нитроглицерин 0,453 6,35*6,35*6,35 / 

Амонијум нитрат 9,0 Φ21*43 Ваљкасти меци 

 

У
К

 

Тротил 0,453 4,44*5,7*11,4 Намењени су за рушење свих 

врста материјала, особина 

сличних као и у САД. 
Пластик ХЕ 0,113 Φ3,5*10 

Нобел 808 0,113 Φ3,5*7,6 

Нитроцелулоза 0,453 / Призматични  

метак Амонал 20 22,70 26*30*31 

 

Н
ем

а
ш

ч
а
 Тротил 0,10 Φ3*10 Ваљкасти метак 

0,20 4*5*7 Призматични метак 

Тротил – пентрит  1,0 5,5*7,5*20 Призматични  

метак Хексоген пластични 0,50 / 

Пикринска киселина 0,10 Φ3*10 Ваљкасти метак 

 

Р
Ф

 Тротил и  

мелинит 

0,20 2,5*5*10 Призматични  

метак 0,40 5*5*10 

0,75 Φ3*7 Ваљкасти метак 
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 Одређена (прорачуната) количина експлозива се назива експлозивно пуњење. 

Експлозивна пуњења могу бити различитог облика, тежине и јачине. Прорачунате количине 

експлозива користе се за пуњење разних врста мина, бомби, ракета или су намењене за 

рушење различитих елемената или објеката. Експлозивно пуњење се пакује у неколико 

стандардизованих облика: 

 концентрисано пуњење (однос страница пуњења; Д : В : Ш је мањи или једнак 

односу 1 : 3), 

 пружно пуњење (наведени однос је већи од 1 : 3), 

 комбиновано пуњење и 

 кумулативно пуњење. 

 

У пројекте везане за употребу експлозива (развој експлозива, машина за активирање, 

начин активирања и слично) веома се улагало и даље се улаже, превасходно због 

финансијске добити (мала количина експлозива замењује енормну количину људског рада). 

Према званичним подацима надлежних органа и служби у нашем окружењу по нивоу 

улагања у напред наведене пројекте истиче се Република Хрватска, док гледано у Европи и 

свету предњаче Руска Федерација, САД и СР Немачка, али свакако се не могу занемарити ни 

пројекти других земаља (на пример Република Чешка – развој посебне врсте експлозива 

семтекс). 

 

1.1. Историјски развој употребе експлозива [1] 

 

 У старом и средњем веку рушења су вршена механичким дејством, најчешће помоћу 

удара чврстим и/или тврдим предметом (јуришни ован), за стварање пролаза на утврђењима. 

Рушења утврђења (тврђава, цитадела и слично) су се изводила и поткопавањем темеља, 

резањем дрвених конструкцијских елемената под водом (на пример Сиракуза, 413. године 

пре нове ере), спаљивањем и изазивањем пожара бацачима (катапулти), стрелама или другим 

начинима.  

 

 Барут се први пут јавља у Кини, око 1232. године. Крајем 13. века Арапи производе 

барут, који се почетком 14. века појављује у Европи. Након појаве барута рушење се врши 

постављањем потребне количине експлозивне материје уз објекат или на њега и гађањем из 

артиљеријских оруђа. Барут је био једна врста експлозива који се производио у посебним 

фабрикама – барутанама. У Србији прва барутана је подигнута 1807. године у селу 

Страгарима, а централизована и модерна, за то доба, подиже се 1852. године у месту Камник. 

  

 У историји ратовања сматра се да су прво успешно рушење извели Шпанци, око 1503. 

године, приликом напада на француски град-тврђаву Л`еуф. Напад је изведен тако што је 

израђен мински поткоп у стени, у који је сипан црни барут. Приликом експлозије дошло је до 

рушења стене, али и дела зида утврђења који се ослањао на стену. Све већа примена 

експлозивних материја доводи и до откривања законитости у погледу добијања прорачунате 

количине експлозивне материје приликом рушења. Посебан допринос откривању ових 

законитости дао је француски фелдмаршал Себастијен ле Претр де Вобан, око 1686. године. 

 

Све до 19. века барут је био једина експлозивна материја. Развојем науке, превасходно 

хемије, почиње ново доба у погледу иновација и производње експлозива. Откривају се бројне 

експлозивне материје, које по својим карактеристикама у много чему надмашују црни барут. 

Око 1799. године откривена је праскава жива. Кристијан Фридирх Шенбајн, немачки 

хемичар, 1847. године открива нитроцелулозу, а његов италијански колега Асцанио Собреро, 

већ је открио, 1846. године нитроглицерин. Међутим, прекретница у погледу даљег развоја и 

употребе експлозива догодила се 1867. године, проналаском динамита. 
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Динамит је пронашао шведски научник Алфред Бернхард Нобел. Нобел је успео да на 

бази нитроглицерина патентира динамит, односно успео је да ублажи дејство и осетљивост 

нитроглицерина адитивом од инфузоријске земље. Нобел је имао велику жељу да се његово 

откриће првенствено користи у привредне сврхе и тиме помогне човечанству. С појавом 

динамита јављају се и други бризантни експлозиви (мелинит, екразит и други) чија је 

разорна моћ много већа од барута, истражују се начини рушења челика и бетона као нових 

грађевинских материјала. То су експлозиви који се базирају на амонијум-нитрату и 

пикринској киселини, тако је француски хемичар Ежен де Турпин пронашао 1902. године, 

тринитротолуол (тротил или ТНТ) – врста експлозива која се и данас узима као еталон за 

друге експлозиве. Наиме, када се говори о снази и јачини неког експлозива онда се увек ради 

компарација са тротилом. У првој половини 20. века почињу да се установљавају посебни 

коефицијенти, таблице и обрасци за прорачун потребних количина одређених експлозива за 

рушење различитих конструкцијских елемената и материјала.  

 

Развојем употребе експлозива долази до појаве стварања посебне врсте јединица у 

оружаним снагама, чија је основна намена рушење објеката експлозивима и средствима за 

паљење експлозива, те јединице се називају пионирским јединицама. Пионирске јединице ће 

бити окосница у стварању једног новог рода у оружаним снагама свих земаља, рода 

инжињерије. На пример у Српској војсци И позива 1909. године свака пионирска чета била 

је опремљена са: 100 /kg/ експлозива, 200 /kg/ топовског барута, 800 /m/ брзогорећег 

спроводника – штапина, 400 /m/ обичног спроводника, 500 обичних капсли, 3 електрична 

апарата, 2 котура по 25 /kg/ изоловане жице и 100 електричних капсли. 

 

 Током 1. светског рата много се рушило експлозивом у циљу стварања препрека на 

путевима и железничким пругама. На пример, француски инжињеријски батаљон, 

26.08.1914. године је код Белфорта, за 9 радних часова порушио вијадукт у дужини од 70 /m/, 

за чију је поправку касније требало 3 месеца. Највећа рушења извршили су Немци 1917. 

године, приликом повлачења на Зигфридову линију, када су употребили око 600 /kg/ 

експлозива на 1 /km
2
/. На искуствима из 1. светског рата, када је обимно рушење утицало на 

извођење ратних операција, пришло се још детаљнијем проучавању извођења рушења. 

Посебна пажња је посвећена рушењу елемената од бетона и армираног бетона, јер се све 

чешће употребљавао као нови грађевински материјал. Стандардизоване су димензије 

експлозивних метака, паковања, вршени експерименти и научне анализе за рушење 

новопроизведених грађевинских материјала и објеката, као и нови начини стварања и 

савлађивања препрека уз економичну примену јачих и разноврсних експлозива. 

 

 У 2. светском рату рушење и употреба експлозива достиже енормне размене, до тада 

невиђене, незапамћене и непознате човечанству. Рушењем су највише страдали објекти 

инфраструктуре и то: мостови, тунели, путеви, железничке пруге, бране, електране, 

индустријска и лучка постројења, а сва са циљем да се онемогуће брза дејства, дотур и 

снабдевање непријатеља. Извршена су обимна рушења препрека разних врста за отварање 

пролаза и брже напредовање. На свим фронтовима, Савезника и Сила осовине утрошене су 

огромне количине експлозива.  

 

 Током 2. светског рата, као посебна врста хемијског експлозива највише је 

употребљиван хексанитродифениламин, који је имао следеће карактеристике: био је веома 

отрован, експлодирао би великом јачином и изазивајући при том пожар. Такође 

употребљивани, али у мањој мери, тетрил и пиранит, који су по својим особинама снажнији 

и осетљивији од стандардног тротила.  

 

 Крајем 2. светског рата употребљена је експлозивна материја, до тада непозната, 

енормне разорне и топлотне моћи – нуклеарни експлозив. Развојем науке и технологије, 
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након 2. светског рата произведене су нове врсте експлозива (пластични, течни и гасовити) 

различите намене. 

 

2. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА ПРИ РАДУ СА ЕКСПЛОЗИВИМА  
 

Приликом рада са експлозивима и средствима за паљење експлозивних пуњења (у 

даљем тескту ЕП) посебна пажња се посвећује мерама безбедности и здравља. У наставку 

рада дат је преглед општих мера безбедности и здравља при раду са експлозивима. Опсте 

мере које се наводе не односе се само на оне које се примењују приликом рушења, већ и на 

мере за безбедан и здрав рад са експлозивима које су дужни да познавају и у свој рад 

имплементирају сви припадници Војске Србије. Овде је битно истаћи да се посебне мере 

утврђују у зависности од врсте и карактеристика материјала, елемената и објеката који се 

руше. У наставку рада дат је и преглед посебних мера безбедности и здравља при раду са 

експлозивима и то приликом: 

 рушења елемената и материјала, 

 транспортовања експлозива, 

 чувања експлозива у пољским складиштима, 

 приликом паљења ЕП електричним путем и 

 приликмо паљења ЕП штапинским путем. 

 

Пре него што се приступи раду са било којом врстом експлозива нужно је одредити 

(прорачунати) сигурносна растојања на коме ће људство и објекти бити потпуно заштићени 

од дејства експлозије и свих ефеката који је јављају при истој. Растојања се прорачунавају 

ради заштите људства и објеката, од: 

 ваздушно-ударног таласа, 

 сеизмичког дејства и  

 дејства (разбацивања) комада материјала који се руши. 

Прорачун растојања се врши на основу посебних образаца, у којима су кључни 

параметри они који се односе на састав и структуру материјала који се руши, односно од 

којег су елементи и објекти изграђени. У табели 2 дати су износи минималних сигурносних 

растојања у зависности од врсте и обима радова који се изводе са експлозивима. 

 

Табела 2 – Минимална сигурносна растојања код рушења [3] 

Врсте радова уз употребу експлозива 
Минимална растојања од  

места минирања у /m/ 

Површински радови на рушењу : 

- примена спољних пуњења 

- примена малих бушотина до 0,1 /м/ 

- примена котловских метода 

- примена рукавица 

- примена великих бушотина преко 0,1 /м/ 

- примена коморских пуњења 

- разбијање стена пуњењима у поткопу 

- крчење пањева 

- израда заштитних канала у циљу спречавања 

шумских пожара 

 

400 

200 

200 

300 

према пројекту 

200 

400 

200 

50 

Рушење у блату :  

- при изради прокопа 

- при изради насипа 

 

200 

100 

Продубљивање корита : 

- при рушењу компактног тла 

- при рушењу слојевитог тла 

- у присуству леденог покривача 

 

100 

200 

200 

Рушење леда :  
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- при рушењу леденог покривача 

- при рушењу ледених санти 

100 

200 

Рушење метала : 

- на отвореним полигонима 

- при рушењу ограда 

- при рушењу у насељеним местима 

 

1500 

50 

према пројекту 

Рушење зграда и постројења:  

- код рушења зграда 

- код израде темеља 

- пробијање малих бушотина 

- пробијање већих бушотина 

 

100 

100 

50 

100 

 

2.1. Опште мере безбедности и здравља које спроводи одговорно лице при 

извођењу радова са експлозивима [2] 

 

1. Пре почетка извођења радова обавезна је провера обучености људства у познавању 

особина и начину руковања са средствима која се користе при реализацији рушења. 

2. Детаљна провера свих ангажованих лица у познавању основних мера безбедности и 

здравља при раду са ескплозивима, али и посебних мера које се примењују у складу са 

конкретном ситуацијом. 

3. Пре почетка радова обавезно је извршити контролу припрема за рушење на целом 

рејону извођења радова, као и проверу везе са лицима одређеним за извршење паљења 

и лицима која се ангажују за потребе непосредног обезбеђења. 

4. Провера исправности средстава која ће се користи. 

5. Одређивање места и одстојања људства које се ангажује за потребе непосредног 

обезбеђења. 

6. Одредити начин одржавања везе са лицима одређеним за извршење паљења и 

поступак након паљења. 

7. Одредити сигнале (знаке) опасности и прекида опасности, а по потреби се одређују и 

други, и са њима мора бити упознат целокупан састав јединице. Сигнали (знаци) 

морају бити јасни, чујни и разговетни како ангажовано људство не би било довођено у 

недоумицу приликом извршења радова. 

8. Одредити место складиштења (пољско складиште) и регулисати начин чувања, 

издавања, преношења и употребе експлозива и средстава за њихово паљење. 

9. Одредити зону сигурности и одстојање заклона или склоништа у које се склања 

ангажовано људство, транспортна средства и опрема током паљења ЕП. Уколико не 

постоје адекватни природни заклони обавезна је израда вештачких, пре почетка 

паљења ЕП. 

 

2. 2. Мере безбедности и здравља које спроводи одговорно лице приликом 

рушења елемената и материјала [3] 

 

1. Активирање ЕП изводити искључиво електричним путем, а као резерву израдити 

штапинску мрежу за активирање ЕП у земљи. 

2. Треба избегавати активирање свих ЕП одједном већ активирање изводити по групама. 

3. Између елемената оставити потребно растојање како експлозије не би утицале једна 

на другу или елементе раздвојити грудобраном. 

4. Растурање парчади приликом рушења елемната и материјала треба усмерити ка земљи 

и постављањем елемената у одговарајуће заклоне ископане у земљи, постављањем 

фашина преко елемената. 

5. Активирање ЕП врши одговорно лице из станице за активирање, пошто се уверило да 

је људство на сигурном месту. До тог времена станица за активирање је физички 
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обезбеђена (стражом), крајеви проводника свих водова су изоловани, а кључ од 

машине за активирање налази се код одговорног лица. 

6. Припремљене елементе за рушење оградити кољем и жицом, а стазе за кретање видно 

обележити. Ограда мора бити висока 1,3 /m/ и удаљена од ЕП најмање 3 /m/. Кретање 

људства дозвољено је само изван ограде и обележеним правцем.  

7. За време обиласка припремљених елемената и материјала за рушење детонаторске 

каписле (у даљем тексту ДК) морају бити ван ЕП постављене на за то припремљене 

кочиће. Кочићи се побијају испред сваког елемента за рушење на висини 1 /m/ од 

земље и на удаљење 1 /m/ од ЕП. 

8. ДК увлаче се у ЕП након одласка људства у склоништа. ДК увлаче у ЕП 1 – 2 

одабрана лица, а под контролом одговорног лица за извођење радова или лица које 

оно овласти. 

9. Приликом увлачења ДК у ЕП и приликом зачепљења ЕП забрањено је употребљавати 

силу. 

10. Проводници главног вода морају бити укопани или постављени изван стазе за 

кретање људства.   

    

2. 3. Мере безбедности и здравља које спроводи одговорно лице приликом 

транспортовања екслозива [3] 

 

1. При утовару експлозива, транспортно средство (у даљем тексту ТрС) мора бити 

заустављено 10 /m/ од складишта, укочено, а мотор ТрС угашен. 

2. Пријем експлозива на ТрС врше највише два човека. 

3. Утовар експлозива врши се ручно. 

4. Сандуке слагати тако да се не ударају међусобно, а нити о странице ТрС. 

5. Сандуци се утоварају до висине страница сандука, а ТрС се оптерећује до 70% 

носивости. 

6. ТрС мора бити са обе стране сандука означено упозоравајућим заставицама. 

7. Са експлозивним средствима на ТрС не смеју се превозити људи нити други 

материјали. 

8. Средства за активирање могу се транспортовати са експлозивом једино ако се 

обезбеди да буду у оригиналном паковању, максимално 1000 /kom/ и да су удаљена 1 

/m/ од експлозива. 

9. За обезбеђење утовара, транспорта и истовара одређује се покретна стража, на два 

возила иде један стражар. 

10. Када се експлозив превози на ТрС, на добрим путевима брзина кретања је 25 /
  

 
/, а 

одстојање међу ТрС је од 50 до 100 /m/. По лошим путевима брзина је 10 – 15 /
  

 
/. 

11. Насељена места треба избегавати, а ако то није могуће онда се кретати споредним и 

мање прометним путевима. 

12. Застанке и одморе унапред планирати на местима који пружају максималне услове 

безбедности колоне и околине. 

13. За време временских непогода, нарочито грмљавине возила се заустављају на 

одређеном растојању као и током вожње, а људство се удаљава од возила на најмање 

50 /m/. 

14. Ако дође до квара на ТрС који превози експлозив, возило се мора најпре истоварити, а 

затим се отклања квар. 
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2. 4. Мере безбедности и здравља које спроводи одговорно лице приликом 

чувања мес у пољским складиштима [2] 

 

1. У једном пољском складишту, на једном месту не сме се чувати више од 2000 /kg/ 

експлозива. 

2. Забрањено је на једном месту складиштити бризатне експлозиве заједно са 

штапинима, средствима за паљење и артифицијама. 

3. Сва средства за паљење чувају се у посебним складиштима која морају бити удаљена 

минимум 60 /m/ од складишта са експлозивом. 

4. Експлозив и средства за паљење не смеју се полагати директно на под складишта, већ 

на подметаче који морају бити издигнути минимум 0,15 /m/ изнад пода складишта. 

5. Забрањено је слагање експлозива у висину већу од 2 /m/. 

6. Забрањен је приступ складишту од стране неовлашћених лица. 

7. У рејону складишта строго се забрањује пушење, ложење ватре или употреба средства 

за осветљење са отвореним пламеном. 

8. Складишта се морају обезбеђивати са одређеним бројем стражара који се постављају 

на удаљености од складишта најмање 50 /m/. 

9. Најмање одстојање између два суседна пољска складишта износи 60 /m/. Удаљеност 

пољског складишта од других објеката: објекти за становање – 800 /m/ (уколико у 

складишту има мање од 150 /kg/ експлозива – мање од 50 /m/), железничка пруга – 200 

/m/. У насељеним местима не сме се чувати више од 300 /kg/ експлозива. 

 

2. 5. Мере безбедности и здравља које спроводи одговорно лице приликом 

паљења еп електричним путем [3] 

 

1. Пре употребе електричне ДК обавезно је испитивање њихове исправности и мерење 

отпора.  

2. Приликом испитивања електричних ДК, треба их поставити у одговарајући заклон 

тако да лицу које испитује или се налази у близини гарантује безбедност и сигурност 

у раду. 

3. У једној мрежи не смеју се употребити каписле чија је разлика у отпору већа од 0,2 

/Ω/.  

4. Пре употребе треба проверити и испитати исправност инструмента машине за 

активирање и уређаја за заштиту мреже од грома. 

5. Кључ од машине за активирање налази се код одговорног лица, а станица за 

активирање обезбеђена је стражаром. 

 

2. 6. Мере безбедности и здравља које спроводи одговорно лице приликом 

паљења еп штапинским путем [3] 

 

1. ДК бр. 8 је веома осетљива на удар, трење, варницу и високу температуру. 

2. Забрањено је ударање каписле о било какав предмет. 

3. Забрањено је окретати капислу око штапина и силом увлачити штапин у капислу. 

4. Забрањено је сечење детонирајућег штапина више пута на истом месту и када је 

постављен у ДК. 

5. Испитивање исправности детонирајућег штапина обавезно се врши пре сваке 

употребе. Детонирајући штапин је исправан за употребу ако су сви његови крајеви 

детонирали. Ако један или више крајева нису детонирали, штапин је неисправан и НЕ 

СМЕ се употребљавати. 

6. Забрањено је активирање детонирајућег штапина шибицом. 

7. Забрањена је употреба неисправног и неиспитаног спорогорећег штапина. 
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8. Минимална дужина спорогорећег штапина која се сме употребљавати за израду 

спорогорећег упаљача је 0,6 /m/. 

9. Руковање штапином мора бити опрезно, нарочито зими када губи еластичност и лако 

се ломи што доводи до прекида сржи. 

 

3. ЗАКЉУЧАК 

 

Ризик од повређивања на раду је у последњих неколико година често предмет бројних 

расправа и дискусија, нарочито од почетка примене одредби Закона о безбедности и здрављу 

на раду. Ризик, као комбинација вероватноће и последица опасног догађаја свакако се може 

умањити или пак елиминсати искључиво правовременом, савесном и превентивном 

применом превентивних мера за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, које 

сваки појединац (небитно од категорије лица) треба да у свом раду перманентно примењује и 

да се истих придржава. [5] Услед недостатка адекватне литературе (несавремене), али и 

коришћења делимично и нестручних превода страних материјала, који се користе у концепту 

обучавања лица за рад са експлозивним средствима, расте и ризик, односно вероватноћа, од 

њиховог повређивања приликом извођења радова са истима. 

 

Рад са свим врстама експлозивних средтава, је веома напоран и комплексан психо-

физички посао, који изискује: пре свега, веома добро теоретско познавање средстава са 

којима се рукује, телесно напрезање, али и практичну обученост за извођење радова са 

истима. Израдом нових уџбеника, правилника, лекција и приручника на тему рада са 

експлозивним средствима, али и ангажовањем стручних лица (инструктора) из иностранства, 

и њиховим укључивањем у процес обучавања ризик од повређивања се може у великој мери 

смањити. Истовремено, може се доста учинити на плану побуђивања свести у погледу 

могућих опасности и последица које могу настати приликом нестручног рада са овом врстом 

средстава. Рад представља скроман допринос аутора, управо овој мисли. 
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ABSTRACT 

Harmful impacts of natural disasters occur as a result of hazard events severity and high vulnerability of affected 

areas. There is a strategic shift in disaster management practices towards an integrated disaster risk reduction approach 

by including disaster risk reduction plans in the development process of every country. Disaster loss databases, disaster 

forensics and risk modeling play an important role in risk assessment and society vulnerability estimation. In order to 

improve the society resilience, each municipality needs to work on the data collection, necessary for the risk 

assessment. Databases should contain: physics and geographical information about the risk affected area, information 

on the population that may be affected by the natural disasters, data on the housing, infrastructure and other facilities, 

information on previous natural and other disasters and their consequences, a description of risks and risk factors, as 

well as simulation of the risk consequences. This study provides a critical review of existing activities and standards for 

disaster loss databases in Serbia and suggests improvement measures in accordance with European approach. 

Key words: risk, vulnerability assessment, database, society resilience 

БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ПРОЦЕНУ УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ЕЛЕМЕНТРАНИХ НЕПОГОДА У СРБИЈИ – СТАЊЕ И МОГУЋИ 

ПРАВЦИ РАЗВОЈА 

РЕЗИМЕ 

Штетни утицаји догађаја са катастрофалним последицама настају као резултат озбиљности догађаја и 

велике рањивости угрожених подручја. Инкорпорирање планова за смањење ризика у развојне планове сваке 

земље доводи до  стратешког помака на пољу управљања ризиком од догађаја са катастрофалним последицама. 

У циљу унапређења отпорности друштва на елементарне непогоде, свака општина треба да ради на 

прикупљању података, потребних за процену ризика. Базе података треба да садрже: физичко-географске 

податке о простору захваћеном ризиком, податке о броју и структури становништва које може бити погођено, 

податке о стамбеним, инфраструктурним и другим објектима, податке о ранијим елементарним и другим 

непогодама и њиховим последицама, опис ризика и фактора ризика, симулацију последица ризика. У овом раду 

су на критички начин анализиране досадашње активности на прикупљању података за процену ризика и 

предложене су мере за побољшање по угледу на европске стандарде. 

Кључне речи: ризик, процена угрожености, базе података, отпорност друштва 

1. INTRODUCTION 

Climate change has already started and is contributing to increasingly frequent weather extremes 

and ensuing natural disasters. These, in turn, generate greater and greater losses because the 

concentration of values in exposed areas is also increasing further throughout the world. The extent 

of damage caused by disasters depends on the vulnerability of the affected areas. Harmful impacts 

of disasters occur as a result of the severity of hazard events and high vulnerability of the areas 

concerned. Prior hazard forecasting and improving the resilience of people and property helps 

reducing the impacts of hazards.  
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From 2000 to 2013 some 80.000 people died from natural disasters in Europe. With an average 

yearly economic loss of €11.2 billion during this period, Europe is the third most affected region in 

the world after the Americas and Asia. In 2010 alone, Europe and its immediate neighbours 

experienced a series of particularly severe disasters, ranging from flash floods, forest fires or large-

scale floods to volcanic ash clouds. Disaster resilience, and in particular prevention and 

preparedness measures, are therefore a high priority on the political agenda. The EU’s recent 

initiatives on disaster risk management and its commitment to international initiatives, such as 

Rio+20 and the Hyogo Framework for Action 2005-2015 (a 10-year plan to make the world safer 

when natural hazards occur), demonstrate the increasing need for global disaster resilience and 

anticipation [1]. 

The vulnerability of individuals, communities and the environment is a major factor in 

determining susceptibility to disaster risks and levels of resilience. The vulnerability assessments of 

potential threats can be complex and challenging as they must take into account a lot of data when 

information is often limited and circumstances can evolve rapidly. However, risk assessments 

should still be based on the structured identification of key information from all readily available 

sources, using systematic appraisal of the best scientific evidence and/or specialist expert 

knowledge, available at the time in order to provide a clear estimate of the scale of the threat and 

the risk level. There should also be attempts to assess the quantity and quality of different sources of 

evidence or information used in the assessment. 

It is widely recognized that risk assessment requires accurate recording of previous disasters and 

in particular the associated losses in terms of human casualties, property and environment damage 

as well as economic loss. 

Trends in loss data allow measuring progress in the path towards resilience (Figure 1). A society 

resilient to natural hazards is one that can absorb hazardous events impact; that can distribute the 

risk among the different stakeholders; that can adapt to the changes in frequency and severity of 

hazards, as well as the continuous increase of assets, and continue to prevent disaster to happen. No 

measure better than loss over time can provide objective understanding of the path towards 

resilience. Resilience assumes risk management and risk management requires measurements of 

hazard exposure and losses. It is often said that what is not measured cannot be managed. As a 

consequence, a lack of loss data is an obstacle to understanding societal resilience [2]. 

  

Figure 1 - Munich RE: Trends in number of disasters and insured/overall losses [3] 

Loss data accounting is now in demand at all levels from national, to European and international. 

Many countries and institutions record loss data but there is no authoritative loss database that can 

provide a trend at European or global level. Due to the diversity of purposes and data collection 

procedure, available databases cannot be combined. 
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2. DISASTER MANAGEMENT IN SERBIA 

Serbia belongs to the group of countries that are at low level of casualties related to disasters, 

but, on the other hand, property damage is very high. Property damage should be reduced by 

working on investment and implementation of prevention measures, not only on compensation.   

As Serbia became independent in 2006, there is a lack of retrospective country specific 

secondary risk related data available in international disaster database. The number of events 

occurred during the period 1989 – 2006 shows that occurrence of technology and flood related 

hazards is the highest (38 and 34% respectively) among all perils. Other perils reported during this 

period and their percentage share is shown in Figure 2 [4]. 

The number of disasters due to natural hazards has increased over the time, while disasters due 

technology related hazards are showing a decreasing trend.  

After the series of political changes the country has undergone, and now is in the process of 

building a constructive framework towards national security and disaster risk management. 

Presently the laws in the country are outdated, not in agreement with the international convention 

and EU standards. There is no disaster management plan in place and no efficient early warning 

system.  

 

 

Figure 2 - Distribution of different hazards in Serbia and Montenegro (1989-2006) [4] 

As an important step, Serbia should strive to integrate disaster management into development 

activities so that the mitigation and prevention would be achieved in near future. International 

cooperation is very important regarding this issue. There is a lack of awareness and training among 

public and insufficient fund towards awareness activities. Land use legislation and flood and 

landslide vulnerability mapping need urgent attention as the country is highly prone to flood and 

landslide. Technology related hazards due to chemical industries and the past events need 

environmental epidemiological research in the country for the long term health of the citizens. 

3. VULNERABILITY ASSESSMENT METHODOLOGY 

The Ministry of Interior in Serbia has adopted the natural disasters vulnerability assessment 

methodology, applicable from 13
th

 October 2012. The Law on Emergency Situations provides that 

autonomous provinces and local governments, through their bodies, prepare and adopt risk 

assessment within their jurisdiction. Ministries, administrative bodies within ministries, the 

Republic Hydrometeorological Institute and other special organizations develop risk assessment of 

the Republic of Serbia in the part that is linked to their scope of work. These entities also make their 

own assessments and plans for protection and rescue. 

According to the Low, following subjects for protection and rescue have the obligation of 

making natural disasters vulnerability assessment: 

 companies, other legal entities, entrepreneurs and other organizations, 

 local self-government bodies, 

 autonomous province, 
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 state administrative bodies. 

At the beginning of 2013, the Ministry of Interior issued the Rules governing the program, 

manner and costs of taking professional exam, as well as the licensing procedure and form of the 

license for the risk assessment. This document prescribes the content, or literature and legal-

normative framework on the basis that the relevant subjects must pass a professional exam to be 

able to perform a risk assessment of natural disasters and other disasters. 

The main objective of vulnerability assessment methodology is to systematically, based on 

scientific methods and in accordance with international standard, skilled and trained personnel, 

carry out the following: 

• the registration of all potential hazards on the territory, 

• ranking according to the criteria of the danger scale, 

• calculating the level of risk and creating a basis for a decision (treatment of risk, a proposal 

for improvement and the adoption of protection measures) [5]. 

This assessment is based on expert judgement and the interpretation of appropriate data, where 

available. In accordance with the methodology, hazard analysis and risk assessments should be 

completed at local and then regional levels.  

After the Ministry of the Interior issued Guidelines and Regulations for risk assessment 

preparation, most of the competent authorities failed to act on them. Risk assessments of the 

Republic of Serbia and the Autonomous Province of Vojvodina, as well as the assessments of the 

largest number of local governments have not been adopted by mid-January 2015, more than two 

years from the adoption of guidelines. Since large number of risk assessments has not been adopted, 

the institutions failed to identify sources and forms of endangerment. A direct consequence of this is 

that the above mentioned entities currently don’t have plans for protection and rescue in emergency 

situations. Therefore, Serbia at this moment cannot efficiently respond to the possible danger of 

floods and other natural disasters. 

4. RISK REGISTER 

One of the main reasons that caused unsuccessful methodology application is the lack of relevant 

data. There are no historical databases containing information on previous events with catastrophic 

consequences, in particular the associated losses in terms of human casualties, property and 

environment damage as well as economic loss. There is no flood and landslide vulnerability 

mapping, which is of a significant importance for Serbia. The methodology should include a 

questionnaire with a list of all necessary data to create a risk assessment of all kinds of natural 

disasters and other disasters. Companies, local government, the autonomous province and the 

republic should work on collecting these data and regular updates, so the expert team for 

vulnerability assessment could develop a quality risk assessment and protection and rescue plan on 

time.  

To be effective, an organization's risk management plan requires the development and 

maintenance of an ongoing process that enables the identification, analysis, evaluation, and 

treatment of risks that may impact the organization. This knowledge further enables the 

prioritization of actions to reduce these risks to an acceptable level. What results from this risk 

management process is a substantial amount of risk management information that needs to be 

managed in such a way that it can be found and applied quickly and efficiently. 

One method that organizations can use to manage their risk management information is to make 

a risk register. The risk register serves as a central repository for the organization's risk information 

and allows the information that results from the risk management process to be suitably sorted, 

standardized, and merged for relevance to the appropriate level of management. The risk register 

also gives the organization's risk management stakeholders a clear view of the current status of each 

risk, at any point in time. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

 

176 

 

A risk register as part of the risk management plan will help management to understand the 

nature of the risks the organization faces, become aware of the extent of those risks, recognize its 

ability to control and reduce risk and report the risk status at any point in time. 

The risk register will help the organization record the following risk management information: 

 Type of risk, who raised it and how it could affect the organization. 

 Likelihood of the risk occurring and its potential impact to the organization. 

 Risk priority, based on its effect on the organization. 

 Actions taken to prevent the risk from happening. 

 Risk mitigation/reduction actions taken in case the risk does occur. 

The risk register should be treated as a changeable and on time updated document, should evolve 

over time with potential risks removed and new ones added as the organization's risk profile and 

external risk environment change. 

The Risk Register itself is an extremely effective tool to enable everyone involved in the project 

to consciously evaluate and manage the risks. As such, this demonstrates that the risk register both 

promotes and delivers the values of joint risk management to a project, through collaboration and 

increased awareness of the project risks [6]. 

The draft for new regulation about emergency risk management in Serbia - Law on reducing the 

natural and other disasters risk and emergency situations management has been published in 

October 2015. The new regulation is predicted to be completely harmonized with the highest 

international standards, such as Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. The basic idea of 

this new regulation is transition from reactive to proactive disaster management, where neutralizing 

or reducing disaster impacts through adequate risk reduction management is the main goal. 

This new regulation predicts risk register making, as an interactive, electronically, geographic 

information database for the territory of the Republic of Serbia. The register would contain 

information relevant to risk management, including: 

1) physical and geographical data on the risk affected area; 

2) information on the number of the population that may be affected by the occurrence of natural 

disasters and other disasters; 

3) data on the housing, infrastructure and other facilities; 

4) information about previous natural and other disasters and their consequences; 

5) a description of risks and risk factors; 

6) simulation of the risks consequences; 

7) other data relevant for risk reduction. 

The risk register would be public, except for the data that enjoy protection under special 

regulations [7]. 

Risk register will be a database for natural disasters vulnerability assessment, which would make 

assessments a lot easier, as well as make protection and rescue plans more efficient. 

5. CONCLUSION 

One of the priorities of the UN’s Hyogo Framework for Action is to identify, assess, and monitor 

disaster risks. The EU disaster prevention policy framework promotes improvements in the 

knowledge base for disaster management including disaster loss databases. These databases are 

significant tool for natural disasters vulnerability assessments.  

To allow data recording, a risk register tool is generally used as a means of recording and 

documenting the information generated through the use of risk management. The register serves as 
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a database containing information relevant to risk management and needed for natural disasters 

vulnerability assessments methodology application. 

Vulnerability assessments are carried out to understand the overall impact of large natural 

disasters on the economy and the communities affected and represent a basis for protection and 

rescue plans. As a result, prevention measures are proposed and adopted, in order to reduce risk 

level. In the long run, prevention measures combined with preparedness can save lives and reduce 

spending resources on recovery and reconstruction, increasing resilience to future disasters. 

Based on the draft for Law on reducing the natural and other disasters risk and emergency 

situations management, risk register will be created as a electronically, geographic information 

database for the territory of the Republic of Serbia. Register will provide the means by which the 

identified risks will be seen, updated and managed, will enable the total impact, severity and 

ranking values of the risks to be automatically calculated and vulnerability assessments and 

protection and rescue plans carried out and adopted. This would be a beneficial measure in risk 

management in Serbia, in accordance with European approach to risk management. 
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ОПАСНОСТИ ОД ЛУТАЈУЋИХ СТРУЈА У ЕЛЕКТРИЧНИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА ПО СЕНЗОРЕ И ДРУГУ ОПРЕМУ 

АУТОМАТИЗОВАНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЗАШТИТЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 

Божо Илић
1
, Бранко Савић

2
  

 
РЕЗИМЕ  

 

Лутајуће струје се дефинишу као повратне струје кроз земљу и металне конструкције узроковане 

електричним уређајима у нормалном раду или при сметњама. Главни извори лутајућих струја су: једносмерна 

електрична вуча, системи катодне заштите, уређаји за заваривање, далеководи високог напона једносмерне 

струје, постројења за електролизу итд. Без обзира да ли су у објекат ушле споља или су настале у самој 

електричној инсталацији лутајуће струје приликом протицања кроз металне конструкције у објекту, као што су: 

цеви за воду, цеви за гас, цеви за грејање, челична арматура у армирано-бетонској конструкцији објекта, 

метални омотачи енергетских и информационо комуникационих каблова итд., могу узроковати различите 

негативне ефекате, као што су: сметње и откази на рачунарима и рачунарским мрежама, телекомуникационим 

системима, противпожарним и алармним системима, системима видео надзора, затим постоје опасности од 

пожара, корозије и сл. Све ове негативне ефекте додатно погоршава појава виших хармоника струје, чији су 

извори рачунари, штампачи, уређаји за фотокопирање итд. Циљ овог рада је да размотри опасности од 

лутајућих струја у електричним инсталацијама по сензоре и другу опрему аутоматизоване дијагностике и 

заштите електроенергетских система. 

Кључне речи – сензори, аутоматизована дијагностика и заштита, електроенергетски системи 

 

DANGERS FROM STRAY CURRENTS IN ELECTRICAL 

INSTALLATIONS BY SENSORS AND OTHER EQUIPMENT AUTOMATED 

DIAGNOSIS AND PROTECTION OF POWER SYSTEMS 

 
ABSTRACT 

Stray currents are defined as the return current through the earth and metal structure caused by the electrical 

equipment in normal operation or malfunctions. The main sources of stray currents are: DC electric traction systems for 

cathodic protection, welding machines, power lines high voltage direct current, electrolysis plants, etc. Regardless of 

whether they entered the building from the outside or are made in the electrical installation stray currents when passing 

through the metal structure in the building, such as water pipes, gas pipes, heating pipes, reinforcing steel in reinforced 

concrete structure of the facility, metal sheaths of energy and information and communication cables, etc., can cause a 

variety of negative effect of applying, such as faults and failures on computers and computer networks, 

telecommunications systems, fire and alarm systems, video surveillance systems, then there are dangers of fire, 

corrosion, etc. All these negative effects exacerbates the occurrence of harmonic currents, which are the sources of 

computers, printers, photocopiers etc. The aim of this study is to investigate the risk of stray currents in electrical 

installations by sensors and other equipment automated diagnostics and protection of power systems. 

Key words:, sensors, automated diagnostics and protection, power systems 

1. УВОД 

Лутајуће струје се могу дефинисати као повратне струје кроз земљу и металне 

конструкције узроковане електричним уређајима у нормалном раду или при сметњама. 

Главни извори лутајућих струја су: једносмерна електрична вуча, системи катодне заштите, 

уређаји за заваривање, далеководи високог напона једносмерне струје, постројења за 
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електролизу, извори једносмерне струје у индустрији, дистрибутивне мреже са вишеструко 

уземљеним неутралним проводником, електричне инсталације итд. [1-3]. 

Поред лутајућих струја које споља могу ући у објекат, оне могу настати и у самој 

електричној инсталацији. Често се дешава да пројектанти пројектују TT или TN-S систем 

развода електричне инсталације, а да извођачи радова због незнања кратко преспоје 

неутрални (N) и заштитни (PE) проводник (нпр. у мерном ормару или разводној табли) и 

тако направе прави електромагнетни хаос у инсталацији, и ако је она правилно пројектована. 

Такође лутајуће струје у објекту могу настати и у електричним инсталацијама са TT 

системом развода због грешке у монтажи [1-3]. Најчешће се дешава грешка у монтажи 

утичница и то прикључак неутралног (N) проводника на стезаљку заштитног (PE), а 

заштитног (PE) на стезаљку неутралног (N) или прикључак оба проводника на једну 

стезаљку, што доводи до простирања лутајућих струја кроз металне конструкције у објекту. 

Поред грешки у монтажи постоји и низ других разлога због којих може доћи до споја 

неутралног (N) проводника са заштитним (PE) проводником или металним конструкцијама и 

појаве лутајућих струја у објектима, као што су: оштећена изолација неутралног (N) 

проводника у електричној инсталацији (која може настати услед његовог прегревања или 

механичких оштећења), лоши контактни спојеви неутралног (N) проводника, оштећена 

изолација неутралног (N) проводника у електричним пријемницима и сл [4, 5]. 

2. ЛУТАЈУЋЕ СТРУЈЕ УЗРОКОВАНЕ ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА СА 

TN-C-S СИСТЕМОМ РАЗВОДА 

Лутајуће струје се могу појавити у објектима са TN-C-S системом развода електричних 

инсталација при несиметричном или непунофазном оптерећењу.  

На основу истраживања разматране проблематике аутори овог рада су на илустративан 

начин, сликом 1., приказали расподелу лутајућих струја кроз металне конструкције објекта 

са TN-C-S  системом развода електричне инсталације, путање простирања лутајућих струја 

су приказане испрекиданим линијама. 

У случају несиметричног или непунофазног оптерећења фазорски збир струја кроз све 

три фазе различит је од нуле, тако да се јавља повратна струја IN која се враћа у 

трафостаницу. Чак и у случају симетричног оптерећења са нелинеарним пријемницима јавља 

се повратна струја у облику трећег хармоника IN /3. Међутим, сва повратна струја се не враћа 

у трафостаницу преко заштитно-неутралног (PEN) проводника, она се у тачки споја 

неутралних (N), заштитиних (PE) и заштитно-неутралног (PEN) проводника (заштитној 

сабирници у разводној табли) грана. Један део те повратне струје се расподељује преко 

заштитних (PE) проводника, металних омотача каблова рачунарских мрежа, проводника за 

изједначење потенцијала (PA) и металних конструкција у објекту, а затим кроз земљу враћа у 

трафостаницу. Други део те повртане струје се враћа према трафостаници преко заштитно-

неутралног (PEN) проводника до мерног ормара (MO) где се поново грана. Одатле се део те 

струје директно враћа у трафостаницу преко заштитно-неутралног (PEN) проводника, а 

преостали део се преко проводника за изједначење потенцијала, уземљења објекта, земље и 

погонског уземљења трафостанице враћа у трафостаницу. Повратне струје које протичу кроз 

металне конструкције и земљу уствари представљају лутајуће струје. Значи, код TN-C-S 

система развода у случају несиметричног или непунофазног оптерећења металне 

конструкције и земља практично представљају паралелну путању заштитно-неутралном 

(PEN) проводнику за повратне струје. Тако да кроз металне конструкције и земљу протичу 

лутајуће на које не реагују заштитни уређаји прекомерне струје (осигурачи) у фазним 

проводницима. Што је мањи отпор уземљења објекта и мањи отпор погонског уземљења 

трафостанице то су те лутајуће струје јаче. 
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Сликa 1. Илустрација расподеле лутајућих струја кроз металне конструкције 

објекта са TN-C-S системом развода електричне инсталације, где је: TS - 

трансформаторска станица, L1, L2, L3 - фазни проводници, N - неутрални проводник, PE - 

заштитни проводник, PEN - заштитно-неутрални проводник, PA - проводници за 

изједначење потенцијала, E - земљовод, KPO - кућни прикључни ормарић, MO - мерни ормар, 

SRT - спратна разводна табла, H - магнетно поље, TU - темељни уземљивач 

Нарочито неповољна ситуација настаје приликом прекида заштитно-неутралног (PEN) 

проводника, између мерног ормара (MO) и трафостанице, тада TN-C-S систем прелази у ТТ 

систем заштите и сва повратна струја се враћа у трафостаницу преко разних металних 

конструкција у објекту, заштитног уземљења, земље и погонског уземљења трафостанице. 

Тада кроз металне конструкције и земљу протичу значајне лутајуће струје на које не реагују 

заштитни уређаји прекомерне струје (осигурачи) у фазним проводницима. Један део ових 

лутајућих струја протиче и кроз металне омотаче каблова рачунарских мрежа, услед чега 

може доћи до њиховог прегревања, па и пожара. Такође може доћи и до сметњи у раду или 
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оштећења рачунара и рачунарске опреме. Поред тога напон додира на металним кућиштима 

пријемника може прећи дозвољене вредности и тако се појавити опасности од струјних удара 

узрокованих лутајућим струјама.  

Још неповољнија ситуација настаје када дође до прекида заштитно-неутралног (PEN) 

проводника, између спратне разводне табле (SRT) и мерног ормара (MO), у том случају још 

већи део повратне струје протиче кроз металне конструкције објекта и још су веће опасности 

од лутајућих струја.  

3. ПРИМЕР ИЗ ПРАКСЕ ОПАСНОСТИ ОД ЛУТАЈУЋИХ СТРУЈА ПО СЕНЗОРЕ И 

ДРУГУ ОПРЕМУ АУТОМАТИЗОВАНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЗАШТИТЕ 

Без обзира да ли су ушле споља или су настале у самој електричној инсталацији 

лутајуће струје приликом протицања кроз металне конструкције у објекту, као што су: цеви 

за воду, цеви за гас, цеви за грејање, челична арматура у армирано-бетонској конструкцији 

објекта, метални омотачи каблова рачунарских мрежа итд., могу узроковати различите 

негативне ефекте. 

У једном индустријском објекту са TN-C-S системом развода електричне инсталације 

уочене су сметње у раду сензора и друге опреме система аутоматизоване дијагностике и 

заштите електроенергетских система. Систем аутоматизоване дијагностике и заштите, који је 

базиран на примени три дијагностичке методе: методе термографије, методе анализе 

фреквенцијског спектра вибрација и методе анализе фреквенцијског спектра струје статора, 

састојао се од:  

- сензора (термографских камера, сензора вибрација и струјних мерних 

трансформатора), који претварају физичке величине у електричне сигнале;  

- кондиционера сигнала (јединица за примарну обраду), који прилагођавају аналогне 

електричне сигнале за конверзију у дигиталне;  

- три рачунарске процесне јединице са хардверском и софтверском подршком за 

аквизицију и обраду података (нпр. А/Д конвертора који врше конверзију аналогних 

у дигиталне сигнале); 

- серверског (централног) рачунара на коме је инсталиран софтвер за базама података 

и базама знања, као и софтвер за доношење дијагностичких одлука;  

- два корисничка (оператерска) рачунара на којима је инсталиран софтвер за преглед 

и анализу података (приказ графика, аларма и сл.);  

- комуникационог система (каблова који повезују рачунара међусобно и са 

сензорима) итд. 

Уочене су сметње у раду монитора рачунара, слика на мониторима је треперила, а 

понекад се потпуно или привремено губила. Тако да је рад за таквим мониторима био 

отежан, а врло често и немогућ. Анализом је утврђено да су се монитори рачунара налазили 

у близини металних конструкција кроз које су протицале лутајуће струје које су стварале јака 

електромагнетна поља, тако да су ова електромагнетна поља доводила до индуковања напона 

сметњи у водовима на штампаним плочама монитора.  

Такође, уочене су сметњи у преносу сигнала кабловима од сензора до рачунара. 

Анализом је утврђено да су се напони сметњи индуковали у кабловима кроз које су 

преношени сигнали са сензора на рачунаре, а који су се налазили у близини металних 

конструкција кроз које су протицале лутајуће струје.  
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Такође је утврђено да су се крајеви оклопа ових каблова налазили на различитим 

потенцијалима (један крај оклопа био је повезан са масом сензора, а други са масом 

рачунара), тако да су кроз њих протицале лутајуће струје које су узроковале сметње у 

преносу сигнала са сензора на рачунаре, као што је приказано на слици 2. 

 

Слика 2. Сметнње у преносу сигнала са вибросензора на рачунар узроковане 

протицањем лутајућих струја кроз оклоп коаксијалног кабла 

Помоћу осцилоскопа извршена су снимања временских дијаграма напона између 

следећих тачака у електричној инсталацији: 

- масе вибросензора и масе рачунара, слика 3, и 

- заштитне стезаљке у спратној разводној табли SRT и главне сабирнице за 

изједначење потенцијала, слика 4. 

 

Слика 3. Временски дијаграм напона између масе вибросензора и масе рачунара 
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Слика 4. Временски дијаграм напона између заштитне стезаљке у спратној 

разводној табли SRT и главне сабирнице за изједначење потенцијала 

Са приказаних дијаграма може се уочити да постојале одрђене вредности напона 

између наведених тачака (од 1,19 до 3,88 V), као и да постојала изобличења синусоидалних 

облика напона, која су узрокована вишим хармоницима струје. 

Да би се отклониле сметње у раду сензора и друге опреме аутоматизоване дијагностике 

и заштите електроенергетских система извршен је прелазак електричне инсталације са TN-C-

S на TT систем развода, односно извршено је раздвајање неутралног и заштитног проводника 

у целој електричној инсталцији (у мерном ормару и у развоним таблама) и уградња 

заштитног уређаја диференцијалне струје. При томе је заштитни проводник (PE) повезан са 

сабирницом за изједначење потенцијала, а неутрални проводник (N) је повезан са 

неутралном тачком звездишта секундране стране трансформатора у трафосатници. 

Након преласка са TN-C-S на TT систем развода поново су снимани временски 

дијаграми напони између наведених тачака, али су у овом случају вредности напона биле 

једнаке нули. Што значи да су преласком са TN-C-S на TT систем развода нестале лутајуће 

струја у објекту, а тиме и опасности и сметње у раду сензора и друге опреме аутоматизоване 

дијагностике и заштите електроенергетских система.  

4. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОПАСНОСТИ ОД ЛУТАЈУЋИХ СТРУЈА ПО 

СЕНЗОРЕ И ДРУГУ ОПРЕМУ АУТОМАТИЗОВАНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И 

ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 

На основу истраживања разматране проблематике аутори овог рада су предложили 

следеће мере за спречавање опасности од лутајућих струја по сензоре и другу опрему 

аутоматизоване дијагностике и заштите електроенергетских система: 

1. Треба избегавати коришћење TN-C-S и TN-C систем развода, због тога што они 

могу узроковати лутајуће струје. То су најлошији али и најјефтинији системи развода, јер 

имају један проводник мање него други системи развода. 

2. Према техничким прописима IEC 60364-4-444: 2007 (Електричне инсталације 

ниског напона - Део 4-44: Заштита ради остваривања безбедности - Заштита од напона 

сметњи и електромагнетских сметњи) у објектима треба примењивати TN-S систем 

развода електричних инсталација, због његове електромагнетне компатибилности, који је 

уземљен само на једном месту и то у трафостаници. Кроз цео систем заштитни (PE) и 

неутрални (N) проводник су раздвојени. 
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3. Такође и TT систем развода је знатно повољнији од TN-C-S система развода. 
Прелаз са TN-C-S на ТТ систем развода могуће је остварити без полагања додатних 

проводника, али је потребно у разводној табли обавезно уградити заштитни уређај 

диференцијалне струје, који ће омогућити довољно брзо искључење напајања при пробоју 

фазе на метално кућиште пријемника. Поред тога потребно је да заштитни (PE) и неутрални 

(N) проводници буду раздвојени у целој електичној инсталацији.  

4. Извођењем изједначења потенцијала према техничким прописима IEC60364-5-

54: 2002 (Електричне инсталације у зградама - Део 5-54: Избор и постављање електричне 

опреме - Уземљење, заштитни проводници и заштитни проводници за изједначење 

потенцијала) значајно се може смањити улазак лутајућих струја у објекат преко металних 

цеви и металних омотача каблова. 

5. Треба користити заједнички уземљивач који повезује све металне конструкције 

у објекту као што су метална кућишта електричних пријемника, све гомобранске 

инсталације, све металне цевоводе (за воду, гас, централно грејање), металну конструкцију 

згаде, металне омотаче каблова (енергетске каблове, телекомуникационе каблове, каблове за 

телевизијске антене) и заштитни (PE) односно заштитно- неутрални (PEN) проводник. Због 

ове повезаности промена њиховог потенцијала према рефернтној тачки се не манифестује 

као појава разлике разлике потенцијала између металних конструкција међусобно или према 

земљи, с обзиром да заједнички уземљивач обезбеђује да се све металне конструкције налазе 

на истом потенцијалу. На тај начин између појединих металних конструкција у објекту нема 

разлике потенцијала нити сметњи због неконтролисаног протицања струје изједначења, 

прескога варнице и сличних манифестација по инсталационим и телекомуникационим 

водовима. 

6. Треба користити дигиталне сензоре. - Ако се подаци преносе кроз окружење у 

коме постоји опасност од електромагнетних сметњи, узрокованих лутајућим струјама, 

расипним магнетним пољима итд., онда се препоручује да се на лицу места изврши 

аквизиција сигнала (конверзија сигнала из аналогног у дигитални облик) и да се у таквом 

облику помоћу оптичких каблова пренесу до места на коме ће се извршити њихова даља 

обрада. У суштини процес аквизиције података обухвата три ланчане функције: 

мултиплексирање, узорковање и задржавање (sample and hold) и конверзију сигнала из 

аналогног у дигитални облик. Дигитални сигнали у начелу су мање осетљиви на шумове и 

сметње него аналогни сигнали зато што су нивои дигиталних сигнала изнад нивоа шумова 

који се јављају у преносном воду (дигитални сигнал је двонивоски сигнал, тј. састоји се од 

логичких нула и логичких јединица). Тако да постоји могућност преноса дигиталног 

излазног сигнала на веће удаљености, него аналогног.  

7. Треба користити серијски пренос дигиталних сигнала, који је спорији од 

паралелног, али је пуно отпорнији на електромагнетне сметње из окружења, па је погодан за 

пренос дигиталних сигнала на веће удаљености. Постоји неколико различитих протокола за 

серијских пренос дигиталних сигнала, као што су: RS-232 и RS-422.  

8. Треба користити каблове са оклопом. – Kада се дигитални сензор налази на 

удаљености мањој од неколико метара од рачунара, обично се користи неоклопљени 

једножилни кабал или коаксијални кабл, па се овакав пренос назива као несиметричан, 

небалансиран. Да би се спречиле сметње уместо неоклопљеног једножилног кабла чешће се 

користи оклопљени коаксијални кабал, чији је оклоп уземљен само у једној тачки (на 

почетку или на крају вода). Оклоп смањује утицај електромагнетних сметњи на мерни 

сигнал. Најпознатији стандардни интерфејс овога типа је RS-232. Kада се дигитални сензор 

налази на удаљености већој од неколико метара од рачунара, користи се двожилни упредени 

оклопљени кабал који је уземљен на једном крају, слика 5. На тај начин постиже се 
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уједначавање (балансирање) преносних линија. Добра страна балансираног преноса је мања 

осетљивост на индуковани шум јер се због упредености жица индуковани напони практично 

сасвим поништавају. Најпознатији стандрадни интерфејс овога типа је RS-422. Протокол RS-

422 је исти као и RS-232, само што је спој жица којим се подаци преносе другачији.  

9. Треба водити рачуна о уземљењу оклопа каблова. - Ако би оклоп кабла био 

уземљен на оба краја, као што је приказано на слици 2., долазило би до сметњи, због појаве 

лутајућих струја мрежне фреквенције 50 Hz. Наиме, електрични потенцијали масе 

вибросензора и масе рачунара нису исти, па би кроз оклоп текла наизменична струја 

фреквенције 50 Hz, која би уносила сметње у мерење. У ситуацијама када се ипак мора 

уземљити оклоп на оба краја кабла, сметње узроковане лутајућим струјама елиминишу се 

тако што се паралелно са сигналним каблом споји бакарни лицнасти кабал за изједначавање 

потенцијала маса вибросензора и рачунара, а чији пресек треба бити минимално 16 mm
2
 [6]. 

10. Треба користити оптичке каблове, чија оптичка влакна преносе дигиталне 

сигнале у облику модулисаних светлосних импулса, што значи да се не користе електрични 

импулси. Захваљујући томе могуће је остварити изузетно велике брзине преноса података 

(до 1 Gb/s) великих количина података, на велике удаљености, скоро без икаквих слабљења 

сигнала дуж кабла. Поред тога, нису осетљиви на електромагнетне сметње (интерференцију 

радио-пријемника и предајника, флуоресцентних сијалица и сл.), могуће је обезбедити висок 

ниво безбедности података при преносу, онемогућено је прислушкивање итд. Оптичке везе 

осим велике брзине преноса обезбеђују и потребно галванско раздвајање инсталација. 

Највећи недостаци су: висока цена и комплексна инсталација. 

 

Слика 5. Шема спајања пиезоелектричног вибросензора са рачунаром помоћу 

двожилног упреденог оклопљеног кабла уземљеног на једном  краја 

5. ЗАКЉУЧАК 

Појава лутајућих струја у објектима било да су настале у самом објекту или су ушле 

споља, може довести до сметњи, прекида у раду или оштећења сензора и друге опреме 

аутоматизоване дијагностике и заштите електроенергетских система (нпр. рачунара и 

рачунарских мрежа). Међутим применом одговарајућих техничких прописа при 

пројектовању и извођењу електричних инсталација, као што су: IEC 60364-4-444: 2007 и IEC 

60364-5-54: 2002, као и других мера наведене сметње и опасности у раду сензора и друге 

опреме аутоматизоване дијагностике и заштите могу се потпуно или значајно отклонити. 
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РЕЗИМЕ 

 

Органска прашина је неизбежни пратилац током манипулација са житарицама. Најчешћа последица 

излагању прашини у фабрикама за прераду житарица је иритација коже, појава ринитиса, синуситиса и астме. 

Значајни факори који утичу на здравље изложених прашини је величина и облик честица, од којих у великој 

мери зависе и последица. Смањење изложености се првенствено треба обезбедити правилним вентилационим 

системом, а након тога, применом личних заштитних средстава.  

У раду су обрађени резултати мерења концентрација, величине и облика органске прашине током прераде 

кукуруза. Концентрација прашине је одређена уређајем Microdust Pro, док су величина и облик честица 

одређене фазно контрасним оптичким микроскопом. Резултати истраживања су показали да су концентрације 

прашине изузетно мале и износе просечно око 0,02 mg/m
3
, док је облик честица углавно сферан, пречника 

знатно мањег од 1 µm. Осим појединих честица уочени су и англомерати, чије димензије су апроксимирано на 

сфере, и пречника су мањег од 3 µm. 

Кључне речи: органска прашина, ризик, фазно контрасни микроскоп 

 

THE RISKS OF ORGANIC DUST EMISSIONS 

ABSTRACT 

 

Organic dust is inevitable companion during manipulation of the grains. The most common consequence of 

exposure to dust in factories for the processing of cereals irritation of the skin, the appearance of rhinitis, sinusitis and 

asthma. Important Factor that affects the health of exposed dirt is the size and shape of particles, some of which are 

heavily dependent on the consequences. Reduced exposure can be ensured by a proper ventilation system, and after 

that, the use of personal protective equipment. 

This paper reports the results of measurement of the concentration, size and shape of organic dust during processing of 

maize. Dust concentration was determined using a Microdust Pro, while the size and shape of particles of defined 

phase-contrasting optical microscope. The results showed that the dust concentrations were extremely small and are an 

average of 0.02 mg / m3, while most orbicular form of particles with a diameter substantially less than 1 um. In addition 

to individual particles and agglomerates are observed, the dimensions of which are approximated to the sphere, with the 

diameter of less than 3 microns. 

Keywords: organic dust, risk, phase contrast microscope 

 

1. УВОД 

Појам прашина се користи, као шири појам за нечистоће у ваздуху у радном простору 

и атмосфери околине. У случајевима када се жели посебно истаћи квалитет нечистоћа у 

ваздуху користе се термини: колоидна прашина, фина прашина или пудер и груба прашина. 

То су најчешће ситне круте честице неправилног облика које проведе у ваздуху одређено 

време, након ког се услед деловања гравитације брже или спорије таложе на околне 

површине [1-3].  

                                                           
1 Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, Србија 
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Подела прашине се врши према више критеријума, а најчешће према пореклу и према 

величини честица. Према пореклу прашина се дели на природну (космичка прашина, 

земаљска прашина неорганског и органског порекла) и вештачку (настаје деловањем човека 

при преради и обради различитих чврстих материјала органског и неорганског порекла – 

дрвета, камена и др.). Подела прашине према величини честица може се груписати у две 

поделе: техничко-технолошку и здравствену. Техничко-технолошка категоризује честице 

прашине дели их на следећи начин: 

- честице веће од 10 µm – крупна прашина, 

- честице између 5 и 10 µm – прашина, (ознака PM10) 

- честице између 2 и 5 µm – фине честице прашине (ознака PM5)и 

- испод 2 µm веома фине честице (ознака PM2,5). 

За здравствене сврхе, прашина је класификована по величини у три категорије: 

 респираторну прашину – је прашина чије су честице довољно мала да продире дубоко 

у плућа (алвеоле), тј. чије су димензије мања или једнака од 5 µm; 

 инхалаторну прашину - је прашина чије су честице пречника величине од 5 до 10 µm, 

и која је најчешће заустављена у носу, грлу и горњим дисајним путевима а избацује се 

кашљем; 

 укупну прашину – узима у обзир све честице без обзира на величину и састав [1-3]. 

На слици 1 су дате величине неких честица са којима се људи сусрећу у природи. 
 

 
 

Слика 1. Величине неких честица у природи [4] 

 

2. ЧЕСТИЦЕ ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

Честицама које су опасне по дисајне органе човјека сматрају се оне које су мање од 5 

μm. Тако мале честице имају тенденцију да се депонују у алвеолама. Који дeо удахнутих 

честица ће остати у респираторном тракту и дубина до које ће продрети пре него се депонују, 

зависи од њихове величине као најзначајнијег фактора који одређује опасност од удисања 
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честица. Уколико доспију до плућа, честице тада успоравају размену кисеоника и 

угљендиоксида, скраћујући дах. То доводи до већег напрезања срца, које тада ради у 

условима повећаног напора како би компезовало смањени унос кисеоника. 

Обично људи који су најосјетљивији на овакве отежане услове,обољевају од респираторних 

болести као што су емфизем, бронхитис, астма и срчани проблеми. Честице као и материје у 

виду течности и гасова које се уносе заједно са честицама на којима се адсорбују, ако се 

удахну, а отровне су, могу допринети и оштећењу органа као, на примјер, бубрега и јетре 

[1,3,5]. 

Код дуготрајне изложености финим честицама, спроведене студије у САД су показале 

да пораст концентрације PM2.5 за 10 µg/m
3
 резултује са 6% повећања свих врста здравствених 

ризика, 9% кардио пулмонарних ризика и са 14% повећања ризика од рака плућа [6]. 

Посебно негативан утицај на људско здравље имају честице чији је пречник ≤ 2,5 μm. 

Уколико дође до уношења ових партикула у већем броју, углавно долази до хоспитализације 

изложених, а у екстремним случајевима може доћи и до смрти. Посебна опасност од ових 

честица изражена је код људи са астмом, срчаним проблемима или плућним болестима. Код 

њих, оне могу да изазову поменуте негативне ефекте по здравље и при кратким излагањима, 

на пример за само један дан. Оваки ефекти су узроковани веома малим димензијама честица 

и њиховом великом покретљивошћу, захваљујући чему оне продиру дубоко у плућа (до 

алвеола) одакле не могу да се избаце [6]. 

Још један тип истраживања, о утицају прашине на здравље људи, извршен је у САД. 

Она је обухватила процену броја људи и негативни здравствене ефекте на њих, уколико би 

били изложени прашини PM10 током три дана. Процена је извршена за две концентрације 

прашине, и то концентрације од 50 µg/m
3
 и од 100 µg/m

3
. Резултати истраживања су дата у 

табели 1 [7]. 
 

Табела 1 Процена броја људи и последице након тродневне изложености прашини PM10  
 

Здравствени ефекти 

Број људи који су тродневно 

изложени прашини PM10 

50 µg/m
3
 100 µg/m

3
 

Смртни случајеви 4 8 

Преминули у болници услед респираторних симптома 3 6 

Употреба бронходилатора 4863 10514 

Појава респираторних обољења 5185 11267 

 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДЕО 

Експериментални део се састоји од мерења прашине у предузећу у коме се врши 

прерада кукуруза. Део предузећа у коме је вршено мерење је производни погон у коме се 

меље, и након тога праве готови производи од кукуруза. Објекат се састоји од седам нивоа 

(приземље и шест спратова), слика 2. Комплетан објекат поседује јединствен вентилациони 

систем, слика 3, чије су пумпе и филтери смештене у поткровље, док су цеви и вентилатори 

спуштени на сваки ниво.  

Мерење концентрације прашине извршено је инструментом Microdust Pro 176000 А, 

који има могућност мерења концентрације прашине у реалном времену. Анализом измерених 

вредности на рачунару, у припадајућем софтверу, добијају се подаци о максималној и 

просечној концентрацији. Узорковања су вршена на радном месту где запослени обавља 

своје радне активности, а уколико му је радни задатак да обилази простор са машинама, тада 

је вршено кретање заједно са запосленим.  
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Осим мерења концентрације, веома важан параметар је величина и облик честица 

прашине. Како би се дошло до ових података, извршено је узорковање честица прашине на 

предметно стакло. За ту сврху, предметно стакло је претходно припремљено тако што је на 

њега нанет слој глицерина, чији задата је да залепи честице прашина. Узорковање је вршено 

тако што је вршено кретања са припремљеном плочицом по простору по коме се креће 

запослени. Током кретања глицерин је „лепио“ честице прашине. Потом је плочица 

прекривена покровним стаклом и након тога је спремна за анализу. Анализа је вршена 

посматрањем узорка под фазно контрасним оптичким микроскопом Motic 102M. 

Конструкција микроскопа је таква да је на окулар микроскопа монтирана камера која 

омогућава фотографисање видног поља. Осим тога, уз микроскоп је развијен и софтвер који 

пружа могућност да се уочени објект у видном пољу селектује и да му се потом одреде 

димензије (дужина, пречник, обим и др.) али и да изврши израчунавање површине 

прекривене објектима у односу на укупно поље, уколико је потребно.  

 
 

Слика 2. Објекат за прераду кукуруза 
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Слика 3. Вентилациони систем објекта за прераду кукуруза 
 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Резултати добијени узорковањем прашине инструментом Microdust Pro 176000 А 

почевши од шестог спрата па према приземљу дати су на слици 4. 
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Слика 4. Резултати мерења концентрације прашине по спратовима 

 

Анализом добијених резултата може се констатовати да су на свим мерним местима 

присутни тренуци када концентрација достиже максималну вредност након чега њена 

вредност веома брзо опада до нуле. Софтверска обрада је показала да је максимум измерен 

на четвртом спрату и достиже вредност oд 1,962 mg/m
3
, док је на већини осталих спратова 

њена вредност чак знатно испод 1 mg/m
3
. Израчунавање просечних концентрација за сваки 

спрат је показала да је њена концентрација веома ниска, и креће се у интервалу од 0,003 -

0,035 mg/m
3
. Вредности максималних и просечних концентрација прашине по спратовима 

дате су у табели 1. 

 

Табела 1 Вредности максималних и средњих концентрација прашине по спратовима 

 

Спрат 
максимална концентрација 

[mg/m
3
] 

просечна концентрација 

[mg/m
3
] 

6 0,298 0,027 

5 0,313 0,035 

4 1,962 0,028 

3 0,226 0,003 

2 0,255 0,004 

1 1,419 0,023 

приземље 0,516 0,012 

 

Добијене вредности максималних и просечних концентрација прашине су изизетно 

ниске и знатно су испод минималне експлозивне концентрације према вредностима које се 

1 

приземље 

2 
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могу наћи у литератури [8-10]. У табели 2 су дате неке експлозивне карактеристике прашине 

кукуруза.  

 

Табела 2 Експлозивне карактеристике прашине [9,10] 

 

Врста прашине 
темп. паљења 

[
0
C] 

минимална 

енергија паљења 

[J] 

мин. експл. 

концентрација 

[g/m
3
] 

кукуруз
* 

400 0,040 45 

кукуруз – клип, 

млевен, сушен
** 400 0,060 30 

проклијали 

кукуруз* 
400 0,040 30 

кукурузни 

скроб* 
380 0,020 40 

кукурузни 

скроб** 
470 0,040 40 

мешавина од 

жита* 
430 0,030 55 

* литература 8 и 9 

** литература 10 

 

Вредности дате у табели 2 из различитих литература се разликују, али ипак пружају 

одличан увид у ред величина појединих параметара, на основу којих се потом могу 

анализирати измерене вредности. Поређењем вредности добијених мерењем (табела 2) са 

теоријским вредностима (табела 3) уочава се да су измерене концентрације прашине знатно 
испод минималне експлозивне концентрације, и због тога се у испитиваном радном простору 

не очекује настанак експлозије. Оваква ситуација је првенствено због одличног система 

вентилације која се протеже кроз све етаже(слика 3). 

Резултати одређивања величине честица прашине добијени су посматрањем и 

анализом фазно контрасним оптичким микроскопом. На слици 5 су приказани снимци 

прашине по спратовима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
5 4 
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Слика 5 Снимци узорака прашине, по спратовима, посматрани 

фазно контрасним оптичким микроскопом 

 

Анализа је обухватила сваку фотографију посебно. Софтвер омогућава да се означе 

честице прашине (као на слици 5 на 1 спрату) и на основу тога прорачуна минималне, средње 

и максималне вредности површине и обима тих честица. Осим тога може се и прорачунати и 

просечна вредност полупречника честица.  

Посматрањем под микроскопом, али и анализом утврђено је да су осим појединачних 

честица у свим узорцима присутни и англометари. Мерењем пречника појединих честица 

утврђено је да су њихове вредности испод 1 m, али због присуства англомерата софтверски 

прорачун показује да је просечна вредност пречника између 2, 5 и 5 m. Ове димензије, 
честице кукуруза које се срећу у радном простору током прераде убраја се у респираторне 

честице, односно честице довољно мала да продиру у алвеоле плућа.  

 

5. ЗАКЉУЧАК 

У раду је анализирана органска прашина која се јавља током прераде кукуруза. 

Приказани су резултати мерења концентрације прашине (максималне и просечне) и 

одређивање облика и димензија честица прашине. 

Измерене вредности су показале да је у радним просторијама присутна концентрација 

прашине чак 5 редова величине мања од минималне експлозивне концентрације. Због тога се 

може рећи, да се у посматраном погону, не очекује настанак екслозивне атмосфере. 

Анализа облика и величине честица прашине показале су да су осим појединачних честица 

на свим нивоима присутни и англометари. Софтверско прорачунавање величина честица 

показало је да су просечне вредности пречника између 2, 5 и 5 m, мада је мерење показало 

да су пречници појединачних честица испод 1 m. Ове димензије, честице кукуруза које се 
срећу у радном простору током прераде убраја се у респираторне честице, односно честице 

довољно мала да продиру у алвеоле плућа. 

 

 

 

3 2 
1 

приземље 

1 
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АНАЛИЗА СВЕСТИ О ПОТРЕБАМА ПОВЕЋАНИХ ХИГИЈЕНСКИХ 

МЕРА  У РАЧУНАРСКИМ УЧИОНИЦАМА 

Тања Крунић
1
, Петра Тановић

1
, Љубица Стојановић

1 

 

РЕЗИМЕ 

 

У процесу извођења наставе на рачунарима у високошколским установама, велики број студената  

користи заједничку рачунарску опрему. Пошто смо у ранијим истраживањима утврдили да постоји реална 

могућност развоја бактерија на деловима опреме који су највише изложени заједничкој употеби, као нпр. 

рачунарски мишеви и тастатуре, у оквиру овог рада смо извршили истраживање о томе, у којој мери су 

студенти заинтересовани за примену превентивних мера. Наиме, студентима је понуђено средство за 

дезинфекцију делова рачунарске опреме у рачунарским учионицама. Током одређеног временског периода, 

пратили смо заинтересованост студената  да користе дезинфекционо средство.  

Кључне речи: Рачунарска опрема, бактерије, дезинфекција  

 

 

ANALYSIS OF AWARENESS ABOUT THE NEED OF INCREASED 

HYGIENE MEASURES IN COMPUTER LABORATORIES  

 

АBSTRACT 

 

During the teaching on computers in institutions of higher education, many students use common computer 

equipment. In our earlier research we found that there is a real possibility of bacterial growth in parts of the equipment 

which are most exposed to the common use, like computer mice and keyboards. This was a motivation for us to 

investigate the rate of interest in this paper we conducted research on how, to what extent students аre interested in the 

application of preventive measures. The students were offered a disinfectant to disinfect parts of the computer 

equipment in the computer classrooms. During a certain period of time, we followed the interest of students to use this 

preventive measure. 

Key words: Computer equipment, bacteria, disinfection 

 

1. УВОД 

Одржавање хигијене је важно у свакодневном животу. Све што користимо потребно је 

очистити. Када ово кажемо не мислимо само на одећу и обућу, него на све ствари које 

користимо (торбе, мобилни телефони, рацунарска опрема...). Постоји велики број предмета 

које људи редовно дирају а после тога не перу руке. Наравно, новац је на првом месту 

најпрљавијих предмета, [1]. Покретне степенице су корисне, али држачи за руке на њима 

нису чисти. а да се не помињу оловке на шалтерима банке и поште које користи пуно људи, 

[2]. Даљински управљачи, компјутерске тастатуре и мишеви су на врху листе 

контаминираних предмета. Многи људи често једу док мењају телевизијске канале или седе 

за компјутером, остављајући масноће које су храна за бактерије. Даљинске управљаче, 

                                                           
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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тастатуре, мишеве, лап топове, мобилне телефоне је потребно свакодневно или бар једном 

недељно очистити добро исцеђеном крпом на коју је нанесено дезинфекционо средство, 

посебно ако их користи више особа. 

 

 
 

Столови, столице, рачунарски мишеви и тастатуре користи велики број студената  на 

вежбама и зато су погодно тле за развој бактерија и гљивица. Као узрочници разних болести 

појављују се: бактерије, гљивице и вируси. Развоју микроорганизама погодује повећана 

влажност и температура. Приликом дужег коришћења рачунарских мишева руке се често 

зноје, а посебно дланови и тако стварају погодну средину за развој бактерија.  Загревање 

приликом употребе опреме само подстиче размножавање бактерија. Развој бактерија у 

рачунарским учионицама и фактори који им погодују, су приказани на сл. 1.  

Истраживања су показала да су најпрљавије ствари у учионици управо личне ствари 

корисника, које се остављају свуда. Торба се оставља на под, столицу, сто, на под 

аутомобила, у колица у продавници, на седиште у аутобусу итд.,  а после се рукама дира и 

пренси на опрему. Једном када бактерије са руку и других површина стигну на торбу после 

се лако преносе свуда. Бочице са водом се додирују рукама које су пре тога биле на 

рачунарској опреми.  Бактерије и гљивице које се налазе на опреми могу изазвати мање 

неугодности, али и веће здравствене проблеме. Бактерије су једноћелијски организми који 

нису видљиви голим оком и сматра се да су најбројнији организми на планети. Неке су 

корисне за човека, а неке изазивају здравствене проблеме у фонкционисању човека и 

изазивају разне болести. Наравно, нису све бактерије патогене,  али ипак треба одржавати 

хигијену заједничке опреме. Да би се заштитили неопходно је опрему обрисати посебним 

убрусом натопљеним у дезинфекционо средство или антибактеријским марамицама пре и 

после употребе. 

 

У Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду, у рачунарским 

лабораторијама дневно борави у просеку око 150 студената, што ове учионица заправо чини 

јавним местима. Сви студенти користе уаједничке мишеве, тастатуре и друге делове 

рачунарске опрмеме. У нашем претходном истраживању, ([3]), утврдили смо да се на 

релативно новим рачунарским мишевима могу наћи бактерије попут ешерихије коли, и 

 

Слика 1: Развој бактерија на заједничкој рачунарској опреми 
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поред тога што се у рачунарским учионицама редовно одржава хигијена у складу са 

прописима из [4]. Стога смо у овом раду посветили пажњу свести студената о важности 

одржавања хигијене приликом коришћења заједниче опреме и њихова спремност да 

редовним брисањем опреме коју користе допринесу бољим хигијенским условима и заштите 

своје здравље.  

 

2. АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ СТУДЕНАТА ЗА ПРИМЕНУ 

ПОЈАЧАНИХ ХИГИЈЕНСКИХ МЕРА У РАЧУНАРСКИМ УЧИОНИЦАМА 

У циљу сагледавања свести корисника рачунарских учионица о потреби примене 

појачаних хигијенских мера, у току зимског семестра школсе 2015/16 године извршили смо 

истраживање које се огледа у следећем: 

Студентима је на почетку вежби омогућена 

употреба асепсол средства за дезинфекцију руку и 

делова рачунарске опреме по избору, при чему смо 

бележили њихов одзив. Ова акција је трајала укупно две 

седмице, а на крају тог периода, подељене су им анкете 

са одговарајућим питањима у вези ове акције.  

Истраживање је вршено међу студентима 

различитих година студија и различитих студијских 

програма. Прву групу (означимо је са Група 1) су 

чинили студенти I године графичког инжењерства, графичког дизајна, веб дизајна, 

мултимедије и примењене фотографије, а другу групу (Група 2) студенти II  године веб 

дизајана, мултимедије и електронског пословања. Резултати овог истраживања су приказани 

у тебелама 1 – 4. 

Као што можемо видети из табела, у групи I је евидентно да је друге седмице дошло до 

пораста заинтересованих студената за коришћење спреја за дезинфекцију. Такође можемо 

видети да је већи број студената женског пола него студената мушког пола користио ово 

средство. С друге стране, у групи  II смо запазили потпуно игнорисање ове акције. Наиме, 

студенти нису били спремни да учествују у акцији. Изузетак чине 4 студента, који су са 

собом носили и своје лап топове и лична средства за хигијену руку. Интересантан податак је 

да су ову праксу  започели пре нашег истраживања и наставили је до краја семестра. 

 

Табела 1. 

Седмицa 1, група 1 Присутно Користили спреј 

Примењена фотографија 8 0 

Веб дизајн 10 0 

Графички дизајн 20 6 

Графичко инжењерство 17 1 

Мултимедији 3 0 

Пол 

Мушки 32 1 

Женски 26 6 

Укупно 58 7 

 

 

Слика 2: Дезинфекција 

рачунарког миша 
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Табела 2. 

Седмицa 2, група 1 Присутно Користили спреј 

Примењена фотографија 10 6 

Веб дизајн 8 2 

Графички дизајн 20 6 

Графичко инжењерство 20 5 

Мултимедији 4 0 

Пол 

Мушки 35 7 

Женски 27 12 

Укупно 62 19 
 

Табела 3. 

Седмицa 1, група 2 Присутно Користили спреј 

Веб дизајн 32 4 

Мултимедији 23 0 

Електронско пословање 21 0 

Пол 

Мушки 55 2 

Женски 21 2 

Укупно 76 4 
 

Табела 4. 

Седмицa 2, група 2 Присутно Користили спреј 

Веб дизајн 30 4 

Мултимедији 25 0 

Електронско пословање 19 0 

Пол 

Мушки 51 2 

Женски 23 2 

Укупно 74 4 

Као што смо већ напоменули, по истеку акције омогућавања дезинфекције делова 

опреме у рачунарским учионицама, студентима смо поделили анкету са питањима везаним за 

ову акцију. Анонимности ради, нисмо поставили питање о години студија, већ о само о полу 

и студијском програму.  

Уколико погледамо сл. 3, можемо уочити да је, у зависности од студијског програма, 

од 62%-85% испитаника подржало ову акцију, док су остали сматрали да је непотребна. Међу 

онима који подржавају ову акцију више је студената женског пола (87%), него студената мушког пола 

(67%). 
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Табела 5. 

Питања из анкете о дезинфекцији рачунарске опреме 

1. Да ли сте користили спреј за дезинфекцију на лабораторијским 

вежбама? 

2. Познато је да се на рачунарској опреми често налазе бактерије које су 

штетне за људски организам. Да ли сте раније били упознати са овом 

чињеницом? 

3. Да ли  мислите да су столови и рачунарска опрема (тастатура, миш) 

увек чисти? 

4. Да ли мислите да се може пренети нека зараза коришћењем 

заједничке опреме која није дезинфикована? 

5. Да ли сте сигурни да ваше колеге правилно одржавају хигијену руку и 

да нема потребе радити дезинфекцију руку? 

6. Ако би се поновила акција омогућавања дезинфекције руку и опреме 

на вежбама, да ли бисте користили ову могућност? 

Прегледности ради, 6 питања из анкете смо издвоји и приказали у табели 5, док смо 

одговоре студената разврстали по студијским програмима и полу, и приказали у табели 6. 

Табела 6. 

 

Рб 

вд гд ги пф мм м ж сви 

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ 

1 6 14 13 7 4 12 6 3 3 10 12 35 20 11 32 46 

2 17 3 19 1 14 2 8 1 9 4 38 9 29 2 67 11 

3 3 17 2 18 1 15 0 9 3 10 6 41 3 28 9 69 

4 16 4 14 6 14 2 8 1 5 8 30 17 27 4 57 21 

5 6 14 4 16 3 13 0 9 6 7 19 28 4 27 23 55 

6 16 4 18 2 11 5 9 0 5 8 29 18 30 1 59 19 

 

 

Слика 3: Мишљење о иницијативи за коришћење средства за дезинфекцију 
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Анализирајући податке из табела 5 и 6, можемо закључити да се нешто већи број 

(41%) студената изјаснио да је користио спреј него што је то било забележено у истраживању 

(поређања ради види таблеле 1-4), што се може повезати са њиховом променом мишљења по 

завршетку ове акције (75% испитаника се изјаснило да би користили спреј уколико би се ова 

акција поновила). Напоменимо још и да је 85% од укупног броја студената било упознато са 

могућношћу развоја микроорганизама на рачунарској опреми, 73% њих сматра да се може 

заразити користећи заједничку рачунарску опрему, 11% њих само верује да је рачунарска 

опрема чиста, а 29% верује да њихове колеге воде рачуна о хигијени руку. При томе, из 

добијених података делује као да су студенти графичког дизајна и примењене фотографије 

највише водили рачуна о хигијени руку и опреме. Ипак, одзив коришћења средства за 

дезинфекцију је генерално био низак, што смо видели у табелама 1-4.  

Табела 7. 

Уколико сте користили спреј за дезинфекцију на вежбама, наведите разлог 

 гд ги вд пф мм м ж сви 

Било ми је интересантно 2 1 1 2 0 2 3 5 

Јер сам забринута што делимо исту опрему 

са великим бројем колега 

1 2 1 0 0 1 4 5 

Зато што генерално изузетно водим рачуна о 

хигијени руку и опреме коју користим 

7 1 4 4 2 9 11 20 

Због тог што су овај спреј користиле моје 

колеге 

2 0 0 0 0 0 2 2 

 

Табела 8. 

Уколико нисте користили спреј за дезинфекцију на вежбама, наведите разлог 

 гд ги вд пф мм м ж сви 

Не волим додатне обавезе 2 3 3 1 3 8 4 12 

Сматрам да ова мера није потребна 5 4 4 1 6 14 2 16 

Зато што ни моје колеге нису користиле 

спреј 

1 4 6 1 2 11 3 14 

остало (незнам, нисам приметио да постоји, 

не вреди) 

0 1 1 0 0 2 2 4 

 

У табелама 7 и 8 можемо видети образложење студената за (не)коришћење спреја за 

дезинфекцију у току акције коју смо спровели. Из приказаних података можемо закључити 

да студенти који су користили спреј за дезинфекцију генерално воде рачуна о хигијени, те да 

нису привучени позитивним примером колега. С друге стране, међу онима који нису 

користили спреј је највећи број оних који сматрају да је ова мера непотребна. Међутим, за 

њима не заостају ни студенти који су свесни опасности, али нису спремни да одвоје време за 

додатне обавезе, као и студенти који спреј нису користили из разлога што га нису користиле 

њихове колеге. 
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Слика 4. Познато је да се на на рачунарској опреми често налазе бактерије које су штетне 

за људски организам. На који начин  ова чињеница мења ваше горе исказано  мишљење? 

 

На сл. 4  можемо видети да су се студенти генерално изjaснили у прилог коришћења 

спреја у неким будућим акцијама.  

 

3. ЗАКЉУЧАК 

Приликом извођења наставе у образовним установама, постоји могућност развоја 

микроорганизама на заједничкој рачунарској опреми. Корисници ове опреме, углавном 

студенти, иако свесни ове опасности, нису у довољној мери спремни за примену 

превентивних хигијенских мера. Ипак, резултати овог истраживања су показали да се с 

временом и едукацијом, полако подиже свест студената по овом питању. Стога би било од 

користи, када би се омогућило редовно коришћење средстава за дезинфекцију опреме у 

образовним установама. Такође се препоручује редовна едукација студената у овом правцу.  
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РЕЗИМЕ 

 

Последњих неколико деценија истраживачи улажу велике напоре да произведу унапређене 

нанокомпозитне материјале са применом у различитим врстама ургентних ситуација. Различите опасности на 

радном месту намећу потребу за дизајном униформе која ће смањити изложеност влази, механичким 

факторима, биолошким и хемијским агенсима, радијацији. Нанотехнологија може да одговори строгим 

захтевима у погледу жељених својстава материјала за униформе. Неквашљивост тканине водом може се 

постићи додатком одређених наноструктура. Ватроотпорност акрилног полимера значајно се побољшава 

додатком малог удела наночестица глине. Материјали на бази угљеничних нановлакана укомбинованих са 

влакнима поли(акрилонитрила) имају унапређена термоизолациона својства и мању тежину у односу на 

конвенционалне материјале. Полиарамиди (Kevlar, Nomex) и угљеничне наноцеви се користе за производњу 

панцира и одела која обезбеђују балистичку заштиту. Активни угљенични систем, који се користи у заштитним 

оделима, своју заштитну функцију остварује адсорбовањем опасних материја. Антибактеријска својства се 

постижу уметањем наночестица сребра, титанијум-диоксида и цинк-оксида. Овај рад даје преглед различитих 

метода, техника и материјала који се користе у добијању нановлакана и нанокомпозита с применом у заштитној 

одећи. 

Кључне речи: нанокомпозити, полиарамиди, угљеничнe наноцеви (CNT), заштитна одећа.  

 

 

THE USE OF NANOTECHNOLOGY IN FABRICATION OF CLOTHES FOR 

EMERGENCY SITUATIONS 

 
ABSTRACT 

 

In the last few decades a lot of effort has been done from scientists to fabricate the advanced nanocomposite 

materials for protection in different kind of emergency situations. Different threats in the workplace impose the need for 

design working uniform which will reduce the exposure to humidity, mechanical factors, biological and chemical 

agents. Nanotechnology can meet the strict requirements in terms of the desired properties of the materials for the 

uniforms. Water-repellant property of fabric can be improved by adding of nano-whiskers. Fire resistance of acrylic 

polymer is significant improved after incorporation of small amount of nanoclays. High loft nanofiber battings 

composed of carbon fibers and polymer fibers polyacrylonitrile have improved thermal insulation properties as well as 

lighter weight than current thermal protective clothing. Woven polyaramids (Kevlar, Nomex) and spun carbon 

nanotubes (CNT)  are commonly used for body armour. The active carbon system is used in protective suits and affords 

protection by adsorbing hazardous chemicals. For imparting anti-bacterial properties, silver, titanium dioxide and zinc 

oxide nanoparticles are used. This work gives an overview of various methods, techniques and material types for the 

production of nanofibers and nanocomposites aimed at the application in protective clothes. 

Keywords: nanocomposite, polyaramydes, carbon nanotubes (CNT), protective clothes. 
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1. УВОД 

 

Савремени човек је изложен свакодневним опасностима које му прете са макро, микро 

и субатомског аспекта. Брз темпо живота и корпорацијски систем, поред психолошких, 

продукују низ претњи механичке, биолошке, хемијске и нуклеарне природе. Заштита се 

организује на више нивоа, а последња линија одбране је одећа. У зависности од природе 

радног окружења постављају се захтеви за дизајном радне униформе која ће смањити 

изложеност влаги, механичким, биолошким и хемијским факторима, температурним 

променама, односно сувише високим и сувише ниским температурама и ефектима 

радијације. Поред тога, ова одећа треба да је лагана, да не ограничава покретљивост онога ко 

је носи, односно дизајнирана тако да побољша радне перформансе. То је нарочито важно у 

условима оружаних сукоба, када су учесталост и интензитет ургентних ситуација повећани. 

При пројектовању својстава материјала за војну униформу, у обзир се узима природа 

потенцијалних опасности од којих она треба да обезбеди заштиту, време изложености истима 

и могућности њеног одржавања.  

 

Откриће нових материјала и процеса на наноскали, као и развој нових техника истраживања, 

пружа низ могућности за развој наноструктурираних материјала који могу да одговоре 

строгим критеријумима у погледу жељених својстава материјала за израду одевних предмета 

који треба да обезбеде заштиту у ургентним ситуацијама. Уплив нанотехнологије у област 

производње материјала за заштитне униформе огледа се у: 

 Примени нановлакана или наночестица у циљу унапређења постојећих или стицања 

нових својстава полимерне матрице у нанокомпозитима. 

 Примени нановлакана формираних електроспиниг техником за добијање тканина 

унапређених својстава. 

 Третману тканине наночестицама наношењем премаза са наночестицама на површину 

тканине.  

 Примени колоидне дисперзије сферних наночестица у раствору полимера за 

импрегнацију материјала на бази полимерних влакана. 

Избор материјала и технике првенствено зависи од тога које заштитно својство је 

потребно развити или унапредити. У овом моменту, текстилна влакна као што су Kevlar, 

Nomex и други полиарамиди, затим најлон (полиамид), имају велику примену у производњи 

заштитне одеће, због велике јачине, антибалистичких својстава, самогасивости. Њихове 

перформансе се побољшавају применом заштитних премаза, хемикалија или комбиновањем 

са нановлакнима [1]. Поред ових полимера, примењују се и полиуретани, поли(капролактон), 

поликарбонати, полистирен, поли(лактид-ко-гликолид), поли(етилен-оксид), полипирол, 

поли(винил алкохол), акрилни полимери. У нанокомпозитима и тканинама примену имају 

угљеничне наноцеви у циљу побољшања механичких и термичких својстава полимерне 

матрице или тканине. У нанокомпозитима се поред угљеничних наноцеви примењују и друга 

нанопунила, као што су титанијум-диоксид, цинк-оксид, наночестице глине итд. Неткани 

материјали на бази влакана добијених електроспинингом у поређењу са конвенционалним 

тканинама имају низ предности које се огледају у ниској цени, унапређеним баријерним 

својствима, непропустљивости за мале честице, одговарајућој јачини и удобности [1].  

У развоју су наноструктуре и нанокомпозити за следеће примене: 

 Лагана заштитна одећа: флексибилан антибалистички текстил, 

самодеконтаминирајући текстил који предсатвља заштиту од хемијских и биолошких 

фактора. 

 Тканине на бази нановлакана. 

 Адаптивна одела на бази тканина за побољшање термичке контроле. 
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 Материјали са својством камуфлаже. 

 Микросензори интегрисани у „паметно одело“ и шлем који детектују промене у 

околини [2]. 

 

2. ИНВАЗИВНИ ЧИНИОЦИ 

 

Својства материјала који се примењује за израду заштитних одевних предмета 

подешавају се према природи претњи, односно инвазивних чинилаца од којих је потребно 

обезбедити заштиту. Најчешће је потребно обезбедити заштиту од неколико чинилаца или 

сукцесивног деловања свих њих (у условима оружаних сукоба). Они су подељени на 

хемијске, биолошке, механичке, температурне, радијационе и атмосферске.  

Хемијски агенси могу бити у чврстом, течном или гасовитом агрегатном стању. То су 

различите експлозивне, запаљиве и лако испарљиве хемикалије, гасови и друге 

високореактивне супстанце. Могу да изазову системске промене - уношењем у организам 

путем инхалације или ресорпције кроз кожу, или локалне промене у виду опекотина и 

иритација. Биолошки агенси су смртоноснији од хемијских. Односе се на микророрганизме – 

патогене вирусе, бактерије, протозое, гљивице и њихове токсине. Они се уносе у организам 

најчешће путем дисајних органа.  

Биолошки агенси се могу класификовати у три категорије, на основу лакоће њиховог 

преноса, у односу на степен морбидитета и морталитета, и на основу вероватноће њиховог 

коришћења: 

 I категорија: Ови агенси заузимају највиши ранг, јер се могу лако ширити и преносити 

са једне особе на другу. Они изазивају највишу смртност, па су као такви велики јавни 

здравствени проблем. Овде спадају Вирус великих богиња (Велике богиње), Bacillus 

anthracis (антракс), Yersinia pestis (куга) итд. 

 II категорија: Ово су агенси који се умерено лако шире и резултирају умереним 

морбидитетом и морталитетом –Coxiella burnetti (грозница), Bricella sp (бруцелоза) 

итд. Ова категорија обухвата и патогене који се преносе храном и водом – Salmonella 

(трбушни тифус), Shygella dysenteriae (дизентерија) итд. 

 III категорија: Ова категорија обухвата постојеће патогене и оне који би могли бити 

генетским инжењерингом направљени за специјалне сврхе. Њихова доступност и 

лакоћа производње и дистрибуције чине их подложним биотероризму. Овде спадају 

Вирус жуте грознице (Жута грозница), Вирус крпељног менингоенцефалитиса 

(Крпељни менингоенцефалитис) итд. [3]. 

Механички фактори се односе на балистичке пројектиле, метке, фрагментоване 

предмете који при саопшатавању велике кинетичке енергије могу да изазову повреде и смрт. 

Повреде могу да настану најчешће због метака, секундарних ефеката бомби, укључујући 

рушење зграде, експлозију авиона, гелере. Ефекти дејства зависе од брзине кретања 

механичких фактора, кинетичке енергије, облика предмата, а класификују се на убоде, 

устрелине и посекотине. 

Температурна дејства подразумевају излагање јако високим температурама, ватри, јако 

ниским температурама и наглим температурним променама.  

Радијацијом или зрачењем се назива енергија ( у виду таласа или честица) емитована од 

стране извора, која се у простору шири праволинијски и у свим смеровима. Разликују се два 

типа радијације: јонизујуће и нејонизујуће зрачење. У јонизујуће зрачење се убрајају гама 

зраци, радиоактивне алфа и бета честице. Јонизујуће зрачење може да буде корпускуларно и 

електромагнетно. Код корпускуларног долази до природног или вештачког емитовања 

структурних компоненти атома као што су алфа, бета, гама честице, x-зраци и неутрони. 

Нејонизујуће зрачење чине делови електромагнетног спектра – радиоталаси, микроталаси, 
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инфрацрвено, видљиво и ултраљубичасто зрачење. Елктромагнетни спектар такође обухвата 

и јониузујуће електромагнентно зрачење (x- и γ-зрачење) [4]. 

Заштита од атмосферских утицаја подразумева примену оних материјала, односоно 

одевних предмета који су неквашљиви, односно непропусни за воду (у случају кише, снега), 

непропусни за УВ-зраке. 

 

3. НАНОТЕХНОЛОГИЈА У ЗАШТИТНОЈ ОДЕЋИ 

 

Формирањем полимерних нанокомпозита, правилним избором пунила или ојачивача, 

добијају се материјали са унапређеном затезном чврстоћом, термичким својствима итд. Као 

ојачивачи се често користе угљеничне наноцеви, које поседују велику механичку чврстоћу, 

добру електричну и топлотну проводљивост и могу да се комбинују са широким спектром 

полимера у циљу добијања нанокомпозита са применом у изради заштитне одеће. 

За добијање нановлакана користи се електроспининг, као једноставна и прилагодљива 

метода код које се применом електричне силе на полимерни раствор или растоп добијају 

полимерна влакна или честице нанометарских, субмикронских и микронских димензија. 

Величина и морфологија производа електроспининга зависи од подешавања процесних 

параметара. Применом ове технике, може се вршити инкорпорирање различитих материјала 

у полимерну матрицу, на тај начин што се врши умешавање одговарајућих структура и 

раствора полимерне матрице, а затим се добијена мешавина подвргава процесу 

електроспининга.  

На овај начин добијају се полимерни материјали ојачани угљеничним наноцевима који имају 

примену у балистичкој заштити. Нановлакна полимера добијена овом методом дају 

структуре велике специфичне површине и одговарајуће порозности, што их чини погодним 

за разне примене. Група истраживача је успела да применом електроспининг технике добије 

предиво састављено само од угљеничних наноцеви, дужине око 30 cm и пречника око 200 nm 

[5]. 

Одређену заштитну функцију (отпорност према биолошким агенсима, хемикалијама, 

УВ светлости, води итд.), тканине могу стећи третманом наночестицама, односно 

наношењем премаза на њихову површину. Премази се састоје од наночестица, сурфактанта, 

носећег медијума и наносе се прскањем, штампањем, прањем итд. 

Концепт паметне униформе се јавио са развојем нанотехнологије. Под појмом паметна 

униформа подразумева се униформа која одолева свим врстама утицаја, односно која пружа 

заштиту од хемијских, биолошких агенаса, радијације, метака, фрагмената граната, 

температурних промена, односно да се прилагођава физичком статусу тела (изолација, 

вентилација, локално хлађење). Такође, треба да буде опремљена сензорима и системом за 

мониторинг организма и околине. Паметна униформа са свим овим својствима развија се под 

окриљем милитарне технологије, с обзиром на мултифункционалност заштите коју треба да 

поседује. Састоји се од одела, шлема или кациге, рукавица, чизама. Шлем треба да штити од 

оштрих и тврдих фрагмената који се крећу великом брзином, од метака, пројектила и 

повреде главе приликом пада. Када су у питању војне сврхе, обавезна је примена oклопа, 

који обезбеђује балистичку заштиту, како у пределу трупа, тако и удова. 

 

3.1. Нанотехнологија у заштити од хемијских и биолошких фактора 

 

Хемијска и биолошка заштита се постиже применом активираног система угљеника, 

полупропусних система и непропусних баријерних материјала. Активирани систем угљеника 

или активни угаљ пружа заштиту адсорбовањем опасних хемикалија. Функционализовани 

активни систем угљеника се примењује за израду пропусне одеће, респиратора и маски. 

Активни угаљ велике специфичне површине импрегниран металима (Ag, Cu, Zn, Mo) и 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

208 

 

триетилендиамином користи се за израду заштитних маски. Непропусни баријерни 

материјали састоје се од гуме, обложених и вишеслојних тканина, које се користе за 

рукавице и чизме. Они представљају физичку баријеру за хемијске и биолошке факторе. 

Полупропусни системи имају ниску цену, малу густину, представљају добру баријеру за 

хемијске и биолошке факторе и као такви погодни су за израду заштитне одеће са овим 

својствима. Деламинирана глина у нанокомпозитима на бази хлорбутил гуме смањује степен 

дифузије за неколоко органских хемикалија, што овај материјал чини погодним за израду 

заштитних рукавица и одеће [6]. Честице металног оксида МgO, синтетисане сол-гел 

процесом, имају изражену каталитичку функцију против одређених хемикалија. Ове честице 

адсорбују хемијске агенсе и доводе до њихове декомпозиције, која резултује нетоксичним 

продуктима. Мембране добијене електроспинингом раствора МgO и полисулфона, као и 

раствора МgO и поли(винилиден флуорид-ко-хексафлуоропропиленa), имају потенцијал 

примене у изради заштитних одевних предмета, јер је активност МgO након инкорпорирања 

у ове полимере очувана [7]. Полисулфон је термопластични полимер кога одликује велика 

жилавост и стабилност на високим температурама. Садржи подјединицу арил-SO2-арил 

групу (слика 1). Поли(винилиден флуорид-ко-хексафлуоропропилен) (слика 2) поседује 

добру термичку стабилност, отпорност на хемијску и механичку абразију, отпорност према 

УВ светлости.  

 
 

Слика 1. Понављајућа јдиница полисулфона. 

 

 
 

Слика 2. Понављајућа јединица поли(винилиден флуорид-ко-хексафлуоропропиленa). 

 

Aнтибактеријско и антивирусно деловање тканине може се постићи њеним третманом 

наночестицама титанијум-диоксида, цинк-оксида или сребра. Ови метални оксиди су 

фотокатализатори. Активирају се деловањем УВ светлости и доводе до разградње вируса, 

бактерија и разних нечистоћа [8]. 

Група аутора је применом електроспининга добила нановлакна на бази различитих 

полимера као што су поликарбонати, поли(етилен-оксид), полиуретани, полистирен, поли 

(капролактон), најлон 6, најлон 6,6. Тканине на бази ових влакана имају потенцијалну 

примену у заштити од биолошких и хемијских фактора [9]. 

 

3.2. Нанотехнологија у балистичкој заштити 

 

Антибалистички материјал за одела добија се применом једне од следећих опција: 

 Bлакна у комбинацији са мешавином полимера и наночестица. 

 Bлакна у комбинацији са мешавином полимера и наночестица у влакнима. 

 Bлакна пуњена нанопрашком. 

За израду шлемова и кацига примењује се сличне опције: 

 Bлакна у комбинацији са полимерним нанокомпозитима. 
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 Bлакна у комбинацији са мешавином полимера и наночестица у влакнима. 

 Bлакна пуњена нанопрашком [10]. 

За панцире, јакне, оклопe и рукавице за балистичку заштиту широко се примењују 

влакна полиарамида као што су Kevlar, Technora, Nomex, Twaron. Полиарамиди (арамид од 

речи ароматичан и амид) су дуголанчани синтетички полиамиди код којих je најмање 85% 

амидних веза везано за ароматичне прстенове. То су изузетно снажни материјали, велике 

затезне чврстоће, жилавости и отпотности према абразији; имају велики однос јачина-маса. 

Резистентни су према органским растварачима, али су осетљиви на хлор, неке киселине и 

базе. Не подлежу термичкој, али подлежу деградацији под дејством УВ светлости. Не 

поседују проводна својства. Апсорбују воду, захваљујући поларним амидним везама. 

Конформација ланаца и ригидност, као и висок удео кристалности, одређују својства влакана 

полиарамида [11].  

Kevlar, Technora и Twaron су пара-арамиди. Nomex је мета-арамид. Термини мета и 

пара односе се на локације хемијских веза у молекулу арамида. Хемијске везе код пара-

арамида поравнате су у правцу пружања влакна. Везе код мета-арамида су поређане према 

цик-цак обрасцу, стога мета-арамиди имају мању затезну чврстоћу од пара-арамида. Оно што 

пара-арамиде чини тако јаким јесте присуство ароматичних прстенова, јаке везе унутар 

молекулскох ланца, присуство водоничних веза између ланаца, висок степен симетрије и 

уређености унутрашње структуре, висок степен кристалности.  

Модерна историја балистичких и полиарамидних полимера започиње Kevlar-oм. Његов 

хемијски назив је поли(пара-фенилен-теретфталамид). Добија се кондензацијом пара-

фенилендиамина и терефталоил-хлорида. (слика 3а-в). Ароматичне и амидне групе у 

молекулу обезбеђују високу механичку јачину и термичку стабилност.  

 

  
 

                                                                а)                     б) 

 
в) 

Слика 3. а) пара-фенилендиамин, б) терефталоил-хлорид, б) структура Kevlar-a. 

 

Twaron је сличан Kevlar-у. По саставу је и он поли(пара-фенилен-терефталамид). Разлика је у 

растварачу који се користи у процесу полимеризације. Technora је пара-арамид који се 

добија поликондензацијом терефталоил-хлорида и мешавине пара-фенилендиамина и 3,4`-

диаминодифенил етра (слика 4a-б). 
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а) 

 
б) 

Слика 4. а) 3,4`-диаминодифенил етар, б) структура полимера Technora. 

 

Nomex је мета-арамид. Хемијски назив му је поли(мета-фенилен-изофталамид). Добија се у 

реакцији поликондензације мета-фенилендиамина и изофталоил-хлорида (слика 5а-в). 

 

     
                                 a)                          б)                                        в) 

Слика 5. а) мета-фенилендиамин, б) изофталоил-хлорид, в) структура полимера Nomex. 

 

Поред ових влакана, у одећи за балистичку заштиту примењују се и влакна материјала 

разних врста најлона, Zylon-a, Deenyma. Најлон је општи назив за велику групу полимера 

који су по саставу полиамиди. Недостатак ароматичних прстенова чини их мање чврстим од 

полиарамида. Zylon представља напредак у области полимерних материјала. Веома је лак, 

има два пута већу затезну чврстоћу од Kevlar-a, али је и веома скуп. По саставу је поли(пара-

фенилен-бензобисоксазол). Поред високе цене, недостатак му је и велика осетљивост на 

влагу, високе температуре и светлост [12]. Такође, примењује се и влакна материјала 

комерцијалног назива Deenyma, који представља полиетилен велике молске масе.  

 

Ова влакна комбинују се са угљеничним наноцевима у јакнама и панцирима 

намењеним за балистичку заштиту. У моменту сусрета са предметом велике брзине (метком, 

фрагментима уређаја), влакна ових материјала апсорбују и расипају ударну енергију на 

суседне слојеве, чиме се спречава продирање предмета. Међутим, овакав вид балистичке 

заштите још увек може довести до повреде које нису последица пенетрације, него тупог 

удара. Стога, још увек најбољу заштиту представају оклопи који треба да имају висок ниво 

ускладиштене еластичне енергије који ће довести до одбијајања метка [13]. Поред 

угљеничних наноцеви, као ојачивачи се користе и сферне наночестице, као што су 

титанијум-диоксид, силицијум-диоксид. У јакнама отпорним на метке, базираним само на 

угљеничним наноцевима, милиони угљеничних наноцеви граде влакна, ткана тако да чине 

екстеремно лаган материјал. Добијена влакна јако добро апсорбују енергију и имају висок 

модуо еластичности што их чини погодним за примену у ове сврхе  [14]. Kevlar и Dyneema се 

примењују за израду шлемова, у виду влакана, а од наночестица се највише користе оне на 

бази керамичких материјала, глине, обложених метала, али и угљеничне наноцеви.  

У развоју су следећи концепти предложени за флексибилан панцир или телесни оклоп: 

 Течни панцир добијен применом нанотехнологије. Подразумева импрегнацију 

конвенционалног панцира, базираног на Kevlar-у  (или најлону) флуидом чија се 

вискозност повећава деловањем смицања (STF-shear-thicking fluid). 
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 Maгнетно-реолошки или магнетно-рестриктивни флуид – наночестице 

испуњавају флексибилни медијум који при електроактивацији може постати 

ригидан. 

 Еластомерни систем у комбинацији са керамичким оклопом, који је еластичан 

при ниским брзинама смицања и крут при високим. Сличан као STF систем, али 

мање ефикасан од њега [10]. 

STF, односно, течност чија се вискозност повећава деловањем силе смицања, Нењутновска је 

течност. То је колоидна суспензија чврстих сферних наночестица силицијум-диоксида 

величине око 450 nm у раствору полиетилен-гликола. Импрегнацијом оваквог флуида на 

Kevlar или најлон, знатно се унапређује способност материјала да апсорбује енергију [15]. 

Концентрована суспензија показује реверзибилно угушћивање, односно пораст вискозности 

изнад критичне брзине смицања. Прелаз из течног у чврсто стање последица је формирања 

транзитних агрегата или хидрокластера, који доводе до изразитог пораста вискозности 

флуида [16]. Поред силицијум-диоксида, може да се користи суспензија каолина, чиме је 

омогућено добијање флексибилнијег оклопа, мање тежине, али једнако добре 

антибалистичке функције [17]. 

 

3.3. Нанотехнологија у заштити од ватре 

 

Наночестице глине хомогено диспеговане у акрилатном полимеру доприносе, не само 

побољшању његове затезне чврстоће, жилавости, баријерних својстава, термичке 

стабилности, већ му дају и својство самогасивости. Унапређење термичких својстава 

нанокомпозита огледа се у вишој температури топљења и смањеној брзини горења. 

Побољшање механичких својстава омогућује примену тканине мање масе и дебљине [18]. 

 

3.4. Нанотехнологија у топлотној изолацији  

 

За добијање одеће са термоизолационим својствима примењује се влакнасти материјал. 

Ефикасност топлотне изолације расте са смањењем величине влакана. Лаган и 

компресибилан изолациони материјал остварује максимум изолационог дејства при 

минималној тежини. Код таквих материјала, топлотна проводљивост кроз чврсти део 

матрице (влакна) је занемарљива, док је кроз простор који испуњава ваздух значајна и тај 

пренос топлоте се одиграва радијационим или конвекционим механизмом.  

Испитана су термоизолациона својства полиа(крилонитрилних) и угљеничних влакана 

добијених електроспинингом. Добијени резултати су показали да дати материјал има 

задовољавајуће ниску вредност топлотне проводљивости. Композити на бази влакана и 

аерогела силицијум-диоксида имају унапређена изолациона својства. Нановлакна могу бити 

интегрисана у овај материјал, директно у матрицу или у виду слоја влакана у серији са 

композитом. Могућа је примена и слојевитих материјала, као што је материјал добијен 

уметањем нановлакана поли(акрилонитрила) између два слоја полиестра. Овај међуслој 

добијен електроспинингом доприноси малом повећању топлотне отпорности [19]. 

 

3.5. Нанотехнологија у заштити од УВ зрака 

  

У тканинама се користе углавном норгански УВ блокери, јер су стабилнији и мање 

токсични од органских. У ове сврхе примењују се метални оксиди као што су TiO2, ZnO, SiO2 

и Al2O3, чије наночестице ефикасно апсорбују и расипају УВ светлост. Третман памучне 

тканине УВ блокерима врши се применом сол-гел методе. Танак слој TiO2 формиран на 

површини третиране памучне тканине обезбеђује одличну УВ-заштиту [20]. 
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3.6. Нанотехнологија у заштити од воде 

 

Неквашљивост тканине водом може да се постигне: 

 Третирањем наноструктурама на бази угљоводоника. Размак између ових структура 

на тканини мањи је од капи воде.  

 Импрегнацијом површине тканине применом адитива који формирају гел, који 

одбијају воду и спречавају прљање тканине везивањем честица прљавштине [21]. 

 Хидрофобизацијом тканине облагањем њене површине танким плазма филмом на 

бази наночестица флуорокарбона. Применом аудио фреквенције плазме неких врста 

флуороугљеника наноси се слој наноструктурираног хидрофобног филма на 

површину тканине чиме она постаје хидрофобна, односно одбијајућа за воду [22]. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Даљи развој материјала за израду заштитне одеће не може да се замисли без примене 

нанотехнологије. Открића нових наноматеријала или техника добијања следе, али и 

иницирају иновације у области материјала за заштитну одећу. Данас су познати материјали 

који обезнеђују заштиту појединца од хемијских, биолошких, механичких фактора, УВ зрака, 

ватре, воде итд. Истраживања иду у том смеру да одећа поред тога што штити и комуницира 

са појединцем, односно врши мониторинг околине и стања организма. Мултифункционална 

заштитна одећа високих перформанси развија се под окриљем војне индустрије.  
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БЕЗБЕДНОСТ КОРИСНИКА ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА НОВОГ САДА У 

СЛУЧАЈУ ПОЖАРА 

Драган Карабасил
1
, Милутин Куљански

2
 

РЕЗИМЕ 

Рад обрађује истраживање обављено на узорку од петнаест објеката у граду Новом Саду чији 

корисници су изван домета ватрогасних лестава којима располаже ватрогасно-спасилачка јединица овог града. 

Обрађено је постојање евакуационог степеништа, јер неки старији објекти их немају пошто је у време њихове 

градње изостала законска обвавеза градње истих. Следећа провера се односи на постојање система за 

узбуњивање и функционалност истог. Потом су истражени апарати за гашење почетних пожара те зидни 

хидранти. На крају је обављена анкета о обучености грађана у руковању наведеном опремом и упућеност у 

опасности од пожара и радње неопходне за предузимање у циљу преживљавања. Напомињемо да ни један 

председник скупштине станара није дозволио организовање пробне евакуације.  

Кључне речи: евакуација из високих објеката, евакуационо степениште, евакуациони план, апарати и 

хидранти за гашење почетних пожара. 

 

SAFETY OF THE USERS OF TALL BUILDINGS  

IN CASE OF FIRE IN NOVI SAD 

ABSTRACT 

This paper deals with the research conducted on a sample of fifteen buildings in Novi Sad, whose users are 

beyond the reach of fire ladders which is in possession of the fire rescue unit of the city. It also deals with the existence 

of fire escape ladders, since some of the older buildings lack these ladders because at the time of their construction the 

law did not require fire escape ladders to be built. Next review is concerned about the existence of alert systems and 

their functionality. Then fire extinguishers and indoor fire hydrants are reviewed. At the end, this paper conducts a 

survey concerning the training of citizens in handling aforementioned equipment and insight into fire dangers and 

actions that need to be taken in order to survive. We point out that neither one of the tenant parliament presidents did 

not allow execution of training evacuation.  

Key words: tall buildings evacuation, fire escape ladder, evacuation plan, fire extinguishers and hydrants for 

extinguishing fires. 

 

1. УВОД 

Савремени темпо живота све више удаљава људе од егзистенцијалних потреба а то је 

у првом реду сачувати свој живот и животе најмилијих у случају разних ванредних догађаја 

па између њих и пожара. Пожари као пошаст, на несрећу, односе људске животе и то у првом 

реду управо оних који нису хендикепирани или неспособни за самостално кретање. 

Једноставно људи не стижу да саглеадавају разне сценарије који косе животе у разним 

ванредним ситуацијама. Разлог је трка за голом егзистенцијом.  

На жалост и држава заборавља на њих преко чувене максиме правних наука да се 

закони не могу ретроактивно примењивати на објекте који су завршени и усељени пре 

ступања на снагу неког сигурносног прописа. У граду Новом Саду а вероватно и у многим 

градовима Србије многи стамбени објекти су без најелементарније потребе а то је 

евакуационо степениште. У стамбеним објектима на жалост нема аутоматског система за 
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узбуњивање који једини обезбеђује евакуацију пред растућом опасношћу и то на време. Код 

нас су прописима захтевани ручни системи са ручним јављачем пожара које ипак неко треба 

да притисне. То врло често не ураде други безглаво бежећи од растуће опасности. 

Система за аутоматско гашење пожара у Србији ни један стамбени објекат нема. Није 

потребно напомињати да овљкви системи уништавају опасност у ембрионалној фази развоја. 

Шта треба да ураде станари необезбеђених стамбених објеката у случају пожара није тешко 

докучити. Свако ће се радије бацити са крова објекта на бетон него што ће препустити своје 

тело ватреној стихији.  

На жалост аутора овог рада и школски систем је озбиљно заказао јер људи који су 

завршили разне степене образовања нису упознати са елементарним сигурносним потезима 

који им могу спасти живот у случају да се нађу одсечени ватреном стихијом изван домета 

ватрогасних лестава. 

2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживањем је обухваћено 15 објеката за колективно становање у Новом Саду. 

Сваки је изван домета ватрогасних лестава којима располаже ватрогасно-спасилачка 

јединица града. Испитивани су следећи параметри безбедности корисника који омогућавају 

преживљавање пожара макар и уз тешке телесне повреде. Ти испитивани параметри су: 

1. Систем за ручно узбуњивање у случају пожара (РУРОПА – ручни уређај за рано 

откривање пожара и алармирање). Са да су означени објекти који имају 

инсталиран систем за ручно алармирање и за који председник скупштине станара 

мисли еда је исправан. Морамо напоменути да ни у једном објекту нису 

дозволили да се систем за алармирање укључи „због евентуалне панике“. На наше 

подсећање да је пробна евакуација у Великој Британији законом обавезна најмање 

једном месечно су одговорили „шта ћемо ово је Србија“. Са не су у Табели 1 

означени објекти који немају систем за ручно алармирање или где је исти уништен 

од стране вандала!  

2. Евакуационо степениште је следећи уређај за преживљавање у случају пожара на 

високим објектима, који је истраживан. Око једне четвртине истражених објеката 

има евекуационо степениште али је и оно дошло под удар вандала. Одлично место 

да се дође до преко потребног простора. Складиште за резервне гуме аутомобила, 

колица за бебе и друго. Око ¾ истраживаних објеката уопште нема евакуационо 

степениште. У свим објектима који располажу са овим спасоносним дело 

грађевинске конструкције је евакуационо степениште закључано и кључеви су 

подељени станарима. Срећна околност је што су поједини председници скупштине 

станара кључ од улазних врата користили и за закључавање евакуационог 

степеништа. Гро има посебан кључ за евакуационо степениште. Разлог 

закључавања је, да млади који проводе ноћ на централном степеништу не би 

евакуационо степениште користили као WC.   

3. Зидни ватрогасни хидранти који су најчешће на мети вандала су следећи елемент 

неопходан за преживљавање пожара у објектима колективног становања. Заштита 

од крађе је изнедрила кључеве и катанце који се у највећем броју случајева 

корисници објекта за колективно становање неће пронаћи када им истински 

затребају – у случају стварног пожара. Ако пожар проузрокује отказ снабдевања 

електричном енергијом сви кључеви и њихово проналажење у мраку су права 

бесмислица.  

4. План евакуације је једина нужна мера која није на мети вандала. На жалост ова 

мера може помоћи гостима у објекту да се снађу у условима пожара. Станари 

објекта могу пронаћи пут до евакуационог степеништа и везаних очију. Доста 
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истражених објеката нема План евакуације иако је ова мера тривијална и јефтина. 

Они једноставно не сматрају се угроженим ничим сам НАТО-бомбардовањем?! 

5. Апарати за гашење почетних пожара су важан елемент безбедносног инжењеринга 

ове врсте угрожавања. На жалост и они су на мети вандала. Лако се на свакој 

бувљој и другим пијацама могу претворити у кеш и омогућити починиоцима да се 

домогну новаца без претераног рада. И овде кључеви „решавају проблем“ иако 

наш народ зна добро изреку да се од лопова не може закључати. 

3. ИСТРАЖИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ ТЕ 

ОПРЕМЕ ЗА УСПЕШНО ПЕЖИВЉАВАЊЕ 

Резултати истраживања су приказани у Табели 1. 

Табела 1. - Приказ генералног стања у стамбеним објектима након истраживања 

Адреса: 
Систем за 

узбуњивање 

Евакуационо 

степениште 
Хидранти 

План 

евакуације 

Апарати 

за гашење 

Бате Бркића 32 не да не да да 

Браће Дроњак 15 не да не не не 

Браће Дроњак 13 не да да да да 

Булевар Ослобођења 155 не не да да не 

Браће Дроњак 11 не не не не не 

Булевар Ослобођења 42 да не не да не 

Шекспирова 9 да не да не да 

Булевар Ослобођења 1 да не да да да 

Народног Фронта 22 не не да да да 

Београдски Кеј 39 не да не не да 

Бул. Ослобођења 94 не не не да да 

Булевар Ослобођења 115 не не не да да 

Булевар Ослобођења 141 не не да да да 

Радничка 49 не не не не не 

Народног Фронта 55 не не да не да 

 

У Табели 1. приказано је затечено стање у објектима обухваћеним истраживањем. Ако 

у одређеном пољу табеле пише "НЕ", то значи да тражена мера није реализована или ако 

постоји да није у функцији. Са "ДА" су обележене мере заштите од пожара које су 

реализоване. 

Табела 2. - Подаци сакупљени истраживањем приказани квантитативно и квалитативно 

Резултати 

истраживања 

Систем за 

узбуњивање 

Евакуационо 

степениште 
Хидранти 

План 

евакуације 

Апарати за 

гашење 

пожара 

Има 3 4 7 9 10 

% 20 26,67 46,67 60 66,67 

Нема 12 11 8 6 5 

% 80 73,33 53,33 40 33,33 

Укупно: 15 15 15 15 15 

 

3.1. Коментар истраживања грађевинских елемената конструкције те опреме за 

успешно пеживљавање 

Из овог дела истраживања се види да овој области у прописима није дата нужна 

важност која ће створити услове за минималан број људских жртава у случају пожара. 

Елементи који су зрели за хитне интервентне мере – Табела 2: 
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1. Око 80 % објеката нема евакуационо степениште. Шансе за преживљавање оних 

на вишим етажама су готово једнаке 0. Овај проблем мора да реши друштво. 

2. У 73,33 % објекти немају евакуационо степениште. На жалост станари нису свесни 

да су ни у каквој опасности. Срећни су што имају било какав кров над главом.  

3. У 53,33 % високих облеката Новог Сада на зидне хидранте се не може рачунати у 

случају пожара. 

4. У 40 % објеката не постоји План евакуације 

5. У 33,33 % објеката не постоје апарати за гашење пожара 

Графички приказ разултата истраживања је приказан на Слици 1. 

 
Слика 1. - Графички приказ прве фазе истраживања 

4. ОБРАЗОВАЊЕ КОРИСНИКА ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА 

Овај део истраживања је обрађен анкетом корисника високих објеката за колективно 

становање. Резултати су приказани у Табели 3. 

 

Табела 3. - Укупан приказ тачних и нетачних одговора анкетираних лица 

Р. 

бр.: 
Име и презиме: 

Највећи убица у 

пожару? 

Кретање у 

пожару? 
Лифт? 

Руковање 

апаратом? 

Број 

ватрогасне 

службе? 

1. Нина Вукић + + + - + 

2. Милушка Беквалац + + + - + 

3. Милан Бабић + + + - + 

4. Зоран Никчевић + + + + + 

5. Станислав Бети - + + - + 

6. Мина Кецман - + + - + 

7. Весна Стојановић - + + - + 
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8. Вељко Дебелоногић + + + + + 

9. Јордан Јоца + + + + + 

10. Рабатић Зорица + + + - + 

11. Мишко Ћурић + + + - + 

12. Живко Филиповић + + + + + 

13. Јована + + + - + 

14. Игор + + + + + 

15. Бојан + + + + + 

 

У Табели 3. приказани су тачни и нетачни одговори учесника анкете. Са знаком " + " 

означени су тачни а са " - " нетачни одговори. Код питања у вези руковања апаратом за 

гашење пожара, " + " значи зна руковање апаратом, а " - " не зна руковање апаратом. 

 

Табела 4. - Подаци сакупљени анкетирањем изражени квантитативно и квалитативно 

Резултати 

анкете: 

Највећи убица у 

пожару? 

(А) 

Кретање у 

пожару? 

(Б) 

Лифт? 

 

(В) 

Руковање апаратом за 

гашење пожара? 

(Г) 

Број ватрогасне 

службе? 

(Д) 

Тачних: 12 15 15 6 15 

% 80 100 100 40 100 

Нетачних 3 0 0 9 0 

% 20 0 0 60 0 

Сума: 15 15 15 15 15 

 

 
Слика 2. - Графички приказ Табеле 4 
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4.1. Коментар истраживања образовања корисника високих објеката 

Мањкавости школског образовног система се види у у чињеници да су анкетиране 

особе младе и образоване и да су свакако у школи коју су похађали требало да науче 

елементе преживљавања. Из Табеле 4 се види да: 

1. око 20 % корисника високих објеката не зна елементарну истину без које нема 

преживљавања у пожар а то је ко је кључни убица у пожару? 

2. Руковање апаратом за гашење почетних пожара не зна чак 60% испитаника. Што 

је више од половине корисника. 

 

5. ЗЛОУПОТРЕБЕ ЕВАКУАЦИОНИХ СТЕПЕНИШТА 

Овај део рада ће бити без коментара. Слике саме за себе говоре! Вандали – узурпатори 

простора наносе велике штете колективној безбедности. Неки од примера су пред Вама. 

 

Слика 3. - Улаз у просторију која води до пожарних степеница 
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Слика 4. - Закрчена просторија која води до пожарних степеница 

 

 
Слика 5. - Пролаз ка евакуационом степеништу на једном од спратова 
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Слика 6. - Врата просторије у којој завршава евакуационо степениште 

6. ЗАКЉУЧАК 

Подацима прикупљеним током истраживања може се закључити да је стање у области 

заштите од пожара високих објеката незадовољавајуће. Систем би требало унапредити већим 

ангажовањем субјеката заштите од пожара, и побољшати њихову међусобну комуникацију. 

Неки од важних уочених проблема са аспекта заштите су: 

 безбедоносна култура грађана на веома ниском нивоу,  

 информисанос на ниском нивоу, 

 многи објекти осакаћени због недоречених прописа, 

 вандали насрћу на животе људи некажњено 

 неадекватни приступи високим објектима,  

 саобраћајна инфраструктура веома лоша, 

 недовољна обученост и припремљеност субјеката заштите од пожара за вршење 

превентивних мера, 

 капацитет јавне водоводне мреже није задовољавајућ,  

 број ватрогасаца испод европских стандарда. 
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РЕЗИМЕ 

 

Извођење војних операција подразумева реализацију задатака различитог садржаја и значаја, а ради 

остварења одређеног циља. Саставни елементи који димензионишу и обликују војну операцију су: циљ, снаге, 

простор,  време и информације.  

Успешност достизања зацртаног циља у операцији директно је зависна од оперативних способности снага 

које се ангажују. Поред осталих оперативна способност отпорности и заштите снага представља једну од 

најбитнијих без које се не може замислити успешно извођење војних операција.  

Безбедност  снага у војној операцији могу угрозити различити субјекти применом различитих врста 

делатности. Примена одређених мера и активности на плану безбедности  има за циљ да изгради и стално 

унапређује  способност отпорности и заштите снага у операцији. 

У раду су анализирани субјекти који угрожавју безбедност снага, делатности којима се то чини, као и мере 

које треба  предузети на плану унапређења способности у домену отпорности и заштите снага у војним 

операцијама. 

Кључне речи: војна операција, снаге, отпорност и  заштита. 

 

SECURITY AND PROTECTION OF FORCES 

IN TACTICAL LEVEL MILITARY OPERATIONS 

 
ABSTRACT 

 

The performance of military operations means the implementation of tasks with different content and significance, 

and in order to achieve a certain goal. Integral elements which dimensioned and shaped military operation are: aim, 

power, space, and time information. 

The success of achieving the set target in the operation is directly depending on the operational capabilities of the 

forces that are engaged. Among others capabilities, operational capability of resistance and force protection is one of the 

most important, and successful execution of military operations is not imaginable without it. 

Security of forces in a military operation can be endangered by different subjects, with use of different types of 

activities. The application of certain measures and activities in the field of security aims to build and continuously 

improve the ability of resiliency and security of forces in the operation. 

The paper analyzes the subjects of endangerments of security forces, the activities which they use, as well as 

measures to be taken in terms of ability to advance the field of resistance and protection of forces in military operations. 

Keywords: military operation, power, resistance and protection. 

 
1. УВОД 
 

Савремени међународни односи су на таквом нивоу да све више умањују могућност 

избијања традиционалних сукоба, што не значи да их неће бити и да се у одређеним 

ситуацијама војне снаге неће ангажовати у решавању одређених конфликтних ситуација.   

Јединице Војске Србије се у војним операцијама могу ангажовати на стратегијском 

оперативном и тактичком нивоу. Ангажовање војних снага на тактичком нивоу подразумева 

директно извођење борбених дејстава против снага непријатеља које такође изводе борбена 

дејства у зони операције. Директна употреба снага носи са собом и одеђени ризик.  
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Велика је вероватноћа да се у борбеним операцијама одређени степен ризика по 

безбедност снага не може избећи, али је свакако сигурно да се одређеним мерама и 

поступцима и те како могу умањити.  

Мере које се предузимају на смањењу ризика по безбедност снага у борбеним 

операцијама треба да буду производ свеобухватне процене стручних органа (обавештајних и 

контраобавештајних), а на бази постојећих података и информација. За реализацију 

предложених мера одговорни су сви појединци, а најодговорнији је свакако командни кадар. 

 

2. ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ТАКТИЧКОГ ЗНАЧАЈА 

 

Постојеће  међународне односе у свету карактерише велика међузависност држава што 

свакако има за последицу умањење опаснопсти од избијања традиционалних војних сукоба 

већих размера. Без обзира на ову констатацију не може се порећи чињеница да је 

безбедносна ситуација у свету веома комплексна коју карактеришу брзе и тешко предвидиве 

промене, што оружане сукобе и даље чини могућим. Тероризам, организовани криминал, 

пролиферација оружја за масовно уништење, етнички и верски екстремизам, илегалне 

миграције као и све већа разлика у економском  развоју, реални су разлози за ангажовање 

војних снага у решавању оваквих проблема.  

Дакле, ангажовање војних снага у решавању одређених конфликтних ситуација је 

свакако извесно. Што се посебно односи на ситуације које би биле проузроиковане 

терористичкиом и побуњеничким активностима.  

Јединицама Војске Србије су у складу са стратегијско-доктринарним документима 

додељени мисије и задаци и исте могу учествовати у различитим операцијама у оквиру 

корпуса класификованих операција.  

Операције Војске Србије се усмеравају на војностратегијском нивоу, а планирају и 

изводе на оперативном и тактичком нивоу. 

Тактички ниво обухвата припрему и употребу јединица у директном контакту с 

непријатељeм, ради непосредне реализације додељених мисија и задатака. На овом нивоу, 

расположиви војни потенцијали ангажују се у операцијама тактичког значаја, које могу бити 

самосталне или део кампање.
3
  

Ангажовање војних снага
4
 на тактичком нивоу подразумева директно извођење борбених 

дејстава против снага непријатеља које такође изводе борбена дејства у зони операције. 

Директна употреба снага носи са собом и одеђени ризик
5
. Полазећи од природе борбених 

дејстава у војним операцијама борбеног карактера увек постоји могућност одређених 

губитака како у људству тако и у материјалним средствима (борбени системи и наоружање), 

пуна су неизвесности и на крају увек постоји могућност неочекиваних исхода у њима.  

Процена ризика по безбедност јединица које учествују у борбеним дејствима једно је од  

значајних питања са аспкта уапешности извођења одређене операције. Велика је вероватноћа 

да се у борбеним операцијам одређени степен ризика по безбедност снага не може избећи, 

али је свакако сигурно да се одређеним мерама и активностима и те како може умањити.  

 

 

 

3. МОГУЋИ НОСИОЦИ И НАЧИНИ УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ СНАГА У 

БОРБЕНИМ ОПЕРАЦИЈАМА  

                                                 
3
 Доктрина Војске Србије, Медија Центар „Одбрана“, Београд 2010.  стр 40. 
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 Снаге су људски и материјални ресурси са својим квалитативним и квантитативним обележјима. Доктрина 

операцијаВојске Србије, Медија Центар „Одбрана“, Београд 2010.  стр 40. доктрина операције стр. 44 
5
 Ризик (итал. risico, фр risque): опасност, илагање опасности, смео подвиг, посао или улог скопчан са 

опасношћу да пропадне. Вујаклија М.“Лексикон страних речи и израза“ Просвета, Београд, 1980 стр. 782.  
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Кад говоримо о угрожавању безбедности снага у операцији можемо је сагледати са два 

аспекта и то: угрожавање безбедности оружаним облицима (борбеним дејствима) и 

угрожавање безбедности неоружаним облицима (неборбеним дејствима). 

Угрожавање безбедности снага у операцијама борбеним дејствима постиже се 

свеукупним ангажовањем свих расположивих снага и дејствима из свих ватрених система 

које стоје на располагању  непријатељу. За реализацију овакве врсте угрожавања 

безбедности ангажују се маневарске (борбене јединице) које су у операцији организоване као 

елементи оперативног борбеног распореда непријатеља. Угрожавање безбедности борбеним 

дејствима  везано је са почетком извођења операције, док се угрожавање безбедности 

неоружаним облицима спроводи пре почетка и у току извођења операције.  
Угрожавање безбедности снага у операцији неоружаним облицима остварује се 

спровођењем одређених тајних и илегалних активности од стране одређених снага које могу, 
а и не морају бити саставни део војних снага непријатеља. 

Носиоци угрожавање безбедности јединица неоружаним облицима у операцијама могу 
се сврстати у неколико група и са различитих аспеката. Једна од могућих класификација, а 
на основу општих критеријума  дата је слици број 1.  

 

 
Слика 1 Носиоци угрожавања безбедности јединица неоружаним облицима  

 
 

Анализом носиоца угрожавања безбедности јединица у операцији неоружаним 
облицима можемо закључити да степен угрожавања може бити различит што зависи од 
састава и јачине наведених групација, врсте опреме и средстава са којима располажу, као и 
облик и начин  на који рализују своје активности. 

Идентификација могућих облика угрожавања безбедности јединица у војним 
операцијама може се извршити на основу анализе Кривичног законика Републике Србије. У 
главама 28 Кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије и 35 
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Кривична дела против Војске Србије наведног Законика јасно су дефинисана кривична дела 
против Војске Србије, као што су: тероризам (члан 312.), диверзија (члан 313.), саботажа 
(члан 314.), шпијунажа (члан 315.), одавање државне тајне (члан 316.), самовољно 
одсуствовање и бекство из ВС (члан 399.), неизвршење наређења и одбијање извршења 
наређења (члан 400.), крађа оружја и дела борбеног средства (члан 414.) и одавање војне 
тајне (члан 415.). 

Наведена кривична дела представљају и могуће облике угрожавања безбедности снага у 
војној операцији. Реализовање наведених облика угрожавања безбедности могуће је пре 
почетка операције и у току реализације исте.  
 

4. МОГУЋИ ОБЛИЦИ СУПРОСТАВЉАЊА НОСИОЦИМА И НАЧИНИМА 
УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ СНАГА У БОРБЕНИМ ОПЕРАЦИЈАМА  

 

Основни услов за успешну реализацију задатака и остварења циљева у операцијама снага 

тактичког значаја јесте обезбеђење сопствених ресурса односо безбедносна заштита 

команди, јединица и активности у процесу планирања организовања и извођења операције од 

безбедносних ризика и претњи. Безбедносна заштита се стварује применом одговарајућих 

мера и активности које предузимају сви припадници јединице у складу са својим 

надлежностима, као и стручна лица служби безбедности. 
Ефикасно супростављање оружаним и неоружаним облицима угрожавања  безбедности 

снага у операцији подразумева предузимање одређених мера и активности на плану 
борбеног и безбедносног обезбеђења борбених дејстава. За реализацију мера и активности 
борбеног и безбедносног обезбеђења борбених дејстава неопходни су одређени ресурси 
(људски и материјлани). Имајући у виду чињеницу да су ресурси увек ограничени, за њихово 
оптимално ангажовање неопнодно је доквалитетно бро планирање. Квалитетно планирање у 
војним операцијама не може се ни замислити без доброг познавања супротне стране тј. 
непријатеља. Дакле пре него што се дефинишу које су то мере и активности на борбеном и 
безбедносном обезбеђењу снага у борбеним дејствима мора се јасно дефинисати са каквим 
снагама непријатељ располаже и који су то остали носиоци у зони операције који могу 
угрозити безбедност снага у борбеним дејствима. 

Процену могућности непријатеља за угрожавање безбености снага у операцији 
оружаним начином врши обавештајна компонента, а на основу  података са којима 
располаже. Процена непријатеља у том смислу обухвата:  

- састав снага непријатеља које су ангажоване у операцији (формација, бројно стање 

људства, наоружања, најзначајнијих ватрених система, борбена организација), 

- која је врста операције коју непријатељ намерава да изведе (напад, одбрана, 

повлачење, ојачање,...), 

- временски оквир када се очекује да ће операција бити реализована, односно које је то 

најраније времена почетка,  

- где ће се операција реализовати односно која је зона, правац напада, тежиште 

одбране, правци напредовања или извлачења и др., 

- на који начин ће непријатељ ангажовати своје снаге (какв је борбени распоред, 

локација главних активности, шема маневра и како ће иста бити подржана) и 

- који је крајњи циљ непријтеља, који намерава да оствари у тој операцији.  

На бази процене која се реализује према наведеним елементима одређују се и 

одговарајуће мере и активности које појединци и јединице требају да предузму у циљу 

безбедносне заштите снага од борбеног угрожавања у операцији.  

Мере које се спроводе у том циљу су пре свега мере које командни кадар предузима у 

мирнодопском периоду  кроз припреме јединица за извршење наменских задатака, а тичу се 

развоја и изградње оперативних способности. 
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Достизање услова за ефикасно деловање у операцији подразумева да команде и јединице 

поседују различите оперативне
6
 и функционалне способности у оквиру својих укупних 

војних способности. Оперативне способности јединице су: способност командовања; 

способност правовремене расположивости снага; способност размештаја и мобилности у 

зони операција; способност искоришћења информационог простора; способност делотворне 

или ефикасне употребе снага; способност отпорности и заштите снага и способност 

одрживости снага.  

Способност командовања представља могућност ефикасног планирања, организовања, 

вођења и контроле операције јединице ради остваривања постављеног циља у операцији.  

Способност правовремене расположивости снага изражава могућност јединице да 

формира и подржи довољне снаге (потребне елементе борбеног распореда) ради извођења 

одређене операције. 

Способност размештаја и мобилности у зони операције представља могућност 

јединице да у предвиђеном времену размести снаге у зону операције и изврши маневар снага 

у складу са циљем операције.  

Способност искоришћења информационог простора подразумева могућност јединице 

да прикупља, обрађује, користи и размењује податке о простору, времену, сопственим и 

непријатељевим снагама. 

Способност делотворне или ефикасне употребе снага подразумева могућност 

једионице да успешно изводи додељену операцију и постиже борбене и неборбене ефекте 

који су у функцији остварења циља операције вишег нивоа.  

Способност отпорности и заштите снага представља могућност јединице да умањује 

вероватноћу откривања властитих снага и да смањује и отклања ефекте дејства 

непријатељевог наоружања. 

Способност одрживости снага представља могућност јединице да у предвиђеном 

временском периоду, под одређеним условима и расположивим ресурсима, збрињава, 

одржава, снабдева и премешта људство и војну опрему, ради обезбеђења повољних услова за 

ефикасну употребу. 
Поред наведених мера, а ради заштите јединице од борбеног угрожавања предузимају се 

мере које се односе на правилне тактичке поступке и радње у току извођења борбених 
дејстава.  

Процену могућности носиоца угрожавања безбедности снага у операцији неоружаним 
облицима врши контраобавештајна компонента.  

Наведена процена у том смислу обухвата:  

- јачину, распоред, стање, намере и могућности носиоца угрожавања безбедности 

неоружаним облицима у зони операције, 

- спрега појединих структура са снагама непријатеља у зони операције, 

- могућности и делатност обавештајно-извиђачких снага непријатеља у зони операције,  

- могућности и делатност снага за специјална дејства непријатеља у зони операције,  

- могућности и делатност екстремистичко-терористичких снага у зони операције,  

- могућности и делатност разних категорија непозваних лица у зони операције, 

- могућности и делатност кримогених појединаца, група и других носилаца угрожавања 

безбедности у зони операције.  

На бази извршене процене носиоца и начина угрожавања безбедности снага у операцији 

неоружаним начином стручни органи носиоци послова безбедности предлажу које мере 

                                                 
6
 Оперативне способности представљају могућност Војске Србије или њених делова,  да у предвиђеном 

времену и под одређеним стандардима и условима остварују жељене оперативне ефекте комбинацијом снага, 

средстава и начина извршења задатака. Доктрина Војске Србије, Медија Центар „Одбрана“, Београд 2010.  

стр 24.  
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треба предузети са циљем заштите сопствених снага. Те мере се могу сврстати у три групе, а 

односе се на: 

- опште безбедносне мере, 

- контраобавештајне мере и 

- војнополицијске мере. 

Опште безбедносне мере односе се на процену ризика по сопствене снаге и заштиту 

људства, објеката, средстава, података и докумената у зони операције, а спроводе их сви 

припадници јединице у складу са својим формацијским дужностима и задацима.  

Контраобавештајне мере подразумевају откривање, праћење и спречавање 

обавештајних, терористичких, криминалних и других субверзивних делатности усмерених 

према јединици. Наведене мере предузима лице из састава Војнобезбедносне агенције у 

сарадњи са органима команде у јединици у току припреме и извођења операције. 

Војнополицијске мере обухватају реализацију задатака  у зони операције који се односе 

на одржавање војног реда и дисциплине, обезбеђење најзначајнијих лица, докумената и 

објеката, регулисање и контролу саобраћаја, сузбијање криминалитета и противтерористичку 

борбу. Реализују их јединице и органи Војне полиције. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

Основни услов за успешну реализацију задатака и остварења циљева у операцијама снага 

тактичког значаја јесте обезбеђење сопствених ресурса. 

Угрожавање безбедности снага у операцији може се сагледати са апекта угрожавања 

безбедности оружаним облицима (борбеним дејствима) и са аспекта угрожавања 

безбедности неоружаним облицима (неборбеним дејствима). 
Ефикасно супростављање оружаним и неоружаним облицима угрожавања  безбедности 

снага у операцији подразумева предузимање одређених мера и активности на плану 
борбеног и безбедносног обезбеђења борбених дејстава.  

За реализацију мера и активности борбеног и безбедносног обезбеђења борбених 
дејстава неопходни су одређени ресурси (људски и материјлани). Имајући у виду чињеницу 
да су ресурси увек ограничени за њихово ангажовање неопнодно је квалитетно планирање. 

Процену могућности непријатеља за угрожавање безбености снага у операцији 
оружаним начином врши обавештајна компонента.  

На бази извршене процене одређују се и одговарајуће мере и активности које појединци 

и јединице требају да предузму у циљу безбедносне заштите снага од борбеног угрожавања у 

операцији. Мере које се спроводе у том циљу су пре свега мере које командни кадар 

предузима у мирнодопском периоду  кроз припрему јединице за извршење наменских 

задатака, а тичу се развоја и изградње оперативних способности. 
Процену могућности носиоца угрожавања безбености снага у операцији неоружаним 

начином врши контраобавештајна компонента.  

На бази извршене процене носиоца и начина угрожавања безбедности снага у операцији 

неоружаним облицима стручни органи носиоци послова безбедности предлажу које мере се 

требају предузети са циљем заштите сопствених снага.  
Доследно спровођење свих мера које предложе стручни органи обавезно је за све 

припаднике јединице, а на командом кадру је да обезбеди њихово спровођење. Стручни  
органи контролом проверавају спровођење наређеног, а евентуална одступања предочавају 
надлежним старешинама како би се иста отклонила и тиме обезбедила безбедност на 
потребном нивоу.   
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РЕЗИМЕ 

 

Савремено геополитичко окружење и изазови у реигионалним и међународним односима, између 

осталог, захтевају учешће одређених земаља у припреми и извођењу војних операција различитих врста и 

облика. Искуства из последњих сукоба указују на све мању примену класичних војних операција а све већу 

примену хибридних војних операција. Без обзира да ли се ради о класичним или хибридним војним 

операцијама оне се остварују кроз четири фазе: припрема војне операције, извођење војне операције, 

стабилизација стања у зони војне операције и дезангажовање снага које су учествовале у војној операцији. 

Успешнoст реализације сваке фазе војне операције зависи и од заштите информација. 

Циљ рада је приказ једног приступа заштити информација у фазама војне операције. 

У раду су, тежишно, примењене методе анализе садржаја, посматрања и индуктивно-деудктивна метода. 

Резултати истраживања се односе на објашњавање мера и поступака заштите информација у фазама војних 

операција.  

Кључне речи: информација, заштита, војне операције. 

 

 

ONE APPROACH PROTECTING INFORMATION IN MILITARY 

OPERATIONS 

 

ABSTRACT 

 

Modern geopolitical environment and challenges in international relations demand and participation of some 

countries in the preparations and execution of operations, different types and forms. Lessons learned from past conflicts 

indicate lower application of traditional military operations and greater application of hybrid military operations. And 

classical and hybrid military operation is achieved through four phases: preparing military operations, execution of 

military operations, stabilization of the situation in the zone of operations, disengagement forces that participated in the 

military operation. The success of the realization of each phase of the operation depends on the protection of 

information.  

To paper presents an approach to protect information in the stages of military operations. 

In this paper applied methods of content analysis, observation, and inductive-deductive methods.    

Results of the study explain the measures and procedures to the protection of information in the stages of military 

operations.   

Key words: information, protection, military operations. 

 

 

 

 

1. УВОД 
 

Тенденције у савременим војним операцијама су у садејству између наоружаних 

војника (војних снага) и борбених система без људске посаде (роботизованих борбених 

система) ради заустављања напада или сламања отпора непријатеља. У складу са наведеним 

све чешће се у друштвеној и академској заједници помиње синтагма "Хибридно ратовање". 

Без обзира да ли су упитању класичне или хибридне војне операције неопходно је извршити 

припрему, извођење, стабилизацију стања у зони операције и дезангажовање снага које су 

учествовале у војној операцији. Свака од наведених фаза војне операције умногоме зависи од 

информација. Због тога се јавља потреба заштите сопствених података и информација од 
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електронског дејства непријатеља и заштите сопствених ресурса од информационог 

деловања непријатеља. Заштиту информација је могуће обезбедити применом 

организацијских  и оперативно-тактичких мера и поступака. 

Овај текс под називом Један приступ заштити информација у војним операцијама, 

има за циљ да понуди скуп ставова о заштити информација у војним операцијама по фазама, 

од припреме војне операције до стабилизације стања у зони операције и дезангажовању 

снага. Стога је операционализација текста извршена на две кључне целине: (1) војне 

операције; и (2) заштита информација у војним операцијама. Из те анализе сачињен је 

својеврстан закључак о значају заштите информација у војним операцијама. 

 

 

 

2. ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ   

 

У домаћој и страној литератури могу се уочити разне дефиниције операција (војних 

операција) и на основу њих се могу констатовати нека обележја војних операција. Војне 

операције представљају везу између стратегије и тактике зато што се војним операцијама 

операционализује стратегијска замисао борбеним тактичким радњама и другим 

активностима кроз оперативни план. Основни садржаји војних операција су: командовање и 

руковођење, дејства и против дејства и обезбеђења борбених дејстава. Основни ресурси 

војних операција су: људски ресурс, материјални ресурс, доктрина, простор, време и 

информације. Људски ресурс са квалитативним и квантитативним својствима обликује снаге 

за извођење војне операције и у одређеном обиму је константан и предвидив. Материјални 

ресурс зависи од економских потенцијала и може се у одређеној мери предвидети. Доктрина 

је, такође, важан ресурс зато што одређује како и на који начин употребити друге ресурсе у 

операцији. Простор као ресурс подразумева географски појам који  обухвата  територију,  

ваздушни простор и унутрашње пловне путеве на коме су људски и материјални ресури за 

извођење војне операције. Време као метеоролошка и астрономска појава, као годишње доба, 

као историјски период у коме се изводе операције и као трајање остварује одређени утицај на 

војне операције. Информације су веома важан а по мишљењима одређених војних 

теоритачара и најважнији реусрс. Информације утичу на ефикасност доношења одлука у 

операцији пружањем потпуније слике о оперативном окружењу, смањивањем 

неодређености, неизвесности и свођењем ризика на минимум. 

Класична поимања војне операције, до деведесетих година 20. века, састоје се у 

промишљању војне операције као ратне категорије која се одвија у линеарној сфери са 

строго детерминисаним полазним елементима (очекујућим рејонима, полазним положајима, 

тачкама, правцима, појасевима, рејонима и зонама), снагама и времену. Највећи утицај на 

класично поимање војних операција имала је тадашња геополитика, развој наоружања и 

нарастање војних снага величине до милионских армија.  

Савремена промишљања војних операција узимају у обзир комбиновање моћи (тврда 

и мека моћ) и елемената борбне моћи на нове начине. Најчешће се као елементи борбене 

моћи наводе  економске могућности, психолошке и дипломатске активности, маневар, 

ватрена моћ, командовање, заштита и информације.  

Геополитичка ситуација крајем 20. века и на почетку 21. века условљава 

прилагодљивост војних снага за извођење различитих врста операције. На пример, 1994. 

године у току операције "Подршке демократији" на Хаитију, било је потребно да снаге 

копнене војске достигну висок степен мобилности и брзог реаговања. Месецима пре почетка 

операције 82. ваздухопловни дивизион је припремао планове за насилан упад на Хаити у 

кратком временском року. Комплетан план садржао је детаље у вези употребе надмоћних 

убојитих снага које су требале заузети кључне објекте и чекао се само сигнал за извршење 
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задатка. 19. септембра док је 82. ваздухопловни дивизион чекао на полетање за задатак 

стигло је наређење да су дипломатски напори у последњем тренутку остварили позитиван 

резултат и да је дозвољен улазак америчких снага на поменуту територију. Изненадна 

промена ситуације резуртирала променом задатака са инвазије на повратак кући 

(дезангажовање снага), а десетој брдско-планинској дивизији је наређено да се распореди на 

Хаитију. Ова јединица је стигла у Порт-ау Принце у року од неколико сати. Поред тога, 

снаге за специјалне операције обезбедиле су ову државу за само недељу дана. Активним 

ангажовањем популације успостављене су мере поверења које су утицале на повећање 

степена безбедности и ефикасност мисије.  

Геополитичка ситуација у Украјини изазвала је сукобе у којима су комбинована 

герилска дејства, конвенционална дејства, економски притисци, деловања у "сајбер 

простору" (нпр. позивање на одређена дејствовања и деловања преко друштвених мрежа и 

одређених сајтова) и информациона дејства. Примарни циљ сукоба не мора бити контрола 

територије већ може бити застрашивање и експлоатација рањивости одређене државе, 

слабљење владе и инстуција те државе и рушење њеног легитимитета. 

Еволуција тероризма и његове специфичности у 21. веку представљају претњу а 

уједно и изазов снагама безбедности да му се ефикасно супротставе. 

Због тога, све чешће, се помиње синтагма "Хибридно ратовање", "Хибридни сукоб", 

"Хибридне операције". Хибридну операцију могуће је дефинисати као специфичну врсту 

војне операције у којој учествују моделоване снаге за извођење конвенционалних дејстава, 

специјалних дејстава, герилских дејстава, психолошких дејстава, дејстава у "сајбер 

простору", информационих дејстава и економско деловање за решавање кризе у одређеном 

безбедносном окружењу. 

Без обзира на наведене специфичности, војна операција се планира организује и 

изводи уз сталну процену успешности. Доктрина операције ВС предвиђа следеће фазе војне 

операције: припрема војне операције, извођење војне операције, стабилизација стања у зони 

операције и дезангажовање снага које су учествовале у војној операцији.
3
 

Припреме војне операције спроводе се пре извођења операције и у току операције 

сходно развоју ситуције (борбене, политичке и др.). Начелно, обухватају планирање војне 

операције, организовање снага за извођење операције, попуну неопходним ресурсима обуку 

и оперативни развој снага (правовремено довођење снага у повољан положај за реализацију 

постављених задатака ради достизања жељеног крајњег стања). 

Војна операција се изводи умешним командовањем и руковођењем, синхронизацијом 

дејстава и противдејстава, обзбеђивањем снага у операцијама, применом одговарајућих 

маневара, борбеном подршком, заштитом снага и деловањем у цивилној сфери
4
. 

Након остварења циља операције прелази се на политичко решење и отклањање 

последица насталих извођењем операције. У фази стабилизације и дезангажовања реализује 

се постепено смањење војних капацитета у складу са смањењем интензитета претњи, тј. 

степеном стабилизације ситуације у зони операције. 

Информација као значајан ресурс војних операција присутна је у свакој фази од 

припреме преко извођења војне операције па до дезангажовања снага које су учествовале у 

војној операцији.  

 

 

                                                 
3
 Доктрина операција Војске Србије. Медија центар „Одбрана“, Београд, 2012. стр. 53. 

4
 Цивилна сфера обухвата у војним операцијама подразумева идентификовње и разумевање циљне групе у зони 

операције и остваривање култуног и идеолошког утицаја или подстицање циљне групе на промене. Због тога је 

веома важна цивилно-војна сарадња и психолошко деловање у зони операције (прим. аут.).  



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

233 

 

 

3. ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИЈА У ВОЈНИМ ОПЕРАЦИЈАМА 

 

Војну операцију могуће је анализирати као систем од три подсистема (сопствене 

снаге, непријатељеве снаге и окружење) у оквиру којих су повезани елементни (део за 

командовање, делови за извођење дејстава и противдејстава, делови за подршку, делови за 

обезбеђење борбених дејстава и др.). Подсистеми и елементи подсистема су у интеракцији. 

Интеракција је увек између прва два подсистема и подсистема окружења
5
, подсистема и 

подсистема, елемената унутар подсистема, елемената једног подсистема према другом 

подсистему.  

Интеракција у војним операцијама, поред међусобних деловања, дејстава и противдејстава, 

подразумева и проток информација. Проток информација је веома значајан за разумевање 

конкретне ситуације и доношење најефикаснијих и најефективнијих одлука у складу са 

ситуацијом. Приказ података и информација, у различитим облицима, на дигиталној карти 

(мапи) зоне операције може се свести под дигитализацијом бојишта.  

На слици 1 су приказане неке од могућих интеракција и протока информација у војној 

операцији. Размена информација одвија се између елемената унутар сваког подсистема (нпр. 

између елемената за извођење пешадијских дејстава и командног места, елемената за 

логистичку подршку и елемента за извођење оклопних дејстава, између елемента за ватрену 

подршку и елемената за извођење садржаја борбених дејстава у провом борбеном ешелону 

итд.). Међутим, због карактеристика простирања електромагнетних таласа и 

усмереноти/неусемрености антена телекомуникационих уређаја, информације унутар 

елемената једног подсистема (нпр. сопствених снага у зони операције) може регистровати и 

експлоатисати један или више елемената елемената другог подсистема. Такође, на основу 

интеракције између елемената једног и другог подсистема могуће је регистровати податке о 

другом подсистему (на пример: дејствовањем и деловањем тимова за извиђање могуће је 

прикупити податке о рејонима распореда непријатељевих јединица, наоружању, опреми тих 

јединица и др.). Прикупљени подаци достављају се елементу за командовање одређеним 

телекомуникационим системом. Елеменат за командовање на основу анализе прикупљених 

података о непријатељу, окружењу и података о сопственим снагама (елементима) формира 

"јаснију слику" зоне операције која доприноси ефикаснијем одлучивању о употреби снага у 

зони операције. Одлука о употреби/ангажовању снага се, такође, доставља 

телекомуникационим уређајима.  

                                                 
5
 Окружење обухвата простор на коме се изводи војна операција. Одлике окружења могу бити географске, 

социјалне, економске, политичке и др. 
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Легенда: ↔ интеракција у војним операцијама 

        проток информација у војним операцијама            

Слика 1.: Интеракција и проток информација између елемената војне операције 

 

На основу наведених специфичности војних операција и информација у војним 

операцијама а сходно, са једне стране, развоју телекомуникационих уређаја и система и, са 

друге стране, развоју уређаја и система за прикупљање обавештајних података и 

електронског ратовања, могуће је навести низ мера и поступака за заштиту информација у 

војним операцијама. 

Мере и поступке заштиете информација у војним операцијама могуће је сврстати у две 

категорије: 

1. Организационе мере и поступци и  

2. Тактичко-техничке мере и поступци. 

 Организационе мере и поступци ради заштите информација, тежишно, се примењују у 

фази припреме војних операција. Оне се планирају у фази припреме војне операције и 

обухватају: врсте комуникација (веза) унутар групе за оперативно планирање, врсте 

комуникација по функцијама (нпр. логистичка, обавештајна и др.), врсте комуникација (број 

канала) по линији командовања, врсте комуникација (број канала) према претпостављеној 

команди, алтернативне врсте комуникација, план телекомуникација у војној операцији и 

организација криптозаштите одређених врста комуникација, израда плана електронског 

ометања, плана обмањивања (дезинформисања) и плана електронског маскирања ради 

заштите сопствених информација, израда листе забрањених фреквенција за ометање, израда 

плана приоритета по комуникационим каналима и др.  

 Тактичко-техничке мере и поступци ради заштите информација, тежишно, се 

примењују у фази извођење војне операције и подразумевају умешну употребу 

телекомуникционих и других електронских уређаја и система у борбеном (оперативном) 

окружењу ради непрекидног и заштићеног преноса сопствених података (информација), 

заште од информационог деловања непријатеља, и спречавање отицања података о 
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сопственим капацитетитима услед емитовања електромагнетне енергије. Оне обухватају: рад 

телекомуникационих уређаја са више врста преноса (рад у више модова), рад са различитим 

антенским системима, рад са одређеном (смањеном) излазном снагом, премештање 

телекомуникационих система из једног рејона у други, рад са усмереним антенама, 

укопавање и маскирање електронских система, одређено растојање између 

телекомуникационих уређаја и уређаја за ометање и електронско маскирање ради 

спречавања интерференције, ометање са усмереним антенама, синхронизација електронског 

ометања, обмањивања и телекомуникација и др.  

    

 

4.  ЗАКЉУЧАК 

 

 Са сигурношћу се може тврдити да је информација веома значајан ресурс у војним 

операцијама па је због тога веома важно адекватно управљање и заштита информација. Често 

се употребљава термин дигитализација бојишта (дигитализовано бојно поље) који се односи 

на скуп података и информација прикупљених у зони операције приказани на дигиталној 

мапи. У војним операцијама у фази припреме и фази извођења неопходно је организовати 

заштиту сопствених телекомуникација, прикупљање, обраду и достављање прикупљених 

података о непријатељу као и заштиту од информационог дејства непријатеља.  Један од 

начина заштите информација у војним операцијама је примена организационих и оперативно 

тактичких мера и поступака. У новој ери ратовања се предвиђа употреба борбених система 

без људске посаде. Те системе је неопходно управљати са даљине (удаљеног места) путем 

одређеног линка (интеракција са сопственим подсистемом али и са елементима 

непријатељевог подсистема), слањем и примањем одређених података. Непрекидан и 

заштићен пренос тих података је један, можда и најважнији, услов  за ефикасност и 

ефективност савремених борбених система. Због тога се све већи значај придаје заштити 

информација у војним операцијама.  
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ  

ЗДРАВСТВЕНИХ И НЕЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА КЛИНИЧКОГ 

ЦЕНТРА У НИШУ 
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РЕЗИМE 

 
Коришћењем резултата добијених на основу спроведених процедура вођења евиденција у Клиничком 

центру у Нишу, у овом раду биће дата упоредна анализа повреда на раду здравствених и нездравствених 

радника, кроз механизам статистичког приступа проблему. 

Због свакодневне изложености ризицима различитог порекла, потребан је озбиљан приступ и једној и 

другој популацији запослених у  свакој здравственој установи. Уз анализу фактора учесталости повреда на 

раду, као стандардне статистичке мере,  разматран је период од 2011.-2014. године, као и мере за смањење броја 

повреда на раду, односно, побољшање услова рада и радне средине. 

Кључне речи: Индекс учесталости (фреквенције) повреда на раду, Статистичке табеле, Статистички 

дијаграм. 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INJURIES BETWEEN MEDICAL AND 

NON-MEDICAL WORKERS OF CLINICAL CENTER IN NIŠ 

 
ABSTRACT 

 
Using the results obtained from the procedures of record keeping in the Clinical Center in Niš, in this paper will be 

given a comparative analysis of injuries between medical and non-medical workers by means of statistical approach. 

Because of daily exposure to risks of various origins, it is required a serious approach of both employed 

populations, in each health institution. Besides analyzing the factors frequency of occupational injuries, as standard 

statistical measures, it is considered the period from 2011 to 2014, as well as measures for reducing the number of 

injuries at work and for improving working conditions and working environment. 

Keywords: Index of frequency of occupational injuries, Statistical tables, Statistical diagram. 

 

1. УВОД 

 

У односу на број повреда на раду, делатности здравствених радника заузимају 

оквирно средишњу позицију. У раду [1] дата је анализа повреда на раду здравствених 

радника  (лекара и медицинских сестара) Клиничког центра у Нишу услед неадекватних 

услова рада и радне средине, као и повреда где нема ових фактора.  

 Међутим, у евиденцији о повредама на раду Клиничког центра у Нишу постоје 

забележени и случајеви повреда нездравствених радника, као што су: правни сектор, 

техничка служба, служба за безбедност на раду, радиолошки техничари, лаборанти, 

економска служба, одсек кухиње, хигијеничари и др. Аналза повреда на раду ове структуре 

радника у Клиничком центру у Нишу приказана је у раду [2]. 

 Због свакодневне изложености ризицима различитог порекла, потребан је озбиљан 

приступ и једној и другој популацији запослених у  свакој здравственој установи. Како је 

појам теорије ризика нераздвојив од појма статистичке вероватноће у оквиру које поступак 
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узорковања има доминантно место [3], статистички алати, који из дана у дан постају све 

популарнији, незаобилазни су елементи у проценама и анализама ризика. 

 У овом раду биће дата упоредна анализа повреда на раду здравствених и 

нездравствених радника Клиничког центра у Нишу, у периоду од 2011.-2014. године.  

 Посматран је и индекс учесталости (фреквенције) повреда на раду, који се у пракси 

често користи као стандардна статистичка мера, а дефинисан је у раду  [4]. 

 

2. СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА  

 

 Узимајући за узорак укупан број здравствених радника Клиничког центра у Нишу, 

просечно око 2100, (око 600 лекара и око 1500 медицинских сестара), и укупан број 

нездравствених радника Клиничког центра у Нишу, њих 830 просечно, извршена је упоредна 

анализа повреда на раду услед неадекватних услова рада и радне средине, у периоду од 

2011.-2014. године. 

 

 

2.1. Прикупљање података 

 

 На основу података о повредама на раду здравствених радника из евиденције 

Клиничког центра у Нишу, у периоду 2011.-2014. године, који су перманентно прикупљани у 

складу са прописаном процедуром, направљене су следеће статистичке табеле: 

 

Табела 1 –  Број повреда на раду у 2011. год. 

 
 

 

Табела 2 –  Број повреда на раду у 2012. год. 
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Табела 3 –  Број повреда на раду у 2013. год. 

 

Табела 4 –  Број повреда на раду у 2014. год. 

 
 

 

 Из табела се може закључити да број повреда на раду обе популације радника 

Клиничког центра у Нишу из године у годину опада. Такође, гледано у збиру, у посматраном 

периоду, 2014. године је број повреда у односу на 2011. преполовљен. 

 

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

 Упоређивањем индекса учесталости (фреквенције) повреда на раду обе популације 

радника, за сваку од наведених година, добијамо следећи резултат: 

 

 

Табела 5 –  IF у периоду 2011.-2014. 

 
 

  

 Према статистичкој скали, овај индекс је пожељно да се креће до 10, какав и јесте код 

здравствених радника у посматраном периоду, док код нездравствених радника такав индекс 

бележе 2013. и 2014. година. Треба нагласити да је број повреда на годишњем нивоу 

релативно мали у односу на број здравствених радника Клиничког центра у Нишу, и да није 

узет тачан број укупно остварених радних часова (већ статистички просек). И поред тога, 

посматрани период има приближно  14,6IF  код здравствених и 96,10IF  код 

нездравствених радника, што представља задовољавајући резултат. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

240 

 

 Према броју повреда на раду (Табела 1.-4.),  здравствени радници Клиничког центра у 

Нишу предњаче у односу на другу популацију радника, али индекс учесталости (Табела 5.)  

приказује сасвим другу слику. То је из разлога што је број здравствених радника знатно већи, 

чак 2,5 пута.  

  Слика 1. представља статистички дијаграм броја повреда на раду обе популације 

радника Клиничког центра у Нишу, у посматраном периоду, и приказује здравствене раднике 

као раднике са више повреда (као и Табела 1.-4.). Међутим, прави приказ нам даје 

статистички дијаграм процентуалног броја повреда на раду у односу на број запослених 

(Слика 2.). Сликом 3. приказана је комплетна представа о повредама на раду свих радника 

Клиничког центра у Нишу збирно, односно, проценат укупног броја повреда на раду у 

односу на укупан број свих радника. 

 

 
Слика 1 - Број повреда на раду у КЦ у Нишу од 2011.-2014. 

 

 

 

 
Слика 2 - Процентуални број повреда на раду у КЦ у Нишу од 2011.-2014. 

 

 

 

 
Слика 3 - Проценат укупног броја повреда на раду у КЦ у Нишу од 2011.-2014. 
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 Слика 3. генерално приказује знатно смањење броја повреда на раду свих радника 

Клиничког центра у Нишу, који је последње године у посматраном периоду 2014. и више 

него преполовљен у односу на 2011. годину. 

 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

 У периоду од 2011. до 2014. године, број повреда обе популације радника Клиничког 

центра у Нишу је мањи од 3% и из године у годину опада, тако да је у 2014. години испод 

1,5% (Слика 2.-3.). То говори о перманентном раду Службе за безбедност и здравље на раду 

Клиничког центра у Нишу, на спровођењу и унапређивању безбедности на радном месту и у 

радној околини (Слика 4.-5.). 

 

 

 

      
Слика 4 - Мере безбедности на радном месту и у радној околини 

 

 

 

   
Слика 5 - Пример центрифуге за веш пре и после заштите 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

242 

 

 Спровођења превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и 

услова радне средине, у великој мери доприносе унапређењу безбедности, како лица која 

учествују у радним процесима, тако и лица која се затекну у радној средини (Слика 6.).   

              
 

Слика 6 - Превенције Службе за безбедност и здравље на раду КЦ у Нишу  

 

 Овим резултатима је свакако допринело и доношење Правилника о безбедности и 

здрављу на раду Клиничког центра Ниш [5], као и Програма оспособљавања запослених 

Клиничког центра Ниш за безбедан и здрав рад донет на основу  [6-7]. На основу овог 

програма, Клинички центар Ниш је дужан да обезбеди да сваки запослени буде оспособљен 

за безбедан рад и теоријски и практично. Теоријска обука врши се у облику предавања а 

методе и средства наставе морају бити приступачни и схватљиви за одређену категорију 

запослених. Провера знања и оцена оспособљености врши се путем тестова  и издаје посебна 

потврда (Слика 7.). 

 

 

               

Слика 7 -Тестирање након теоријске обуке и добијање потврде о оспособљавању за 

безбедан рад у КЦ Ниш 
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 Практична обука врши се директно на радном месту где је радник распоређен уз 

примену и коришћење средстава за рад. Обука се изводи уз присуство надређених лица и 

одговорног лица за безбедност и здравље на раду. 

 Табела 5. као и Слике 2.-3. сведоче о константном смањењу броја повреда на раду обе 

популације радника Клиничког центра у Нишу, у периоду од 2011. до 2014. године. Томе је 

свакако допринело доношење Акта о процени ризика, снимања услова радне околине и 

примене заштитних средстава. Усвајањем овог Акта 2012. године, број повреда је смањен за 

скоро 5%, а након обуке запослених Клиничког центра Ниш за безбедан и здрав рад 2013. 

године, у односу на 2011. годину смањен је за скоро 40%. Коначно, 2014. године, у 

посматраном периоду, број повреда је више него преполовљен, односно, смањен је за скоро 

52%. 

 Број повреда на раду здравствених радника процентуално је мањи и то потврђује да 

њихово занимање заузима средишњу позицију по броју повреда. Статистика показује да је у 

оквиру ове популације радника број повреда код медицинских сестара знатно већи у односу 

на лекаре. Што се тиче популације нездравствених радника, процентуално је број повреда 

већи, што и сама природа посла то условљава. У овој групи радника чешће су повреде у 

техничкој служби и служби за хигијену. 
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3
 

 

 

РЕЗИМЕ 

 

Проблем безбедности старијих учесника у саобраћају, представља растући проблем, коме у претходном 

периоду није посвећено довољно пажње. Демографске прогнозе говоре да ће у наредних 20 година бити више 

старих особа и да ће се просечан људски век повећавати. У укупном броју незгода старији чине значајан 

проценат тешко повређених и погинулих лица и очекује се да ће ова стопа расти у наредних десет година. 

Резултати анализе последица саобраћајних незгода на подручју града Новог Сада указују да је страдањe пешака 

старости 60 година и више у порасту и да они представљају једну од најризичнијих и најрањивијих категорија 

учешћа у саобраћају. Због тога је неопходно посебно размотрити елементе њиховог понашања како би 

доносиоци одлука могли планирати и применити адекватне мере за побољшање безбедности саобраћаја ове 

категорије учешћа. Циљ истраживања подразумева анализу ставова старијих лица о ризицима у саобраћају, 

мобилности, способностима као и идентификацију најопаснијих понашања. Могућа објашњења добијених 

резултата и практичне импликације су дискутовани. 
Кључне речи: Старији пешаци, понашање, ставови, безбедност саобраћаја. 

 

 

BEHAVIORAL DETERMINANTS IN TRAFFIC OF  

ELDERLY PEDESTRIAN (60+)  

 
ABSTRACT  

 
Traffic safety problem of older traffic participants, is a growing problem, which in the past has not received 

sufficient attention. Demographic forecasts indicate that over the next 20 years will be more elderly people and that the 

average lifespan increase. The total number of accidents older make up a significant percentage of severely injured and 

deceased persons and it is expected that this rate of growth over the next ten years.  

Results of the analysis traffic accidents in the city of Novi Sad show that the fatality of pedestrians age 60 and older is 

increasing, and that they represent one of the most risky and the most vulnerable categories of traffic participation. It is 

therefore necessary to separately consider the elements of their behavior to the decision-makers to plan and implement 

appropriate measures to improve traffic safety category of participation. The aim of the research includes the analysis of 

the attitudes of older people about the risks in traffic, mobility, skills and identify the most dangerous behaviors. 

Possible explanations of the results and practical implications are discussed. 

Keywords: Older pedestrians, behavior, attitudes, Traffic safety 

 

 

1. УВОД 

 

Све бржи развој науке и технологије доноси велике промене у живот човека. Неминовно 

је да човек тежи таквом стању и да се прилагођава свим променама. Развој саобраћаја је 

карика у развоју цивилизације која је омогућила превоз људи и добара скраћујући време 
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путовања и чинећи простор занемарљивим. Поред значајних предности саобраћај је донео 

низ проблема човечанству. По степену угрожености посебно су изражене саобраћајне 

незгоде. Саобраћајне незгоде оптерећују савремено човечанство огромним губицима у 

погледу људских и материјалних ресурса. 

 

Према подацима Европског савета за безбедност саобраћаја старији људи (старости 65 и 

више година) имају веће стопе смртности од свих млађих људи (испод 65 година). Ризик да 

буде убијен на европским путевима је 16 % виша за старије људе него за млађе људе. Према 

старосним трендовима за поједине државе чланице, предвиђено је да ће се удео старијих 

људи у укупном броју погинулих лица у земљама Европске уније (ЕУ-27) повећати са скоро 

једне петине на једну трећину [1]. Проценат старијих људи међу смртним случајевима свих 

узраста у Немачкој је око 23 %, што је веће од њиховог удела у општој популацији, за 

разлику од велике групе свих одраслих особа средње доби од 25 до 64 година старости. 

Постоји значајна индивидуална отпорност на повреде приликом учешћа у саобраћајним 

незгодама. Код старих лица морталитет код саобраћајних незгода је већи него код млађих, 

односно они по правилу претрпе теже последице. Већа смртност код старих потиче од 

вероватноће да ће они погинути у саобраћајној незгоди (истог физичког утицаја) у којима ће 

млади преживети. Стопа смртности 65 година старих возача је за 33% већа од 40 година 

старих возача по јединици пређеног пута. Последице незгоде у којој су учествовала два лица 

стара по 20 година, може се значајно разликовати од последице исте такве незгоде у којој су 

учествовала два лица стара по 70 година, или једно старо 20, а друго 70 година. Због слабијег 

општег здравственог стања код старијих чешће наступа смрт, а и код повреда су осетљивији 

на компликације и теже их савлађују. 

 

Пешаци представљају рањиву категорију учесника у саобраћају и због њихове природе 

учешћа више су изложени ризику да ће смртно страдати или бити тешко повређени у 

саобраћајним незгодама. Последње три деценије број погинулих пешака у саобраћајним 

незгодама је у паду. Проценат погинулих пешака од 1990. године до данас је опао за око 

53%, при чему овај тренд опада брже него када су у питању неке друге категорије учешћа. 

Овај пад је директна последица евидентног смањења брзине у урбаним подручјима и дејства 

на друге узрочне факторе, што је омогућено кроз ефикасну принуду и друге мере којима су 

учињени значајни напори у циљу смањења страдања пешака [2]. Међутим, када се посматра 

укупан број погинулих у саобраћајним незгодама проценат пешака који су погинули је још 

увек релативно висок, око 17% [3].  

У 2005. години 3.683 пешака су погинула у саобраћајним незгодама у земљама ЕУ-14, при 

чему у односу на укупан број погинулих они чине 14,1%. Постоје значајне разлике у 

процентуалном учешћу пешака у укупном броју погинулих између земаља и креће се од 

9,4% у Холандији до 35,3% у Малти. Стопа смртности пешака варира од 5,5 погинулих 

пешака на милион становника у Шведској до 46,0 погинулих пешака на милион становника у 

Пољској [3].  

У САД у 2010. години је погинуло 4.280 пешака што чини око 13% у односу на укупан 

број погинулих [4]. У земљама са ниским дохотком изражено је страдање пешака, што 

потврђује чињеница да у овим земљама 45% од укупног броја чине пешаци, посматрано по 

категоријама учешћа [5]. Резултати анализе страдања старих лица на подручју града Новог 

Сада указују да је страдања пешака старости 65 година и више у порасту и да они 

представљају једну од најризичнијих и најрањивијих категорија учешћа у саобраћају [6]. 

Због тога је неопходно посебно размотрити елементе њиховог понашања како би доносиоци 

одлука могли планирати и применити адекватне мере за побољшање безбедности саобраћаја 

ове категорије учешћа.  

 

Демографске прогнозе говоре да ће у наредних 20 година бити више старих особа и да ће 

се просечан људски век повећавати. Ову чињеницу морају уважавати сви они који се брину о 
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безбедности саобраћаја, као и саобраћајни планери и урбанисти. Мере за заштиту ове 

категорије учесника морају бити базиране на психофизичким и психосоцијалним 

карактеристикама и променама које са собом носи старење.  

 

Проблем безбедности старијих учесника у саобраћају, представља растући проблем, коме 

у претходном периоду, у нашој земљи, није посвећено довољно пажње. Уколико поменутом 

проблему придодамо непостојање јасно дефинисане свести о значају безбедности старих 

лица у саобраћају, повећан ризик од учествовања у незгоди и последице, непостојање јасно 

дефинисаних и јединствених управљачких мера у циљу смањења броја настрадалих, 

поставља се питање: Да ли и на који начин се може побољшати ниво безбедности старих 

лица у саобраћају, односно смањити број настрадалих? 

 

Циљ рада подразумева анализу заступљености страдања старих лица према старосним 

групама и категорији учешћа у саобраћају на подручју града Новог Сада у периоду између 

2008. и 2013. године, као и анализу ставова и самопријављеног понашања пешака.  

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Прикупљање података је спроведено од стране обучених лица, која су вршила анкетирање 

на подручју Новог Сада. На основу пригодног узорка, старији пешаци (60+) су попунили 

упитник процењујући варијабле од значаја. Прикупљено је укупно 203 употребљивих 

упитника који су коришћени у даљој анализи. Узорак је сачињен од 62% испитаника мушког 

пола и 38% женског пола. Старост возача се кретала у распону од 60 до 89 година (М=71,69; 

СД=7,63). Ако се посматра структура испитаника по старосним групама у узорку се издвајају 

старосне групе између 60 и 69 година (26,6%) и између 75 и 79 година (25,5%). Стара лица су 

питана да наведу изглед домаћинства у коме живе. Њих 39,4% је навело да живи заједно са 

својим партнером и/или са другим члановима породице, а око једне трећине старих лица 

(32,8%) је навело да живе сами у домаћинству  

 

Испитаници су били инструисани да пажљиво прочитају сва питања и на њих дају искрене 

одговоре. Такође, они су били упознати са предметом истраживања, као и то да ће њихови 

одговори бити третирани анонимно и да ће бити коришћени искључиво у научно - 

истраживачке сврхе. Од испитаника није тражено да дају податке којима би се могао открити 

њихов идентитет, како би се смањила могућност давања друштвено пожељних одговора. 

Истраживање је добило одобрење етичког одбора Универзитета у Новом Саду. 

 

У складу са теоријским концептом, углавном су коришћена питања из претходних 

истраживања, који су у складу са предметом истраживања у одређеној мери адаптирана. 

Почетна листа питања је састављена и проверена од стране експерата за безбедност 

саобраћаја, а на основу њиховог мишљења поједина питања су предефинисана или уклоњена 

из упитника (нпр. питања који су веома слична). Коначан упитник је конструисан, а сва 

питања су била насумично распоређена.  

 

3. РЕЗУЛТАТИ 

 

У периоду између 2008. и 2013. године, на подручју града Новог Сада, настрадала су 1.064 

лица старости 60 година и више. Број настрадалих по годинама се креће у опсегу од 151 до 

198 лица, што указује на незнатну варијабилност, тј. може се уочити незнатан линеарни 

тренд пада. У посматраном периоду укупно су погинула 43 лица, тешко повређено 280 лица, 

док је 741 лице лако повређено. 
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На слици 1. приказана је међузависност старосних група и категорије учешћа у саобраћају 

за настрадала стара лица. Резултати указују да су у старосној групи од 60-64 године 

претежно заступљени возачи (37,8%) и путници (28,4%). У старосној групи између 65 и 69 

година заступљеност возача у структури настрадалих значајно опада (22,9%), али њихово 

учешће у структури настрадалих у улози пешака (26,3%) благо почиње да расте. Ови 

трендови се и даље настављају у складу са растом година старости, па тако настрадали 

пешаци чине више од једне половине у старосној групи од 80 до 84 године (54,9%), док 

возачи достижу минимум у старосној групи 85 година и више (3,6%). Варијабилност 

бициклиста и путника кроз старосне групе није изражена. Скоро петину настрадалих 

бициклисти чине у старосној групи од 80 до 84 године (19,7%), док највећи проценат 

путници чине у старосној групи 85 година и више (35,7%) (Слика 1). Резултати ове анализе 

могу да буду значајни приликом утврђивања циљних група, када је у питању усмеравање 

мера безбедности саобраћаја. 

 

 
 

Слика 1. Структура настрадалих старих лица према старосним групама и категорији 

учешћа у саобраћају, Нови Сад, 2008 - 2013. године 

 

У свим европским земљама, званичне статистике саобраћајних незгода, које су обично 

засноване на полицијским базама података, имају важну улогу у политици безбедности 

саобраћаја. Владе користе број погинулих или повређених за анализу тренутног стања 

безбедности саобраћаја и дефинисање потенцијалних циљева безбедности саобраћаја у 

њиховим земљама. Иако су број погинулих и повређених у саобраћајним незгодама директни 

показатељи безбедности саобраћаја, други фактори, као што су ставови учесника у 

саобраћају и њихово понашање могу помоћи да се квантификује стање безбедности 

саобраћаја у свакој од земаља. Ово је практично тачно, пошто поједини ставови и понашања 

могу имати значајан утицај на будући развој саобраћајних незгода у појединим земљама.  

Приликом учешћа у саобраћају, пешаци старости 60 година и више у различитим 

саобраћајним ситуацијама се сусрећу са одређеним захтевима који значајно утичу на њихово 

понашање. Испитаници су питани да наведу колико често тешкоће са којима се као пешаци 

сусрећу приликом преласка коловоза у зони раскрснице утичу на њих. Они сматрају да за 

њих највећу тешкоћу представља неуступање првенства пролаза од стране возача моторних 

возила (30,0%), недовољно трајање зеленог пешачког сигнала (29,2%) и прелажење кружних 

раскрсница (27,1%) (Слика 2).  

 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

249 
 

 
 

Слика 2. Изјаве испитаника о проблемима приликом преласка коловоза у зони раскрснице 

 

Испитаници су такође питани да наведу колико често тешкоће са којима се као пешаци 

сусрећу приликом преласка коловоза утичу на њих. Они сматрају да гужва у саобраћају 

(34,8%), недостатак пешачког острва (29,2%) и немогућност брзог прелажења коловоза 

(27,9%) за њих представља највећи проблем када прелазе коловоз (Слика 3).  

 

 
 

Слика 3. Изјаве испитаника о проблемима приликом преласка коловоза 

 

Пешаци су питани да наведу учесталост извођења одређених радњи у претходном периоду. 

Око једне четвртине пешака (25,5%) је изјавило да често, веома често или увек пешаче 

коловозом због заузетости тротоара паркираним возилима или услед неких других препрека. 

Око једне трећине пешака (30,9%) је изјавило да прелази коловоз ван пешачког прелаза 

понекад и чешће, а 10,9% да прелази коловоз за време црвеног пешачког сигнала. Око једне 

трећине испитаника (35,8%) је навело да избегава прометне улице и раскрснице зато што су 

опасне, а 9,1% њих носи ретрорефлектујућу одећу (Слика 4). 
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Слика 4. Самопријављено понашање пешака старости 60 година и више у саобраћају 

 

4. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 

 

Природа промена перформанси са порастом година идентификује се опадањем неких 

конкретних чулних, опажајних и осталих психомоторних способности које стварају 

потешкоће у свакодневном функционисању. Опадање способности је индивидуално, али је 

смањење учинка организма код сваког човека неизбежно (најчешће је пад способности после 

периода 60-65. године уочљив како на физичком, тако и на психичком плану). Стара особа 

има смањене биолошке потенцијале: смањење осетљивости чула, смањење способности 

процене опасности, смањење физичких могућности, смањење моторике доњих екстремитета, 

смањење брзине реаговања. Треба имати у виду да економски услови и медицина 

продужавају просечан људски век па самим тим померају и ту границу. Након доба највеће 

животне снаге долази до постепене дегенерације која води у стадијум потпуне старости. Као 

што је речено, овај процес је повезан са социјалним, психичким и биолошким променама 

које утичу на понашање човека уопште, па и на понашање у саобраћају.  

 

Старији учесници у саобраћају чешће учествују у саобраћајним незгода са тешким 

телесним повредама и у незгодама са погинулим лицима. Ово одражава слабост старијих 

људи (њихову способност да издрже веће силе удара) и способност да се опораве од повреда 

задобијених у незгоди. У укупном броју незгода старији чине значајан проценат тешко 

повређених и погинулих лица и очекује се да ће ова стопа расти у наредних 10 година, јер ће 

се повећавати број старијих пешака услед старења комплетне популације у нашој земљи. 

Треба узети у обзир да стари пешаци као примарни начин кретања користе пешачење и да су 

због тога више изложени ризику него друге старосне групе. 

 

Пешаци сматрају да гужва у саобраћају (34,8%), недостатак пешачког острва (29,2%) и 

немогућност брзог прелажења коловоза (27,9%) за њих представља највећи проблем када 

прелазе коловоз. Око једне четвртине пешака (25,5%) је изјавило да често, веома често или 

увек пешаче коловозом због заузетости тротоара паркираним возилима или услед неких 

других препрека. Око једне трећине пешака (30,9%) је изјавило да прелази коловоз ван 

пешачког прелаза понекад и чешће, а 10,9% да прелази коловоз за време црвеног пешачког 

сигнала. Око једне трећине испитаника (35,8%) је навело да избегава прометне улице и 

раскрснице зато што су опасне, а 9,1% њих носи ретрорефлектујућу одећу. 
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У оквиру рада разматране су следеће мере за унапређење безбедности старијих учесника у 

саобраћају: 
 

 Образовање и обука, 

 Инфраструктурне мере, 

 Процена способности за вожњу, 

 Промотивно-пропагандне активности. 

 

Образовање и обука су важни путеви информисања старијих пешака о физичким и 

когнитивним променама које се проживљавају, као саставни део процеса старења, на 

имплицирање престајања са вожењем и бирањем безбеднијих возила. У прилог овоме, други 

људи који имају посебан интерес по питању безбедности и мобилности старијих особа, као 

што су лекари, породица и експерти из различитих области требали би бити информисани о 

потешкоћама које проживљавају старији учесници у саобраћају 

 

Инфраструктура која узима у обзир функционална ограничења која прате старење, може 

допринети смањењу учешћа старијих људи у незгодама. Узимање у обзир функционалних 

ограничења значи да инфраструктура пружа пешацима довољно времена за осматрање, 

одлуку и реаговање. При решавању проблема безбедности старијих особа као пешака у 

саобраћају, а нарочито у зонама где су изражена кретања старијих особа, потребно је 

сагледати мере прилагођавања инфраструктуре и путне опреме овој групи учесника у 

саобраћају. Анализирајући густине саобраћајних незгода са настрадалима са учешћем 

старијих особа на подручју града Новог Сада може се видети да је највећа концентрација 

незгода на Булевару ослобођења и то у зонама раскрсница. Управо овај податак указује да је 

потребно предузети одговарајуће мере на унапређењу и прилагођавању рада светлосних 

сигнала и саобраћајне опреме старим особама. Наравно, за сваку од појединачних локација 

потребно је предузети мере провере безбедности саобраћаја у складу са методологијом RSI 

(Road Safety Inspection), како би се утврдили тачни разлози, те дефинише утицај пута и путне 

опреме за настанак саобраћајни незгода са старим лицима. 

 

Промотивно-пропагандне активности имају за циљ да у ширем друштвеном окружењу 

промовишу решавање појединих проблема, истичу добру праксу рада и врше јавну контролу 

свега што је у вези са функционисањем заштитног система безбедности саобраћаја. У овом 

делу рада определили смо се да истакнемо један од најзначајнијих приступа рада у овој 

области, а то су кампање безбедности саобраћаја. 

Кампање у безбедности саобраћаја су један од низа активности чији је циљ промовисање 

безбедног понашања у саобраћају. Са могућношћу да образују и утичу на јавну свест, 

пропаганде у безбедности саобраћаја су неопходне да:  
 

 Створе свест о ризику од незгода у саобраћају и рањивости учесника у саобраћају; 

 Образују кориснике пута о томе шта чини безбедно понашање у саобраћају; 

 Мењају ставове и уверења према позитивнијем безбедносном приступу, и 

 Информишу учеснике у саобраћају о променама саобраћајних прописа и оперативних 

услова. 

 

Што се тиче едукативних стратегија за старије пешаке, предлаже се фокусирање на 

пружање специфичних информација о опасностима и ризицима за пешаке у саобраћају. 

Програми усмерени на промену понашања често су критиковани и сматра се да су мање 

ефикасни за ову старосну групу. Генерално, старији се сматрају независним, нису вољни да 

признају да имају тешкоће, сумњичави су на нуђење помоћи, не виде себе као оног ко треба 

да промени своје понашање па је, ако је циљ програма обука и промена понашања потребно 
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пажљиво дизајнирати овакве интервенције да би биле подједнако ефикасне за старије као и 

за млађе учеснике у саобраћају. 
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 SAŽETAK  

 
 Jedan od najvažnijih aktivnosti pri uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom  je organizacija i 

implementacija učinkovitog sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Implementacija učinkovitog sustava 

odvojenog sakupljanja otpada ima za posljedicu kako značajo povećenje recikliranja, tako i smanjenje nastajanja 

otpada. Prilikom organiziranja učinkovitog sustava odvojeno sakupljanja otpada jedinice lokalne samouprave trebaju 

odabrati i uskladiti osnovne elemente takvog sustava koji se zasnivaju na primjerima dobre prakse u zemljama 

Europske unije. U radu se definiraju i analiziraju osnovni elementi sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. 

Najvažnija aktivnost je definiranje sustava naplate odvoza komunalnog otpada zasnovanog  na PlaKSO-sustavu (plati 

koliko si odložio). Pravilan odabir pokazatelja ili indikatora omogućuje praćenje, analizu  i optimiranje sustava za 

odvojeno sakupljanje odabranih frakcija komunalnog otpada, što ima za posljedicu kontinuirano poboljšanje 

učinkovitosti sustava. 
 Ključne riječi: odvojeno sakupljanje otpada, recikliranje, organizacija i implementacija 

 

 

ELEMENTS OF SEPARATED WASTE COLLECTION SYSTEMS   
 
 ABSTRACT 

 
 One of the most important activities in the establishment of integrated municipal waste management system is 

the organization and implementation of an effective system of separate solid waste collection. The implementation of an 

effective system of separate municipal and commercial solid waste collection has resulted in the scaling up importance 

of recycling waste, including waste minimization. When organizing an effective system of separate waste collection, 

local governments should select and coordinate the basic elements of such a system based on best practices in the 

European Union. The paper defines and analyzes the basic elements of a system for separate municipal solid waste 

collection. The most important activity is to create a system of collection of municipal waste collection, which is based 

on PAYT-system (pay-as-you throw). Choosing a efficient system for monitoring, analysis and optimization of systems 

for separate collection of individual fractions of municipal solid waste enables continuous improvement of such a 

system. 

 Keywords: separate waste collection, recycling, organization and implementation 

 

1. UVOD 

Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada može se definirati kao specifični sustav sakupljanja 

otpada koji omogućuje da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se  olakšala 

obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada. U sustavu sakupljanja otpada ljudski faktor ima vrlo 

važno ulogu, zato jer građani kao proizvodžači otpada na izvoru, imaju aktivnu, a ne pasivnu ulogu. 

Postoje razni sustavi  odvojenog sakupljanja otpada, koji su realizirani u raznim zemljama. Tako je 

na primjer, u Njemačkoj je  uveden dvostruki sustav u kojem se ambalažni otpad prikuplja dvojeno, 

o čemu brine poduzeće kojeg su osnovale tvrtke koje prodaju proizvode široke potrošnje.  

Veliki je broj čimbenika koji sudjeluju u uspostavi sustava odvojenog sakupljanja (ekonomski, 

socijalni, ekološki, pravni, itd) što ima za posljedicu da ne postoji jedinstveno rješenje. U 

znanstvenoj literaturi objavljen je veliki broj radova gdje je analizirano različito ponašanje građana 

u različitim sustavima sakupljanja otpada, gdje se je proučavala razina sudjelovanja, stupanj 

kvalitete prikupljenih frakcija otpada, te utjecaj financijskih poticaja [1-3]. U drugim radovima 
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analizirani su različiti demografski, logistički i gospodarski čimbenici koji utječu na sudjelovanje 

građana, te je procijenjen utjecaj proizvodene količine otpada i sastava frakcija otpada  na određene 

pokazatelje  temeljene na tim čimbenicima [4-5]. 

Odvojeno skupljanje organskog otpada vrlo je dobro implementirano u zemljama sjeverne Europe. 

U zemaljama južne Europe takav sustav je uveden prije nekoliko godina, te postoje podatci za 

mnoge autonomne pokrajine na lokalnoj i regionalnoj razini gdje su postignuti različiti rezultati. 

Okvirna direktiva o otpadu [6] uvodi pojam biootpada i potrebu za recikliranjem ove frakcije 

otpada. Organska frakcija komunalnog otpada smatra  se biootpadom, a njegov prosječni udio u 

komunalnom otpadu iznosi oko 36% [7]. Njegovo odvojeno prikupljanje očekuje se u svim 

zemljama Europske unije, kako bi se recikliran koristio u ekološkoj poljoprivredi u obliku 

komposta,  čime bi se smanjilo njegovo odlaganje. 

2. DEFINIRANJE POKAZATELJA UČINKOVITOSTI SUSTAVA ODVOJENOG 

SAKUPLJANJA OTPADA 

Kako bi se odredio stupanj učinkovitosti sustava odvojenog sakupljanja otpada, potrebno je 

definirati odgovarajuće pokazatelje učinkovitosti takvog sustava. Učinkovitost sustava se  može pratiti 

upotrebom niza indikatora [8]. 

Prvi indikator je maseni udio pojedine frakcije otpada u ukupnoj količini komunalnog otpada, koji 

se skraćeno naziva maseni udio frakcije (MUFi). 

 

                             
                                 

                             
         (1) 

 

Indeks i u izrazu (1) odnosi se na vrstu frakcije, a može biti p, s, o, pl i a što označava pojedine 

frakcije: papir i karton, staklo, organski (kuhinjski) otpad, plastični otpad te laki ambalažni otpad. 

Maseni udio frakcije (MUFi) predstavlja odnos između mase odvojeno sakupljene frakcije i ukupne 

mase komunalnog otpada. 

Drugi indikator je stupanj odvajanja       pojedine frakcije otpada koji pokazuje odnos između 

ukupne odvojene mase (čista frakcija i strana tvar)  pojedine frakcije otpada i  mase te frakcije u 

ukupnoj masi komunalnog otpada.  
 
 

                        
                                 

                                                
           (2) 

 

Indeks i u izrazu (2) poprima iste vrijednosti kao u izrazu (1). Ovaj indikator iliustrira uspješnost 

odvojenog prikupljanja pojedinih frakcija.  

Treći indikatoar naziva se kavliteta odvajanja (KOi)  prikupljene i-te frakcije, koji predstavlja odnos 

između neto mase pojedine frakcije otpada i ukupno odvojeno prikupljane mase te frakcije. 

 

                          
                   

                             
        (3) 

 

Indeks i u izrazu (2) poprima iste vrijednosti kao u izrazu (1). Neto masa frakcije predstavlja masu 

prikupljene čiste frakcije koja ostaje nakon odvajanja stranih tvari. Ovaj indikator  se može 

definirati za pojedinu posudu kao i za čitavu prikupljenu količinu frakcije. 

Četvrti indikator se naziva (maseni) udio odvojenog prikupljanja (UOP), a predstavlja udio 

odvojeno prikupljenih frakcija u ukupnoj masi komunalnog otpada. 

 

                                             (4) 

 

Sustav odvojenog prikupljanja otpada je to efikasniji što realizira veće vrijednosti  stupanja 

odvajanja i kvalitete odvajanja, odnosno realizira se niski udio stranih tvari u pojedinim frakcijama. 
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Ovi pokazatelji su vrijedan alat za vrednovanje učinkovitost infrastrukture  implementiranog 

sustava odvojenog sakupljanja otpada. Pokazatelji su korisni za dijagnozu stanja pri ocjenjivanju 

implementiranih programa odvojenog sakupljanja otpada te omogućuju uvid u to da li je niska 

kvaliteta odvajanja posljedica  slabe participacije građana, loše provedbe programa,  ili lošeg javnog 

informanja građana.  

Za potpunu analizu cjelovitog sustava prikupljanja otpada u nekoj jedinici lokalne samouprave 

potrebno je definirati niz drugih indikatota [9]. Ti indikatori omogućuju uvid u : 

1. postotak građana obuhvaćenih uslugom odvoza i oporabe otpada, 

2. postotak recikliranih frakcija otpada, 

3. postotak odloženog otpada na (uređenim) odlagalištima, 

4. udjelu otpada koji je nekontrolirano odložen na divlja odlagališta. 

 

3. ELEMENTI SUSTAVA ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA  

 

Za uspostavljanje učinkovitog sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada potrebno je 

izabrati odgovarajuću kombinaciju narednih elemenata: 

1. Odabir frakcija komunalnog otpada koje se odvojeno prikupljaju. 

2. Odabir lokacije odlaganja (frakcija) otpada. 

3. Odabir komponenti PlaKSO (plati koliko si odložio) sustava. 

4. Odabir vrste posuda za pojedinu frakciju otpada, te odabir volumena posuda i sustava 

zaključavanja posuda. 

5. Odabir frekvencija prikupljanja pojedinih frakcija otpada. 

6. Odabir tarife naplate za izvršene usluge odvoza i oporabe otpada. 

7. Odabir vozila za prikupljanje otpada. 

8. Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog otpada u jedinicama lokalne samouprave. 

9. Razrada sustava za odvojeno prikupljanje otpada za pojedine vrste objekata i definiranje 

plana postepene implementacije. 

10. Odabir sustava za praćenje, analizu (pokazatelji) i optimiranje sustava za sakupljanje otpada. 

11. Osmišljavanje opsežne edukacijske kampanje za popularizaciju sustava odvojenog 

sakupljanja otpada. 

12. Ekonomske analize sustava odvojenog sakupljanja otpada.  

Zakon o održivom gospodarenju otpadom [10] propisuje obavezu da do 2020. godine udio 

odvojeno prikupljenog papira i kartona, metala, stakla i plastike mora iznositi 50%  od njihove 

količine. Ti zahtjevi su prvotno propisani Direktivom o otpadu [6] . Zbog tih se zahtjeva većina 

sustava odvojenog sakupljanja otpada  u EU baziraju na sakupljanju četiri ili pet frakcija otpada. U 

svim sustavima se odvojeno sakupljaju biootpad (kuhinjski otpad), staklo i ostatni otpad, dok se 

zbog jednostavnijeg (jeftinijeg) prikupljanja otpada četvrta frakcija može sastojati od papira i 

kartona, te metalnog i plastičnog ambalažnog otpada, ili se mogu sakupljati kao dvije odvojene 

frakcije.  

Vrlo bitan element sustava odvojenog sakupljanja otpada je odabir lokacija odlaganja (i 

sakupljanja) pojedinih frakcija otpada koje se prvenstveno razlikuju u udaljenostima koje korisnik 

treba prevaliti da bi odložio otpad: 
1. Sustav sakupljanja otpada od vrata do vrata (door to door system), gdje se posude (kontejneri, 

kante, ili vrećice) odlaže ispred svakih vrata, u dvorištu ili na drugim površinama u blizini stana 

ili kuće. Udaljenost koju korisnik treba prevaliti da bi odložio otpad je minimalna. 

2. Sustav sakupljanja otpada ispred zgrade (kerbside system), gdje se otpad odlaže u odgovarajuće 

posude, te odlaže za potrebe odvoza na ivicu pločnika (kerbside) ispred stambene zgrade. 

Korisnik treba prevaliti maksimalno 50-60 m da bi odložio otpad, tako da je prihvaćanje ovog 

sustava sakupljanja otpada od strane  korisnika  vrlo dobra. 

3. Sustav prikupljanja na točkama za odlaganje otpada (drop-off points) ili zelenim otocima. 

Korisnik mora prevaliti od 100 do 300m do točke odlaganja otpada. Sustav se oslanja na 
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spremnost građana da prevaljuju relativno veće udaljenosti pješice od mjesta odlaganja 

otpada. 

4. Prikupljanje otpada u reciklažnim dvorištima gdje je moguće selektivno odlaganje svih 

frakcija otpada po povoljnijim cijenama odvoza otpada, ili se ovdje mogu odlagati 

frakcije otpada koje nisu predviđene na ostalim lokacijama odlaganja i sakupljanja. 

Neki objekti (trgovine, javne ustanove, i sl) također mogu biti uključene u sustav odvojenog 

prikupljanja pojedinih frakcija otpada, posebice opasnog odnosno problematičnog kućnog otpada, 

kao što su baterije, fluorescentne lampe, stari lijekovi i drogo.  

Odabir vrste posude (kontejne, kanta ili vreća) i njenog volumen za odvojeno sakupljanje pojedinih 

frakcija otpada vrši se na osnovu veličine korisnika (broj osoba u obitelji), prema tipu stambenog 

objekta (broj obitelji u zgradi), te na osnovu odabranog PlaKSO sustava.    

Primjena PlaKSO (plati koliko si odložio) sustava zasniva se na tri glavna faktora: 

1. identifikacija proizvodžača (generatora) otpada, 

2. mjerenje proizvedene (generirane) količine otpada i/ili upotrebljene usluge, 

3. individualna naplata pristojbe za proizvedeni (generirani) otpad.  

Varijante PlaKSO sustava prikazane su na slici 1. Glavna podjela u PlaKSO  sustavima zasniva se 

na identifikaciji korisnika ili posude.  U PlaKSO sustavima sa identifikacijom korisnika 

identifikacija korisnika se realizira pomoću magnetske kartice. Ovakvi sustavi se zasnivaju na 

ugradnji predkomora na nadzemne i podzemne kontejnere. Kod ovih sustava se razlikuju: 

1. sustav naplate po odloženom volumenu otpada, 

2. sustav naplate po težini odloženog otpada. 

Sustav naplate po odloženom volumenu otpada se realizira tako da se pri odlaganju otpada (u 

nadzemni ili podzemni kontejner), nakon identifikacije korisnika pomoću  magnetske kartice,  na 

korisnikov račun evidentira odlaganje određenog volumen otpada (najčešće 10 ili 15 litara) koliko 

iznosi volumen predkomore.  Sustav naplate po težini odloženog otpada se realizira istovjetno kao 

predhodni sustavu, samo što se odloženoj količini otpada u predkomori izmjeri težina. 

Pri identifikaciji posuda one mogu biti od individualnih ili kolektivnih korisnika, a naplata se 

također može provesti na osnovu volumena ili težine.  Sustav naplate po volumenu spremnika za 

otpad  realizira se putem sustava identifikacije i to kao: 

a)  sustav naplate po volumenu spremnika  za otpad sa individualnom evidencijom odvoza, 

b) sustav naplate po volumenu spremnika za otpad  sa zadanom frekvencijom odvoza 

otpada. 

Sustav naplate po posudi (kanti ili kontejneru) za otpad sa individualnom evidencijom odvoza, 

realizira se tako da je svakom korisniku, ili skupini korisnika, dodijeljena posuda određenog 

volumena koja se može identificirati pomoću ugrađenog čipa ili pomoću nekog drugog sustava 

označavanja i identifikacije. Na takav način se može identificirati posuda pomoću opreme koja je 

instalirana na kamionu za odvoz otpada, ili pomoću prijenosnog uređaja kojeg nosi zaposlenik. 

Nakon identifikacije posude, na račun korisnika, ili grupe korisnika, se bilježi usluga pražnjenja tog 

volumena posude. 
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Slika 1. Varijante PlaKSO  sustava. 

 

 
Slika 2.  Neke varijante sustava odvojenog sakupljanja otpada. 
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Tablica 1. Prikaz nekih indikatora za različite varijante sustava odvojenog sakupljanja otpada.   

varijanta 1 2 3 4 5 6 

UOP 34,61 18,91 10,19 42,33 82,59 37,09 

MUFo 25,72 4,00 2,76 21,31 40,27 16,20 

SOo 71,51 24,50 12,92 33,34 76,22 37,85 

KOo 68,51 83,82 93,12 90,80 97,67 92,96 

 

Korisnik (ili grupa korisnika) može odabrati  volumen  posude, a korisnicima se naplaćuje broj 

pražnjenja odabrane posude u jednom mjesecu. U sustavu naplate po volumenu spremnika za otpad  

sa zadanom frekvencijom odvoza otpada dodjeljena posuda se prazni prema unaprijed dogovorenim 

mjesečnom rasporedom pražnjenja. Korisnici mogu odabrati volumen posude i/ili učestalost 

(frekvenciju) mjesečnog  odvoza otpada. Sustav naplate po volumenu posude može se realizirat i 

putem pretplate, što se realizira kupnjom odgovarajućih naljepnica, oznaka ili tokena, ili kupnjom 

odgovarajućih vreća za odlaganje različitih volumena i boja ovisno o frakciji koja se odlaže. 

Preporuča se upotreba prozirnih vreća, kako bi se mogao vizuelno kontrolirati sadržaj vreće.  

Kod sustava naplate po težini odloženog otpada. sa identifikacijom spremnika otpada prilikom 

odvoza otpada određuje se težina posude pomoću ugrađenog sustava mjerenja na kamionima za 

odvoz otpada. Spremnik ima ugrađen čip, a uređaji ugrađeni u kamion za odvoz otpada tako 

identificiraju  dotični spremnik, te ga zajedno s očitanom težinom šalju u centralnu bazu podataka 

gdje se dotični podaci pohranjuju na račun identifciranog korisnika.  

Jedna od podjela stambenih objekata gdje se vrši usluga odvoženja otpada je: 

a) objekti sa (čuvanim) prostorom za odlaganje otpada (vanjski ili unutarnji), 

b) objekti bez (čuvanog) prostora za odlaganje otpada. 

U  potonjem slučaju potrebno je predvidjeti sustav zaključavanja posuda, kako bi se onemogućilo 

donošenje otpada od građana koji nisu vlasnici tih posuda. Za manje posude rješenje je ugradnja 

specijalnih bravica koje se automatski otvaraju prilikom pražnjenja, ili izgradnja montažnih 

vanjskih ormarića za čuvanje posuda za odlaganje otpada. 

Posebna pažnja prilikom kreiranja PlaKSO sustava mora se posvetiti definiranju odgovarajuće tarife 

naplate za izvršene usluge odvoza otpada. Sustav naplate mora biti takav da financijski potiče 

odvojeno sakupljanje otpada, a kažnjava neodgovorno ponašanje prilikom razdvajanja frakcija 

otpada na mjestu nastanka. Postoji čitav niz elemenata koje potrebno uzeti u obzir pri kreiranju  

odgovarajuće tarife naplate [11]. Iznos naplate sastoji se od fiksnog (paušalnog) dijela i varijabilnog 

dijela, koji ovisi o množini (masi ili volumenu) odloženog ostatnog otpada. Postoje primjeri iz 

prakse gdje se u varijabilnom dijelu tarife naplaćuje množina odloženog ostatnog i biootpada, dok 

se odvoz i zbrinjavanje ostalih frakcija ne naplaćuje.  

Pri odabiru učestalosti (frekvenciji) odvoza moraju se uzeti u obzir broj i mjesto odlaganja 

pojedinih frakcija otpada i klimatski čimbenici. Biootpada koji se većim dijelom sastoji od 

kuhinjskog otpada zahtijeva veću frekvenciju odvoza, posebice u toplijim podnebljima. U svakom 

slučaju, frekvencija odvoza otpada mora biti prilagođena sezonskim promjenama klime. Ostali 

aspekti koje treba uzeti u obzir u pogledu učestalosti odvoza otpada su sezonske oscilacije 

stanovništva, mogućnost i navika kućnog kompostiranja i regionalni obrasci potrošnje stanovništva. 

U primjerima dobre prakse  unutar država EU mnoge općine su organizirale  dodatna "rezervna 

mjesta odlaganja" opremljena posudama za odlaganje frakcija otpada, gdje građani mogu dostaviti 

otpad u slučaju da nisu bili u mogućnosti da se usklade s utvrđenim rasporedom odvoza otpada. 

Broj takvih mjesta odlaganja smanjuje se s vremenom kako raste prihvaćanje i učinkovitost novog 

sustava odvojenog sakupljanja otpada. 

Odabir vozila za odvoz otpada može se provesti na osnovu kapaciteta, načinu utovara otpada 

(stražnje, bočno i prednje tovarenje), broja komora jer postoje jednokomorna i višekomorna vozila, 

te vozila sa miješalicom ili sa potisnom pločom. Prilikom definiranja sustava odvojenog sakupljanja 

otpada potrebno je prvenstveno koristiti postojeća vozila za odvoz otpada, te nabavljati samo 
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najnužnija nova vozila. Postojeća vozila za odvoz miješanog otpada mogu se koristiti za odvoz 

ostatnog otpada, papira i kartona, te lakog ambalažnog otpada. Odvoz stakla vrši se pomoću običnih 

kamiona, dok se vozila za odvoz biootpada moraju posebno odabrati. Vozila za odvoz biootpada 

treba odabrati tako da odgovaraju značajkama otpada, posebice  gustoći otpada. Kuhinjski otpad 

ima relativno veliku gustoću (od 0,6 do 0,8 kg / litri) i udio vlage, pa stoga nije preporučljivo 

zbijanje takvog otpada tijekom transporta. U praksi je potvrđeno da su za odvoz takve vrste otpada 

najpogodniji kamioni male nosivosti, gdje se otpad ubacuje ručno ili pomoću automatskih utovarnih 

sustava. Upotreba malih kamiona je pogodan samo kada sustav odvojenog sakupljanja otpada 

učinkovito osigurava  odvoz biootpada koji se isključivo sastoji od kuhinjskog otpada, a prevenira  

njegovo miješanje s otpadom iz vrtova. Otpad iz vrtova ima drugačija svojstva od kuhinjskog 

otpada zato jer ima manju gustoću (od 0.15 to 0.30 kg/litri) te puno manji udio vlage. Jedan od 

razloga za ograničavanje veličine posuda za prikupljanje biootpada iz domaćinstava je sprečavanje 

zajedničkog prikupljanja ovih vrsta biootpada. 

Na slici 2. prikazano je nekoliko praktično realiziranih varijanti sustava odvojenog sakupljanja 

otpada [12]. Pojedine varijante se razlikuju po broja frakcija koje se odvojeno sakupljaju, po mjestu 

odlaganja pojedine frakcije otpada, po volumenu posuda za odlaganje pojedine frakcije otpada, te 

po mogućnosti primjene različitih varijanti PlaKSO sustava. U tablici 1. dane su vrijednosti nekih 

pokazatelja praktično realiziranih u varijantama sustava odvojenog sakupljanja otpada prikazanih na 

slici 2. Na osnovu analize brojčanih vrijednosti pokazatelja može se ustvrditi da je najučinkovitija 

varijanta broj 5 zato jer je njenom primjenom realiziran udio odvojenog prikupljanja otpada od 

preko 82%, maseni udio frakcije organskog (kuhinjskog) otpada iznosi preko 40%, uz stupanj 

odvajanja od preko 76%  i  kvalitetu odvajanja veću od 97%.  

Paralelno sa uspostavom sustava odvojenog sakupljanja otpada potrebno je izgraditi i odgovarajuća 

postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog otpada. Ta postrojenja mogu biti smještena u 

jedinicama lokalne samouprave, ili mogu biti sastavni dio centara za gospodarenje otpadom (CGO). 

Frakcija ostatnog otpada se odvozi u pretovarne stanice gdje se pretovaruje u odgovarajuće kamione 

koji ju odvoze u centre za gospodarenje otpadom (CGO) na mehaničko-biološku obradu. Frakcija 

organskog (kuhinjskog) otpada ili biootpada se odvozi u postrojenja anaerobne digestije s 

naknadnim kompostiranjem, ili u kompostane. Ostale frakcije (papir i karton, staklo i laki 

ambalažni otpad) se odvoze u sortirnice  gdje se nakon sortiranja odvoze u odgovarajuće tvornice 

na daljnju obradu kao sekundarne sirovine. 

 

 

4. ZAKLJUČAK 

 

Jedan od najvažnijih aktivnosti pri uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom  je 

organizacija i implementacija učinkovitog sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. 

Prilikom realizacije učinkovitog sustava odvojeno sakupljanja otpada jedinice lokalne samouprave 

trebaju odabrati osnovne elemente takvog sustava koji se zasnivaju na primjerima dobre prakse u 

zemljama Europske unije. Preporuča se razrada takvog sustava za pojedine vrste objekata, te 

definiranje plana njegove postepene implementacije. Odabir sustava za praćenje, analizu 

(pokazatelji) i optimiranje sustava za odvojeno sakupljanje otpada omogućuje kontinuirano 

poboljšanje učinkovitosti sustava. Osmišljavanje opsežne edukacijske kampanje za popularizaciju 

sustava odvojenog prikupljanja otpada, te njegova  ekonomska analiza nezaobilazni su koraci ka 

njegovoj uspješnoj praktičnoj implementaciji. 
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РЕЗИМЕ 

 

У овом раду се говори о задацима које реализује оперативни тим у непосредној заштити лица која се 

безбедносно штите. Кроз рад смо покушали да идентификујемо и прикажемо намену оперативног тима, 

формације оперативног тима и место и улогу појединих чланова тима приликом реализације задатака 

непосредне заштите. Самосталност и вишефункционалност су основне карактеристике оперативних тимова за 

непосредну заштиту. Тим чине врхунски обучени људи различитих специјалности који радећи тимски (заједно) 

постижу најбоље резултате. Фунционалност тима зависи од обучености и увежбаности планираних радњи и 

поступака, способности правовремене реакције и мотивисаности чланова тима за реализацију задатка.  

Кључне речи: оперативни тим, непосредна заштита, формација, обезбеђење, угрожавање. 

 

 

SECURITY AND PROTECTION OF PERSONS 

THE OPERATING TEAM 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the tasks performed by the operations team in the immediate protection of persons who 

are security protected. Through the work we have tried to identify and present the purpose of the operating team, the 

formation of the operating team and the place and role of individual members of a team to implement the tasks of 

immediate protection. Autonomy and versatility are the main characteristics of the operational teams for immediate 

protection. The team consists of highly trained people with different specialties who working team (together) achieved 

the best results. Funcionalnost team depends on the training of practice and planned actions and procedures, timely 

response capabilities and motivation of the team members for accomplishing the task. 

Keywords: operational team, immediate protection, formation, security, endangerment. 

1. УВОД 

У склопу јединственог система безбедносне заштите одређених личности, предузима се 

непосредна заштита коју реализују специјализоване службе за обезбеђење. Функционални 

делови специјализованих служби за обезбеђење, који планирају и предузимају мере и радње 

ради спречавања угрожавања личне безбедности личности која се штити називају се 

оперативни тимови. Основни задатак оперативног тима је смањење или неутралисање ризика 

изазваних дејством индентификованих претњи.  

Вођа тима је одговоран за функционисање, јединство и добру организацију тима. Пожељно је 

да вођа тима буде најискуснији члан тима, он мора поседовати искуство у свим видовима 

обезбеђења. Вођа тима мора приликом обављања задатка да буде на месту које му омогућава 

најбољи увид у функционисање непосредне заштите. 

При реализацији конкретних задатка појављују се и проблеми у функционисању оперативног 

тима који су условљени људским фактором, а то су: лични конфликти чланова тима, 
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недефинисане улоге и одговорности, неправилно вођство и др. Необученост или непажња 

једног члана тима може довести у питање успех читавог тима, па је веома важно да сви 

чланови тима буду мотивисани да учествују у подизању нивоа обучености осталих чланова 

тима. 

2. РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ И ЗНАЧАЈ 

ОПЕРАТИВНОГ ТИМА 

Значај оперативног тима се огледа у томе што се он налази на самом месту дешавања, 

чланови тима су ти који први уочавају претње које руководиоци не виде, чиме чланови тима 

стварају претпоставке за боље одлучивање. Вишефункционални тимови су ефикаснији од 

група или појединаца с истим знањем (синергијски ефекат – резултати тима су много бољи 

него сума појединачних резултата истог броја појединаца). Схватање тима као групе 

појединаца који раде на заједничком задатку услов је за правилан приступ тиму и тимском 

раду. Да би тим био успешан и ефикасан сваки члан тима мора да се детаљно упозна са 

својим дужностима и дужностима осталих чланова тима. Чланови тима морају да се  смењују 

на дужностима како би се обучили за обављање што више различитих дужности у тиму. У 

том смислу, принцип ротације је веома делотворан. Тимови који су неуравнотежени, лоше 

вођени и чији су чланови немотивисани су лоши. 

2.1. Подела тимова 

При реализацији задатака непосредне заштите одређених личности оперативне тимове  

можемо поделити на: 

 привремене (псеудотим) и 

 сталне тимове (трајни тим). 

Привремени – псеудотимови немају заједнички индентитет и увек наступају као 

индивидуалци. Псеудотимови настају када нема реалних потреба за формирање сталног 

тима. Карактеристика привремених тимова је да немају чврсту и стабилну структуру и да се 

њихово постојања завршава реализацијом конкретног задатк.а 

Трајни тимови, за разлику од привремених, имају стабилну структуру и функционишу с 

јасним циљем непрекидног унапређења процеса непосредне заштите уз стално увежбавање 

тактичких ситуација. 

2.2. Формирање оперативног тима 

Формирање оперативног тима је најосетљивија фаза, сваки изабрани члан тима мора бити 

мотивисан за тимски рад, сигуран у своју улогу, као и улогу осталих у тиму. Сваки члан тима 

мора да зна своја права и одговорности и да се осећа сигурно у тиму. 

За успешну реализацију задатака непосредне заштите одређених личности неопходно је да 

трајни тим поседије следеће карактеристике: 

 мало бројно стање припадника, у противном, чланови тима неће моћи да добро 

упознају способности сваког појединца, што је услов за добро функционисање трајног 

тима. 

 одговарајући ниво обучености чланова тима неопходног за квалитетно обављање 

задатака, осим специјалистичких и стручних вештина, сваки члан тима мора бити 

мотивисан за даље усавршавање и обучавање. 

 јасно дефинисани циљеви, који помажу тиму да усмери своје снаге ка њима, тимови 

постижу одличне резултате када имају високо постављене циљеве.  
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2.3. Битне разлике између трајног тима и псеудотима 

Основни принцип трајног тима је разумевање тимског рада. Псеудотимови постоје само док 

се задатак реализује. 

У трајном тиму сви су укључени у реализацију задатка. У псеудотиму сваки припадник види 

само себе. 

У трајном тиму сви исказују своје способности. У псеудотиму чланови тима раде само оно 

што им се каже.  

У трајном тиму радо се прихватају сугестије везане за реализацију задатка. У псеудотиму 

сугестије нису добродошле. 

У трајном тиму рад се темељи на поверењу и сарадњи. У псеудотиму рад се заснива на 

опрезу. 

У трајном тиму конфликти се решавају брзо и конструктивно. У псеудотиму конфликт је 

тешко решив проблем. 

Трајни тим дели вредности и подиже квалитет сваког припадника у тиму. У псеудотиму 

свако љубоморно чува своје знање. 

2.4. Функционисање тима 

Стални тим функционише складно и уравнотежено с члановима који, по правилу, имају 

подједнак ниво обучености и сваки члан је у потпуности прихватио своје место и улогу у 

тиму. Успех целог тима зависи од индивидуалног успеха сваког појединца. 

У трајним тимовима, при реализацији конкретних задатака непосредне заштите, јављају се 

разлике између самих припадника тима, а те различитости припадника трајних тимова 

каракеришу неколико типова припадника тима: 

 Професионалац: припадник трајног тима којег карактеришу флексибилност, оданост 

тиму, стручност, поузданост, друштвеност; чланови тима га доживљавају као ентузијасту 

и доброг сарадника. 

 Изазивач: припадник трајног тима који је циљно оријентисан и који на најбољи начин 

користи информације које помажу тиму да одржи позитивне тензије. 

 Весељак: стваралац позитивне атмосфере у трајном тиму; ведрог духа при реализацији и 

најсложенијих задатака. 

 Истраживач: карактеришу га независтан став, поштење, инвентивност и оригиналност, 

често поставља питања и отворено исказује нетрпељивост према лењим и пасивним 

припадницима трајног тима. 

 Бунтовник: такмичар, према руководиоцу тима осећа завист и нетрпељивост, остали у 

тиму га доживљавају као хушкача. 

2.5. Психофизичке карактеристике припадника оперативног тима 

Припадник оперативног тима мора да поседује висок  степен иницијативе, самопоуздања и 

креативности. Он мора бити мотивисан мора поседовати организаторске способности.  

Припадник оперативног тима по правилу нема радно време, тако да мора бити доброг 

здравља и одлично физички припремљен.  

Својим изгледом не би требало да привлачи пажњу ни да се посебно истиче. Односно, 

неопходно је да своју гардеробу и понашање прилагоди конкретној ситуацији (да буде 

уклопљен у радну и друштвену средину) и прилагођен личности која се штити.  

Мора бити дисциплинован, стрпљив и обучен да запажа детаље. Мора бити потпуно 

сконцентрисан на посао и не сме да дозволи да му приватни проблеми одвлаче пажњу. 

У комуникацији мора бити вешт како би могао успешно да комуницира са различитим 

особама склоним провокацијама.  
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Мора бити прилагодљив и тимски оријентисан, спреман да подржи и заштити свог тимског 

колегу..  

Неретко се дешава да оперативни тим непосредне заштите чине припадници који по први 

пут раде заједно, па је сасвим могуће да се не познају, али је важно да прихвате једни друге и 

да се међусобно поштују као професионалци.  

Мора добро да познаје системе техничке заштите, као и средства везе које користе приликом 

извршења задатака. 

Мора бити врхунски обучен да брзо и прецизно користи ватрено оружје. 

Све договорене мере мора спроводити савесно, одговорно и дисциплиновано, било да је реч 

о појединачним радњама, било о заједничким активностима (подразумевају одређену 

координацију и синхронизацију). Планирање и пажљиво опажање (сазнање)
4
 детаља, уз 

сталну концентрацију, основни су елементи успешне заштите. Применом мера и 

реализацијом задатака елиминисаће се тактичка предност изненађења атентатора. 

3. КРЕТАЊА ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕПОСРЕДНЕ 

ЗАШТИТЕ 

Непосредна заштита подразумева стално физичко присуство припадника специјализоване 

безбедносне службе за обезбеђење лица која се безбедносно штите као стална пратња 

приликом кретања пешке, аутомобилом или неким другим превозним средством у земљи и 

иностранству, као и у ситуацијама када та лица бораве у одређеним објектима, на јавним 

манифестацијама, скуповима и сл. 

Кретања оперативног тима при реализацији задатака непосредне заштите могу бити: свечана, 

најављена, уобичајена и изненадна. 

Свечана кретања су најчешћа када се дочекују и испраћају највиши страни државни 

представници у званичној посети. Безбедносни проблем приликом тих кретања представља 

чињеница да је с програмом боравка и протоколарним активностима на траси кретања 

унапред упознат већи број лица и да је на траси кретања и просторима задржавања присутан 

већи број других лица. У том случају је неопходно превентивно предузимање максималних 

мера обезбеђења, непосредно и по дубини. 

Најављена кретања су сва кретања која су унапред позната, а која немају свечан карактер 

(путовања штићених личности у земљи и иностранству, посете појединим организацијама, 

присуствовање политичким скуповима и другим јавним манифестацијама  

Уобичајена кретања су кретања која одређена личност свакодневно обавља, као што су 

одлазак на посао и долазак кући, када су трасе кретања углавном исте. 

Изненадна, односно ненајављена кретања представљају, у превентивном смислу, 

најбезбеднију врсту кретања, јер је с планом кретања и програмом боравка одређене 

личности упознат мали број лица. 

3.1. Начини кретања оперативног тима при вршењу непосредне заштите 

Формације оперативних тимова за непосредну заштиту увек се крећу (пешке–безбедносни 

ескорт) заједно с лицем које се штити када је он/а изван обезбеђеног објекта (резиденције, 

канцеларије, хотелске собе). 

Основни принципи реализације непосредне заштите приликом кретања пешке су: 

 подела у секторе и подела одговорности и задатака током кретања, 

 дефинисање улога чланова тима у ванредној ситуацији  и 

 флексибилност при прилагођавању променама у окружењу. 

                                                 
4
 Крстић,О : Прогностика криминалитета, полицијска академија, Београд 2003. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

265 

 

Опште је правило да припадници тима, приликом кретања у пешачким формацијама, морају 

остати довољно близу (не дуже од дужине руке и не краће од половине руке) лица које се 

штити, како би га покривали у случају напада. Врста формације зависи од безбедносне 

процене угрожености и окружења. 

3.2. Формација оперативног тима при кретању пешке 

Пешачка формација непосредне заштите представља јасно и прецизно одређену структуру 

оперативног тима (број, распоред) према постављеним задацима. 

Формације које ће се користити за заштиту неке личности зависе првенствено од броја људи 

који је на располагању. Постоје бројне формације за заштиту и оне варирају према локацији 

и ситуацији у којој се користе. 

Циљ ових формација је да се са расположивим бројем људи обезбеди максимална заштита 

штићене личности. Основна идеја ових формација је да сваки припадник обезбеђења има 

своје поље (зону) одговорности на коју са концентрише при обављању послова обезбеђења 

штићене личности. 

Најчешће коришћена формација у непосредној заштити приликом кретања пешке јесте 

формација дијамант, која броји 4–5 припадника непосредне заштите распоређених око 

личности која се штити.  

Вођа тима се обично налази бочно с десне стране или лево од личности која се штити. 

Удаљеност припадника непосредне заштите у формацији дијамант зависи од нивоа претње, 

безбедносне процене (реална, претпостављена) и окружења.  

Ако се личност која се штити креће кроз масу (излазак и улазак у објекат, улазак и излазак из 

возила), припадници непосредне заштите се морају кретати непосредно уз њу. Уколико су у 

питању кретање пешке на траси где је ''ређа маса'' или остале неформалне шетње, удаљеност 

непосредне заштите не сме бити веће од једног метра. 

Правило у свим пешачким формацијама је да се најближи припадник непосредне заштите 

супротставља претњи –нападу и, по потреби, решава претњу, док остали припадници 

непосредне заштите изолују и евакуишу личност која се штити из зоне претње. Увек када је 

то могуће, основни задатак непосредне заштите је евакуација одређене личности из зоне 

претње. 

У реалним условима, приликом кретања непосредне заштите пешке, постоје ситуације у 

којима је немогуће одржавати формацију – пријеми и кретање степеницама. Оперативни тим 

ће се прилагођавати тим ситуацијама, тако да се покрију излази и улази, а приликом кретања 

степеницама, један припадник тима обавезно иде испред степеницама до договореног спрата 

и осматра и обавештава вођу тима о стању на крајњој позицији. 

Кретања формација непосредне заштите с личношћу која се штити могу бити разнолика 

према свом броју и распореду, што битно одређује поступак и реакцију приликом напада. 

4. ПРОБЛЕМИ КОЈИ МОГУ НАСТАТИ ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Већина проблема које припадници оперативног тима имају могу се поделити у четири групе:  

 проблеми у односима са штићеном личности;  

 проблеми са имиџом који штићена личност жели да пројектује у јавност о себи; 

 проблеми са ставом штићене личности о мерама и радњама обезбеђења уопште и 

 технички проблеми обављања послова обезбеђења личности. 

У решавању проблема припадници оперативног тима често немају избора већ да попусте 

жељама штићене личности чак и ако то значи смањење степена заштите која се пружа или 

ограничење њене ефективности. Неписано правило коме подлежу све радње 

припадникаоперативног тима је:''Немојте ометати радње штићене личности ни на који начин 
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који би је могао узнемирити или створити непријатељство''. У суштини, то значи да се 

заштита може смањити у неким случајевима до тачке у којој се рањивост знатно повећава. 

Овај метод рада са ''урачунатим ризиком'' није пожељан, али без обзира на то, постоји као 

реална животна чињеница: 

Често се дешава да штићена личност инсистира да нико не треба да се креће испред ње. Ово 

је прилично општа појава нарочито када се заштита пружа политичким личностима. 

Припадници оперативног тима једноставно морају да помере своја места по страни и позади 

штићене личности и пружају заштиту са тих положаја. 

Штићена личност не жели никакво заштитно особље на видику, али ипак жели да буде 

заштићена. Ова врста захтева обично се јавља када штићена личност испуњава друштвене 

или породичне обавезе. Оперативни тим у овој ситуацији може само да обуче одговарајућа 

одела и покуша да се не разлику од осталих гостију или случајних пролазника (у зависности 

од места и повода дешавања којем штићена личност присуствује). У овим случајевима 

припадници оперативног тима ће вероватно бити на одстојању од 4 до 15 метара од штићене 

личности. Када штићена личност купује по радњама, посећује неку уметничку галерију или 

шета градским улицама, а не жели заштитно особље на видику јављају се веома озбиљни 

проблеми. 

Штићена личност одлучи да уђе у пријатељску масу или крене ка заштитним оградама за 

масу, а затим крене дуж ње рукујући се и поздрављајући се са људима из масе. Припадници 

оперативног тима треба да се поставе према маси, а један припадник оперативног тима треба 

да заузме место иза штићене личности. Док се штићена личност креће дуж заштитне ограде, 

припадник оперативног тима на страни смера кретања треба да пази на руке људи из масе. 

Један од припадника оперативног тима треба да буде иза штићене личности и осматра део 

масе који је штићена личност прошла. 

Ако се штићена личност дуже налази у пријатељској маси, припадници оперативног тима 

треба да настоје да одрже један релативно чист простор око штићеника, истовремно 

задржавајући своје положаје. Наредбе припадника оперативног тима лицима из масе морају 

бити чврсте, али учтиве. 

Буде ли штићена личност затражила од припадника оперативног тима да јој набави новине, 

пакет жвакаће гуме или неки сендвич, он треба љубазно да га обавести да не може 

напуштати своје место да би прибавио ту ствар, али да ће обезбедити да то уради неко други 

од особља ко не припада служби обезбеђења. 

Штићена личност ће често да се усресреди на једног припадника оперативног тима и следи 

га или му дозвољава да буде водич током кретања. Ако се ово деси, тај припадник 

оперативног тима мора знати да штићена личност следи његово вођство, а други припадници 

оперативног тима треба да му омогуће да води читаву групу дуж маршруте кретања. Ако је 

могуће и изводљиво под условима претње, овај припадник оперативног тима треба да 

евакуише штићену личност на неко безбедно место, док остали блокирају претњу. 

Припадници оперативног тима могу да изгубе личне ствари током контакта с јавношћу. 

Испала оловка или перо, гарнитура кључева, игла за машну, итд., најчешће се не могу поново 

узети за време вршења дужости током обезбеђења личности. Припадник оперативног тима 

који се заустави да би подигао испали предмет прекида безбедносни прстен око штићене 

личности. Због тога припадници оперативног тима треба да носе само најнеопходније ствари 

док су на дужности. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Савремени атентати се разликују према начину извођења што је део сталне борбе између 

оперативних тимова за заштиту и атентатора. 

Припадници оперативних тимова за обезбеђење одређених личности на задацима непосредне 

заштите у својим активностима морају увек бити благовремено информисани, акционо 
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усмерени и мобилни према потенцијалним претњама. Њихова обученост у препознавању 

безбедносно-индикативних појава, анализирању конкретних претњи, планирању мера и 

радњи с циљем непосредне заштите одређених личности, битно одређује ниво укупне 

безбедносне заштите  личности које се штите. 

Професионалну слику оперативног тима у реализацији задатка непосредне заштите морају да 

красе поверљивост, дискретност, тимски дух и физичка спремност, а све с циљем заштите 

физичког интегритета личности која се штити. 

Јасно је да је оперативни тим добар у оној мери у којој је добра његова најслабија карика. 

Врло су чести захтеви да се у сталне тимове убаце необучени и неискусни припадници, како 

би се некоме учинила услуга. То може да буде опасно и да доведе до пропуста у реализацији 

задатка, а самим тим и до угрожавања безбедности лица које се штити и лица која бораве у 

његовој близини. Тежина, сложеност и одговорност при реализацији задатка непосредне 

заштите оправдавају неопходност тимског рада у заштити људског живота као највеће 

вредности. 
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РЕЗИМЕ 

 

Циљ рада је одређивање физичко-хемијских карактеристика јестивог уља, које су од значаја за могућу 

појаву пожара. У раду је коришћено комерцијално сунцокретово уље са домаћег тржишта, а одређивани су 

температура паљења, температура самопаљења, температура појаве дима и производи термичке разградње. 

Кључне речи: биљна уља, температура паљења, температура самопаљења, полициклични 

ароматични угљоводоници 

 

 

DETERMINATION OF INDICATORS THERMAL DECOMPOSITION 

SUNFLOWER OIL IN ORDER TO DETERMINE THE RISK OF FIRE 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the physical and chemical characteristics of edible oil, which are of 

importance for a possible occurrence of fire. We examined temperature of ignition, temperature of self-ignition, 

temperature of smoke and products of thermal decomposition commercially sunflower oil available on the domestic 

market. 

Keywords: vegetable oil, temperature of ignition, temperature of self-ignition, polycyclic aromatic 

hydrocarbons 

 

1. УВОД 

Употреба уља и масти за припрему хране поступком пржења и печења често је узрок пожара. 

На ово указују и статистички подаци према којима више од 50% пожара започиње у кухињи. 

Према статистичким подацима о пожарима у Великој Британији у периоду од 2013. до 2014. 

године, који су се догодили на стамбеним објектима, 62% се односи на пожаре у кухињама 

[1]. Према Америчкој управи за пожаре (US Fire Administration) најчешћи узрочник пожара у 

стамбеним објектима је кување (37%). До паљења је дошло услед неадекватног коришћења 

уређаја за припремање хране (38%), због несвесног остављања истих укљученим (10%), или 

држања запаљивих течности у близини извора топлоте (12%). У овим пожарима је било 430 

смртних случајева, 5400 повреда и 1,1 милијарда долара материјалне штете [2]. На Слици 1 

су приказани најчешћи узрочници пожара у стамбеним објектима у 2013. години у САД. 

 

                                                 
1
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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Слика 1: Најчешћи узрочници пожара у стамбеним објектима у 2013. години у САД 

 

Уља и масти спадају у групу горивих материја, приликом коришћења за припрему хране на 

високим температурама (180-220°C) долази до њиховог паљења. Често се уље прегреје и 

запали и пре додавања хране. Осим количине уља у посуди, величине и облика посуде, 

времена загревања, највећи утицај на могући ризик од појаве пожара има врста уља. 

 

2. ПОКАЗАТЕЉИ РИЗИКА ОД ПОЖАРА УЉА 

Биљна и животињска уља и масти сагоревају уз појаву светлог и чађавог пламена, са 

издвајањем велике количине дима, и сврставају се у категорију пожара F. Јестива уља су на 

температурама припреме хране изложена процесу разлагања што доводи до промене 

термичких и других својстава уља. 

 

2.1. Паљење јестивих уља 

Сa аспекта заштите од пожара, битно је познавање температуре на којој уље може да се 

користи, а да се искључи ризик од пожара услед паљења или самопаљења. 

Тачка паљења биљних уља је релативно висока, због њихове мале испарљивости, и креће се 

од 180°C до изнад 320°C. За сунцокретово уље, у зависности од састава и начина прераде, 

литературне вредности зa температуру паљeњa су: 314°C [3], 316°C [4], чак и изнад 320°C 

[5]. Особине уља одређују и температуру самопаљења, која је према литературним подацима 

за сунцокретово уље 341°C [4], па и већа од 350°C [5]. Она уља која имају више температуре 

самопаљења, показују већу стабилност у односу на високе температуре, потребно им је дуже 

време да се запале. У 83% пожара, приликом пржења, дошло је до запаљења уља у времену 

од 15 минута, док се у 12% случајева пожара он развио за време од 30 минута [6]. 

Када се уље запали у уређајима за печење и пржење, развија се пламен висине и до 1,5 

метара уз ослобађање велике количине топлоте (40000 kJ/kg), што може довести до брзог 

ширења пожара кроз цео објекат [7]. 

При термичкој обради уља, долази до њихове разградње, ослобађају се испарљива једињења 

уз појаву дима. Температура на којој се јавља дим је температура димљења. Почетак појаве 

дима на површини уља је показатељ термичке стабилности уља, заправо она уља која имају 

високе температуре димљења су постојанија на високим температурама и мањи је ризик од 

могуће појаве пожара. Сунцокретово уље у зависности од састава масних киселина и начина 

прераде има различиту стабилност. Уље које је нерафинисано и садржи у свом саставу више 

незасићених киселина (линолна киселина), има температуру димљења 107°C, нерафинисано 

уље које је богато олеинском киселином има температуру димљења 160°C, а рафинисано 

225°C [8]. 

 

2.2. Термичка разградња уља 

Уља и масти су органска једињења, према хемијском саставу естри трохидроксилног 

алкохола глицерола и различитих виших масних киселина. Већина масних киселина 

присутних у уљима су незасићене: олеинска, линолна и линоленска киселина, а у мастима 

засићене: палмитинска и стеаринска киселина. Од присутних масних киселина зависе 
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физичко-хемијске особине уља и масти. Познавање врсте масних киселина садржаних у уљу 

је неопходно да би се боље разумело понашање приликом сагоревања [9]. 

При загревању уља долази до разних физичких и хемијских промена. Одвијају се реакције 

оксидације, полимеризације, термичке разградње и хидролизе. Долази до ослобађања 

испарљивих једињења као што су: вода, слободне масне киселине кратких ланаца, разградни 

продукти оксидације. Повећава се вискозитет уља, развија се тамна боја, смањује вредност 

јодног броја, мења индекс рефракције, смањује површински напон и повећава склоност уља 

према пенушању. Дужим загревањем долази до погоршања органолептичких особина и 

смањења нутритивне вредности [10,11]. 

Термичком разградњом засићених масних киселина настају продукти који се састоје од: 

нормалних алкана, 1-алкена, масних киселина, симетричних кетона, оксопропил естара, 

пропенил и пропил диестара, диацилглицерола, као и акролеина, угљенмоноксида и 

угљендиоксида; док се термичком разградњом незасићених масних киселина формирају 

дехидродимери, засићени димери са циклопентанским структурама и полициклична 

једињења [12,13]. 

 

2.3. Полициклични ароматични угљоводоници 

Полициклични ароматични угљоводоници (енг. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, РАН-ови) 

су органска једињења која садрже само угљеник и водоник, а састоје се од више 

кондензованих ароматичних прстенова. Физичке и спектроскопске карактеристике РАН-ова 

потичу од коњуговане π-електронске стуктуре. На собној температури сви РАН-ови су у 

чврстом стању и хемијски су веома инертне супстанце. Велике молекулске масе и одсуство 

поларних супституената чине ова једињења веома нерастворљивим у води. 

Постоји више од 100 различитих РАН једињења, од којих је већина канцерогена. На листи 

опасних материја US Агенције за заштиту животне средине (енг. United States Environmental 

Protection Agency, US EPA) налази се шеснаест приоритетних РАН-ова, подељених на лаке 

који садрже 2-3 прстена и тешке који садрже 4-6 прстенова. Тешки PAH-oви су стабилнији и 

токсичнији од лаких.  

Извори РАН-ова могу бити природни и антропогени. Без обзира на порекло, извори РАН-ова 

су процеси термичке разградње органске материје, која у највећој мери садржи угљеник и 

водоник. У зависности од услова под којима се процеси одвијају, постоје два основна 

процеса настајања РАН-ова: непотпуно сагоревање и карбонизација. Врста РАН-ова 

насталих непотпуним сагоревањем органског материјала, у већој мери зависи од услова који 

владају при сагоревању него од самог материјала који сагорева. Поред овога, са повећањем 

температуре пламена значајно расте количина насталих РАН-ова. РАН-ови имају изразито 

мали напон паре, односно високу тачку кључања, па приликом мешања емитованих гасова са 

околним ваздухом долази до њиховог хлађења, па тако и кондензовања и адсорпције РАН-

ова на присутним честицама [14]. 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАД 

За одређивање показатеља термичке разградње коришћено је комерцијално рафинисано 

сунцокретово уље, произведено у фабрици јестивог уља Дијамант АД, Зрењанин. Уље је 

набављено у малопродајним објектима. 

Подаци о коришћеном сунцокретовом рафинисаном уљу: 

 Енергетска вредност 3700 kJ/100 g уља; 

 Садржај масних киселина у 100 g уља: 

 засићене масне киселине 12 g, 

 мононезасићене масне киселине 23 g, 

 полинезасићене масне киселине 65 g. 
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3.1. Одређивање температуре паљења 

Температура паљења одређена је методом по Кливленду (Cleveland) [15]. Температура је 

мерена помоћу термометра опсега мерења 190-410°C. Просторија у којој је вршено 

испитивање заштићена је од струјања ваздуха и замрачена да би се јасно могао уочити 

бљесак пламена. Цела апаратура је заштићена заклоном од лима, како би се спречило 

струјање ваздуха и омогућило скупљање пара изнад узорка. За време извођења огледа 

измерени радни услови у просторији су били: температура 23,5°C и притисак од 1,04 bar. 

При одређивању температуре паљења узорак је загреван брзином 1-2°C у минути, а у току 

загревања парној фази је повремено приношен уређај за паљење. Температура на којој се по 

целој површини узорка појавио пламен, представља температуру паљења. 

 

3.2. Одређивање температуре самопаљења 

Испитивање је вршено загревањем 5 cm
3 

сунцокретовог рафинисаног уља у алуминијумској 

посуди пречника 3,57 cm. Поступак загревања уља изведен је у дигестору, са подигнутим 

стакленим фронтом, без вештачке вентилације. Загревање је вршено електричним путем, 

преко грејне плоче, у опсегу температура 398-504°C. Темературне промене праћене су 

помоћу дигиталног термометра са термопаром (Ni-Cr-Ni). Термопар је постављен тако да је 

уроњен у узорак, али да не додирује дно суда. У току испитивања, при загревању, праћена је 

промена понашања узорка, бележени су време и температура приликом: појаве дима, 

кључања, самопаљења (појава пламена) и гашења пламена, односно када је уље самостално 

изгорело. Праћење промена вршено је са две пробе. 

 

3.3. Одређивање полицикличних ароматичних угљоводоника 

Узорковање ваздуха је извршено помоћу Apex Personal Air Sampling Pump Casella Cel., при 

протоку од 1,5 l/min. Честице продуката сагоревања су сакупљане на стаклени филтар 

Whatman, каталошког број 1820 025, пречника 25 mm. Филтер се налази у касети, која се 

поставља на висини од 1 m изнад узорка. Касета је повезана са пумпом за узорковање, 

помоћу које се увлачи ваздух са честицама продуката сагоревања. Пумпа се укључи 

истовремено са почетком праћења температуре, а искључи када узорак сагори. 

Екстракција РАН-ова је вршена помоћу апарата по Сокслету (Soxlet). Стаклени филтер са 

адсорбованим честицама РАН-ова пренесе се у чауру екстрактора. Екстракција се врши 

помоћу 10% диетилетра у n-хексану у трајању од 12 сата. Добијени екстракт се упари на 

ротационом вакуум упаривачу, а затим концентрује до 1 ml у струји азота. Идентификација и 

квантификација РАН-ова је урађена помоћу гасног хроматографа са масеним детектором. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

4.1. Одређивање темпратуре паљења 

У Табели 1 приказане су вредности температура паљења рафинисаног сунцокретовог уља. 

 

Табела 1: Температуре паљења јестивог рафинисаног сунцокретовог уља  
Узорак Температура паљења (°C) 

1 316 

2 313 

3 320 

Средња вредност 316,3 

SD (Стандардна девијација) 3,51 

RSD (Релативна SD у %) 1,1 

 

Средња вредност температуре паљења испитиваног узорка износи 316,3°C. Добијена 

вредност је у складу са литературним подацима [3,4,5]. Познавање ове вредности је од 

значаја са становишта предузимања одређених мера заштите од пожара. Приликом термичке 

припреме хране, уколико се у близини загрејаног уља нађу неке друге запаљиве материје 

(папир, тканина, дрво) може доћи до њиховог паљења и преношења ватре. Да би се ово 
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спречило, морају се запаљиве материје уклонити из непосредне близине загрејаних тела и 

уља. 

 

4.2. Одређивање температуре појаве дима и самопаљења  

При загревању сунцокретовог рафинисаног уља, када ја отпочео процес пиролизе (средња 

вредност температура 158,5°C), прво се појављује једва видљив бео дим. Даљим порастом 

температуре, на 319-324°C узорак уља добија бледо-жуту боју. Боја уља при даљњем 

загревању постаје тамнија и убрзо потом уље почиње да кључа (око 358°C). Непосредно пред 

паљење, уље почиње интензивно да кључа. На температури од 387°C, односно 395°C, дошло 

је до самопаљења испитиваних узорака. 

Након паљења, пламен се врло брзо интензивира, узорци горе жуто-наранџастим пламеном, 

висине 35–40 cm, уз појаву доста чађи. Честице чађи су видљиве голим оком и различитог су 

облика и величине. Када сав узорак сагори нестаје пламен. Поједине фаза термичке 

разградње у току експерименталног рада приказане су на Слици 2. 

    

Појава дима (55-56 ѕ) 
Појава пламена 

(258–310 ѕ) 
Интензивирање пламена 

Гашење пламена 

(547–630 ѕ) 

Слика 2: Праћење промена јестивог рафинисаног сунцокретовог уља при загревању 

 

У Табели 2 приказани су резултати праћења понашања узорака рафинисаног сунцокретовог 

уља при промени температуре током загревања. 

 

Табела 2: Резултати испитивања понашања рафинисаног сунцокретовог уља при 

загревању 

Параметри 
Узорак 1 Узорак 2 

Опажања 
Температура (°С) Време (ѕ) Температура (°С) Време (ѕ) 

Температура 

појаве дима 
161 56 156 55 

Беличаст дим, повећањем 

температуре дим постаје 

интензивнији 

Температура 

појаве мириса 
280 61 293 108  

Температура 

кључања 
352 298 364 208 

Уље постаје тамније, а дим 

гушћи, кључа, почиње да 

пени непосредно пред 

паљење 

Температура 

појаве 

пламена 

387 310 395 258 
Гори жуто-наранџастим 

пламеном, са пуно чађи 

Температура 

гашење 

пламена 

505 630 560 547  

 

Добијени резултати показују да у времену од 4 до 5 минута може доћи до самопаљења 

сунцокретовог уља. Ово указује да при коришћењу уља, нарочито при пржењу у плитким 
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посудама (тавама), треба обратити посебну пажњу како не би дошло до прегревања уља. 

Већина пожара, према статистици [1,2], је отпочела паљењем јестивог уља услед прегревања, 

чак пре него је додата храна. Када се појави дим, неопходно је смањити температуру 

загревања, а када уље почиње кључати треба га изместити са извора загревања како би се 

спречило самопаљење уља.  

Непосредно након паљења уља, када је пламен још релативно мали, може се угасити 

средствима за гашење, али када он постане интензиван, како су показали наши 

експерименти, лако ће се проширити на остале запаљиве материје у околини и доћи ће до 

развоја пожара. Врло слична истраживања са уљем репице, маслине, соје и маслацем су 

наведена у литератури [16]. 

У нашим истраживањима током праћења времена и температуре појаве дима, запажена је 

појава велике количине чађи. Неке од студија су показале пораст морталитета као последицу 

респираторних обољења као што су астма, емфизем и канцер плућа запослених у хотелима и 

ресторанима. Дим који се ослобађа приликом загревања уља представља главни извор 

суспендованих честица као што су грубо суспендоване честице (PM10), фине честице (PM2,5), 

веома фине честице пречника мањег од 0,1 µm као и PAH-ови. Састав дима зависи од врсте 

уља, температуре и начина припреме хране [17]. 

 

4.3. Полициклични ароматични угљоводоници 

Резултати испитивања садржаја PAH-ова у продуктима сагоревања рафинисаног 

сунцокретовог уља приказани су на Слици 3. Укупна концентрација PAH-ова износила је 284 

µg/m
3
 и прелази граничну вредност изложености према ATSDR (енг. Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry) од 200 µg/m
3
 [18]. 

На емисију PAH-ова утиче начин припреме хране. Приликом припреме хране поступком 

пржења емитују се повећане концентрације PAH-ова у кухињски ваздух, па се јавља 

директна изложеност запослених радника PAH-овима путем инхалације. 

Два главна извора PAH-ова у кухињама су PAH-ови који су већ присутни у коришћеном уљу 

и ослобађају се испаравањем приликом загревања уља, док део PAH-ова настаје парцијалним 

разлагањем органске материје на високим температурама на мање и нестабилне фрагменте 

(пиролиза), који рекомбинацијом овако насталих радикала дају стабилне PAH-ове 

(пиросинтеза). Из литературе је познато да паре уља садрже обиље PAH-ова са 3-6 

прстенова, нпр. са: три прстена (фенантрен и флуорен), четири прстена (пирен, кризен), шест 

прстенова (индено[1,2,3-cd]пирен) [17]. 

PAH-ови и њихове концентрације измерене у продуктима сагоревања рафинисаног 

сунцокретовог уља приказани су на Слици 3. Од испитиваних PAH-ова, највеће концетрације 

су измерене за: флуорантен (71,63 µg/m
3
), пирен (60,55 µg/m

3
) и фенантрен (48,74 µg/m

3
). 

 

 
Слика 3: Концентрација PAH-ова у продуктима сагоревања рафинисаног 

сунцокретовог уља 
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Како су многи PAH-ови канцерогени, при употреби уља за пржење и печење, треба 

обезбедити у просторијама добру вентилацију и вршити стални здраствени надзор радника. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Употреба уља, за припремање хране на високим температурама, узрокује високи ризик од 

појаве пожара. Познавање температура паљења, самопаљења и почетка димљења је од 

значаја за предузимања одговорајућих мера. У циљу смањења ризика од пожара неопходно је 

у кухињама поставити одговарајући систем за благовремено откривање и гашење пожара. У 

кухињама великог капацитета на грејним уређајима уградити сигурносне термостате са 

радном тепературом од 200°C и граничном температуром сигурносног термостата од 230°C. 

При обављању послова где се користе загрејана уља треба обезбедити стални надзор над 

уређајима као и за време извођења процеса. 

У просторијама је потребно да се обезбеди добра вентилација како би се спречила могућност 

стварања штетних производа деградације у опасним концентрацијама, који могу угрозити 

здравље запослених. 
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РЕЗИМЕ 

 

У раду су прво дефинисани појмови: паковање, амбалажа, појединачно (основно) паковање, збирно 

(транспортно) паковање, палетизација, укрупњавање (консолидација) терета, роботика, индустријски роботи. 

Затим је објашњен и приказан начин формирања товарне јединице, односно палетизације помоћу роботског 

палетизера на примеру шећера упакованог у вреће од 50 kg. На крају је детаљно обрађена заштита радника у 

процесу палетизације индустријским роботом. 

Кључне речи: палетизација, индустријски робот, заштита радника. 

 

 

PROTECTION OF WORKERS IN THE PROCESS  

OF PALLETIZING BY AN INDUSTRIAL ROBOT 

 

ABSTRACT 

 

The paper firstly defines the terms: packing, individual (primary) packaging, collective (transport) packaging, 

palletization, consolidation (enlargement) of load, robotics and industrial robots. The method of forming the unit load 

i.e. palletization by using robotic palletizers is explained next, in the case of sugar packed in 50 kg bags. Finally, the 

protection of workers in the process of palletizing industrial robot is given in detail. 

Keywords: palletization, industrial robot, protection of workers. 

 

1. ИНДУСТРИЈСКИ РОБОТИ 

Паковање представља технолошки процес стављања производа у амбалажу, затварања и 

обележавања упакованог производа. Важан елемент тог процеса је амбалажа, материјал у 

који се производ пакује, која може бити у облику омота, кутије, вреће, тубе, сандука, флаше 

и свега другог што служи за паковање. Скоро сваки процес производње завршава се 

паковањем, јер данас преко 90% произведене робе мора бити упаковано, због чувања од 

кварења, оштећења и стварања услова за ефикасан транспорт, складиштење и продају 

1,2,3,4. Појединачно (основно) паковање је најчешће први ниво паковања, где материјал за 

паковање треба да обезбеди директну размену са корисницима, као и заштитну и рекламно-

комерцијалну улогу. Збирно (транспортно) паковање представља паковање потрошне 

амбалаже у веће јединице паковања (вреће, кутије, гајбе и пакете) које одговарају основном 

модулу за палетизацију. Слагање збирног паковања на палете представља палетизацију, 

најчешћи и технички најразвијени облик укрупњавања терета 2,3. Процес укрупњавања 

терета укључује пријем и евентуалну акумулацију већег броја мањих јединица и њихово 

                                                      
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 

2
 Фабрика шећера „Црвенка“ а.д. Црвенка 
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„препакивање“, односно консолидацију у једну већу логистичку јединицу паковања (палета 

или контејнер) 5. 

Роботика као наука има задатак да замени човека при обављању прецизних, заморних, 

једноличних, опасних и/или за здравље штетних послова. Роботика се бави истраживањем, 

развојем, пројектовањем, производњом и применом индустријских и услужних робота. 

Роботска технологија је интердисциплинарна и обједињује системска знања из области 

инжењерске механике, електротехнике, информационе технологије, индустријског 

инжењеринга и ергономије.  

Званична дефиниција дата за појам индустријски робот од стране RIA (Robotic Industries 

Association) у слободном преводу гласи: „Индустријски робот је вишефункционални 

манипулатор који се може поново програмирати и који је намењен да помера радни мате-

ријал, предмете, алате и специјалне уређаје на разне задате начине у циљу извршавања 

различитих задатака 2,6. Према стандарду ISO 8373, индустријски робот се дефинише као 

аутоматски управљан, репрограмабилни вишенаменски манипулатор програмиран у три или 

виша оса, који може бити непокретан или покретан, за употребу у индустријским аутоматским 

апликацијама 7. 

Према 7, водећа земља по броју инсталираних индустријских робота у производњи је 

Република Кореја са 478 индустријска робота на 10.000 производних радника, затим следе 

Јапан са 314 и Немачка са 292 индустријска робота. Највише индустријских робота у ауто-

мобилској индустрији на 10.000 производних радника имају Јапан (1.414), Немачка (1.149), 

САД (1.141) и Република Кореја (1.129).  

Највећи број индустријских робота примењује се у аутомобилској индустрији, и то при 

монтажи, заваривању и лакирању 8, јер су такви послови на линијама за производњу ау-

томобила прикладни за роботизовану аутоматизацију 9. Осим у производњи аутомобила и 

електронских компонената, у последње се време индустријски роботи све више примењују и 

у области производње хране, потрошне робе и фармацеутских производа, где примена робота 

доводи до флексибилности и снижења цене производње 8. 

Типична подручја примене индустријских робота у производним процесима су: тачкасто 

заваривање, пренос материјала, утовар, фарбање, склапање, палетизација и паковање. 

Индустријски роботи омогућавају аутоматизацију и модернизацију производних процеса, 

чиме се постиже уједначен квалитет производа, већа продуктивност и мањи трошкови 

производње. Даље у раду ће се разрађивати само индустријски робот - роботски палетизер, 

који је опремљен механичком хватаљком за слагање врећа на палету. 

 

2. РОБОТСКИ ПАЛЕТИЗЕР ЗА ВРЕЋЕ 

Роботски палетизер је заснован на индустријском роботу антропоморфне конфигурације, 

који има пет ротационих зглобова око хоризонталних и вертикалних оса. Као крајњи 

(завршни) ефектор користи механичку хватаљку за вреће. Покретање роботске руке оства-

рује се путем четири електромотора, а пнеуматски погон се користи за покретање механичке 

хватаљке за вреће. У сврху потпуне аутоматизације процеса палетизације врећа, постоји 

посебан механизам који програмски дозира и припрема палете за слагање врећа и 

транспортна линија која их приноси до места за слагање и након формирања палетне једи-

нице односи до места за преузимање путем виљушкара. 
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Роботски палетизер робу која је упакована у вреће, кутије, сандуке, бурад и гајбе слаже на 

палету по унапред задатом програму. Процес рада роботског палетизера за вреће (слика 1) 

састоји се од неколико фаза: постављања исправне празне палете на подни фиксатор, 

захватање врећа са производне линије, подизање на преносну висину, пренос до места 

постављене палете и слагање на палету према програмски утврђеном редоследу на првом 

нивоу на палети. Поступак се понавља до потпуног формирања палетне јединице, односно 

слагања до одабраног броја нивоа и/или тежине. 

Укрупњавање терета, односно формирање товарне јединице дато је на примеру шећера 

који је упакован у папирне натрон вреће од 50 kg (јединица руковања = збирно паковање, 

слика 2, позиција 1). Упаковане вреће димензија 400x800 mm се слажу на еуро палету 

800х1200 mm. На палети се налази 20 врећа, распоређених у 6 редова по 3 вреће и у задњем 

реду 2 вреће, које се постављају са крајева товарне јединице, слика 2, позиција 2. Шематски 

прикази слагања модуларне јединице паковања, односно врећа (В) на палету дати су на 

сликама 3 и 4 - сваки нови ред је, ради стабилности палетне јединице сложен осно 

симетрично у односу на претходни.  

 

Слика 1: Типична диспозиција за роботски палетизер 10 

 

 

Слика 2: Роботски палетизер за вреће 
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Слика 3: Слагање непарних редова                          Слика 4: Слагање парних редова  

         врећа на палету                        врећа на палету 

3. СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ ПРИ РАДУ СА РОБОТСКИМ ПАЛЕТИЗЕРОМ ЗА 

ВРЕЋЕ 

При раду роботског палетизера за вреће, механичке опасности које могу да доведу до 

повреда радника су:  

 удар или судар радника са роботском руком, слика 5, 

 пригњечење делова тела радника између робота и чврсте површине и 

 удар радника од стране предмета – вреће које робот избаци или испусти. 

На основу побројаних опасности, а у циљу успостављања одговарајуће безбедности при 

раду, радник се мора налазити на безбедној удаљености од манипулативног радног простора 

робота (подручја опасности) и заштићен како би се спречило да дође до повреде.  

 

Слика 5: Радник ударен роботском руком 

 

Приказ елемената заштите око роботског палетизера дат је на слици 6. 
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Слика 6: Општи приказ елемената заштите око роботског палетизера 

 

Подручја опасности од стране пројектанта и произвођача опреме, обезбеђују се одгова-

рајућим системом заштитних ограда које су опремљене одговарајућим сигурносним уре-

ђајима. У заштитној огради изводе се приступна врата, која се обезбеђују путем механичког 

и електро-механичког брављења (слика 7/а, 7/б, 7/в), а на местима која представљају 

технолошке отворе постављају се светлосни (оптички) сензори (слика 7/г). 

Осим ових безбедносних мера, предвиђају се и додатне мере заштите, као што су:  

 обезбеђивање хаваријских СТОП прекидача нужног искључења и тастера „захтев за 

улаз“ у подручје опасности, унутар заштитне ограде (слика 7/д, 7/ђ), 

 одговарајућа светлосна и звучна упозорења (табела 1), 

 сликовна упозорења (слика 8), 

 прописана израда електричних инсталација са „Lockout“ системом осигурања 

електричног искључења роботског палетизера и 

 упознавање радника са упутствима за безбедан рад при руковању и одржавању ро-

ботског палетизера. 

Због потребе за послуживањем и одржавањем роботске линије (уношење и замена фолије, 

подмазивање склопова, преглед и поправка опреме), за приступ у унутрашњост ограђеног 

простора роботског палетизера користи се предвиђена сигурносна процедура. Радник 

непосредно пред улазак мора да притиском тастера „захтев за отварање врата“, најави своју 

намеру. Врата се откључавају када се робот врати у почетну позицију и заустави, као и сви 

остали уређаји. Након ових предрадњи омогућен је приступ роботу. Након излаза свих особа, 

радник-манипулант проверава да неко није остао унутра и након тога затварају се врата. 
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Тастером „потврда врата затворена“ је остварена могућност да се поново покрене рад 

роботског палетизера.  

   
                                         а)                                                               б) 

   
                                          в)                                                               г) 

Слика 7: Безбедносни елементи на роботском палетизеру:  

а) механичка брава, б) бочни приказ електро-механичког брављења,  

в) чеони приказ електро-механичког брављења, г) сигурносни светлосни (оптички) сензор, 11 
 

   
д)                                                                      ђ) 

Слика 7: Безбедносни елементи на роботском палетизеру: д) безбедносни тастер и  

СТОП прекидач нужног искључења, ђ) безбедносни тастери, 11 (настаавак) 

 

Информације које радник манипулант добија визуелно преко семафора на командном 

орману (табела 1) и описно путем управљачког панела, значајне су и са аспекта лакше ма-

нипулације и са аспекта упозоравања на неке грешке које упућују радника на место њиховог 

настанка чиме се олакшава рад а самим тим повећава ниво безбедности радника манипуланта 

и радника на одржавању опреме. 
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Табела 1 Семафор са светлосном и звучном сигнализацијом, 11 

Семафор инсталиран на командном орману роботског палетизера / значења 

Црвена 

светиљка 

Светли кад управљачки напон није укључен 

 
 

 

Трепери приликом испада моторне заштите 

или испада напона за фреквентне претвараче 

Жута 

светиљка 

Светли кад је роботска линија у ручном ре-

жиму рада 

Трепери приликом активирања аларма или 

упозорења 

Зелена 

светиљка 

Светли кад је роботска линија у аутоматском 

режиму рада 

Трепери кад прелази у аутоматски начин рада 

и приликом испада сигурности у аутоматском 

режиму рада 

Сирена 

Сирена се активира код прелаза у аутоматски 

начин рада и код активирања аларма или упо-

зорења 

 

На појединим деловима опреме у циљу додатних упозорења радницима, постављене су и 

одговарајуће ознаке упозорења (слика 8): 

   

   
Слика 8: Ознаке безбедности на опреми за рад 11 

 

У складу са обављеном проценом ризика и Актом о процени ризика, као и у складу са 

Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/05 и 91/2015) и Пра-

вилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и оп-
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реме за личну заштиту на раду („Сл. гласник РС“, бр. 92/08), послодавац је дужан да обезбеди 

запосленом потребна средства и опрему за личну заштиту на раду. 

Средства и опрема за личну заштиту на раду утврђена Актом о процени ризика на радном 

месту радника-манипуланта су следећа: 

 заштитно радно одело, 

 заштитне радне ципеле, 

 заштитне рукавице и 

 капа са шилтом. 

Радник-манипулант наведена средства користи на радном месту и у радној околини 

приликом обављања радних задатака. Дужност и обавеза сваког радника је да иста упот-

ребљава на начин предвиђен упутствима за рад и руковање, те да их одржава у исправном 

стању и чистоћи и да њима пажљиво рукује.  

 

4. ЗАКЉУЧАК 

Реализација транспорта, складиштења и претовара робе условљена је поштовањем пра-

вилног формирања стандардних товарних јединица. У раду је детаљно објашњен начин рада 

роботског палетизера за формирање товарне јединице од 20 врећа шећера од по 50 kg.  

Рад је свеобухватно приказао системе заштите при раду са роботским палетизером. 

Безбедносни елементи заштите на раду укључују: заштитну ограду, електро-механичко и 

механичко брављење врата, семафор са светлосном и звучном сигнализацијом, као и 

безбедносне тастере. Овим инжењерским превентивним мерама за безбедан и здрав рад, 

постигнуто је значајно смањење ризика по раднике који опслужују роботски палетизер. Од 

2013. године, када је инсталиран и пуштен у рад роботски палетизер, догодила се само једна 

лакша повреда прста на нози. Узрок повреде нису представљале слабости примењених 

безбедоносних мера на роботском палетизеру већ непажња радника који је, не носећи 

прописану заштитну обућу, приликом уношења фолије у заштићени ограђени простор, исту 

неправилно захватио и испустио себи на ногу. 
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ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

- БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВ, РИЗИК И ПРЕТЊА 
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          РЕЗИМЕ 

 

             Резолуцијом Народне скупштине из децембра 2007. године, Република Србија се определила са војну 

неутралност као безбедносни избор и гаранцију свог суверенитета, територијалног интегритета и уставног 

поретка. 

          Непрецизно декларисана војна неутралност, у стручним и дипломатским круговима изазвала је доста 

недоумица. Овој одлуци није претходила ни стручна, а ни шира јавна расправа. Једнострана изјава државе о 

опредељењу за неутралност, без одговарајућег међународног уговора, нема обавезујући карактер за друге 

државе, односно у међународноправном погледу нема никакав ефекат. До данашњег дана, стратегија војне 

неутралности, званично није представљена ни у једном државном документу. Интерпретација овог појма је 

нејасна. 

          Имајући у виду да је Република Србија окружена државама које су чланови или очекују позив у НАТО 

савез, на нерешен статус Косова и Метохије и на недовољну економску моћ (један од предуслова ефикасне 

неутралности је ефикасан систем одбране), с правом се може говорити о безбедносним изазовима, ризицима и 

претњама, који представљају “одговор“ на војну неутралност државе.   

 

          Кључне речи: војна неутралност, безбедносни изазов, безбедносни ризик, безбедносна претња.  

 

                                         

 

        MILITARY NEUTRALITY OF THE REPUBLIC OF SERBIA 

- SECURITY CHALLENGE, RISK AND THREAT 
 

 
          ABSTRACT 

 

             By the Resolution of the National Assembly adopted in December 2007, the Republic of Serbia proclaimed 

military neutrality as a safety-relevant decision and guarantee of its sovereignty, territorial integrity and constitutional 

order. 

          Military neutrality, which has not been precisely declared, raised a number of doubts in the professional and 

diplomatic circles. This decision was preceded neither by professional, nor by a broader public debate. Without entering 

into an adequate international agreement, the unilateral statement of the government on the selection of neutrality is not 

in any way binding for other countries, i.e. in terms of international law, it is not in any way enforceable. Until this very 

day, the military neutrality strategy has not been officially presented in any of the state documents. The interpretation of 

this notion is, therefore, unclear. 

          Having in mind that the Republic of Serbia is surrounded by countries that are either members or are expecting an 

invitation to become members of the NATO alliance, the unresolved status of Kosovo and Metohija and insufficient 

economic power (one of the preconditions for effective neutrality is an efficient system of defence), one has every right 

to speak of security challenges, risks and threats, which pose “answers” to the state’s military neutrality. 

 

          Key words: military neutrality, security challenge, security risk, security threat.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
Универзитет одбране у Београду, Војна академија 
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1. УВОД 

 

          Основна одлика савремених процеса у међународној заједници је глобална повезаност 

и међузависност држава као међународних чинилаца. То посебно важи за сферу безбедности. 

Транснационални и асиметрични карактер савремених изазова, ризика и претњи безбедности 

довели су до тога да је данас безбедност недељива. Јасно је да ниједна земља у свету није у 

могућности да самостално решава проблеме очувања и јачања безбедности. Национална 

безбедност је све више повезана са стањем безбедности у ближем и даљем окружењу.   

         Локални и регионални конфликти, верски и етнички екстремизам, тероризам, илегалне 

миграције, организовани криминал, као и дефицит енергетских ресурса угрожавају 

стабилност појединих земаља, региона и глобалну безбедност уопште. 

          У савременим међународним  односима, приликом дефинисања концепта одбране и 

безбедности, начело ослонца на сопствене снаге све чешће се замењује - допуњује, 

чланством у некој од одбрамбених и безбедносних организација. 

          Суочена са великим изазовима, Република Србија настоји да обезбеди своје место у 

међународној заједници и новој безбедносној архитектури региона и света. Процес 

транзиције на простору Балкана, одвија се под великим притиском НАТО савеза и Европске 

уније.  

          Од Републике Србије се тражи да се одрекне свог историјског, националног, културног 

и верског средишта, своје постојбине – Косова и Метохије.  Управо они који су окупирали 

Космет и погласили тзв. државу Косово, од Републике Србије траже увођење санкција Руској 

Федерацији, својим историјским пријатељима. Желе данам укину достојанство, понос, 

памћење, национални идентитет, прошлост...  

          Да ли Република Србија има интерес да сарађује са онима који у историјском смислу 

укидају и уништавају њену перспективу?   

          Активно учешће у програму Партнерство за мир, тренутно представља оптималну меру 

односа Републике Србије са НАТО
2
. На опредељење, како ће једна држава осигурати своју 

безбедност утиче велики број чинилаца. Један од њих је чланство у неком од система 

колективне безбедности.  

           

 

2. БЕЗБЕДНОСНО ОКРУЖЕЊЕ  

 

          Република Србија налази се на важнијим путним правцима који спајају Азију и Европу 

и одувек је представљала место спајања различитих цивилизацијских токова. Њен 

географски и геостратегијски положај представља раскрсницу путева између севера и југа 

Европе, као и Блиског истока и Европе.  

          Балкан је подручје нестабилности и осетљивости на чијој територији се преплићу 

геостратегијски интереси великих сила. Остваривање тих интереса, лакше је реализовати у 

условима његове нестабилности. 

          Демографски и географски показатељи  положаја Републике Србије, сврставају је у 

мале земље света, са свим безбедносним импликацијама које такав статус носи са собом. 

Осим тога, Република Србија налази се на економском зачељу Европе. У најбољем случају  

биће потребно најмање десет година да се достигне просечан бруто друштвени производ 

(БДП) западноевропских земаља.  

          Покушај ревизије одредаба Дејтонског споразума, би био у супротности са интересима 

било ког конститутивног народа, и свакако би дестабилизовао међународну ситуацију у 

Босни и Херцеговини и региону
3
.  

                                                 
2 Република Србија је члан програма Партнерство за мир од децембра 2006. године 
3 Дејстонски споразум (Босна и Херцеговина подељена на муслиманско-хрватску  федерацију и Републику Српску)  

  потписан  је 14.12.1995. године у Охају (САД) 
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          Већина држава у непосредном окружењу Републике Србије, као и држава у ширем 

региону, чланови су неког од система колективне безбедности, углавном НАТО.  Косово као 

саставни део Републике Србије је са Европском унијом званично потписало Споразум о 

стабилизацији и придруживању, што за нашу земљу предстваља нови безбедноси изазов
4
. 

          Безбедност малих земаља одређена је од стране спољних чинилаца (интеграције, 

политика моћнијих држава). Политика великих сила битно утиче на судбину малих држава. 

Такође, на безбедност неке државе доминантан утицај има њена спољна политика, 

првенствено мудрост, прагматичност и одмереност у њеном вођењу.   

          Наведене чињенице, повезане са другим факторима имају одлучујућу улогу у 

решавању актуелних безбедносних дилема, односно избора одговарајућег безбедносног 

опредељења Републике Србије.  

 

 

3. ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ, КАО БЕЗБЕДНОСНИ ИЗБОР  

 

           Неутралност државе различито се третирала током историје. Крајем XVI и почетком  

XVII века, уздржавање и непристрасност нису била њена обележја. У то време, неутралним 

државама било је дозвољено да буду благонаклоне према страни за коју се сматрало да се 

бори за “праву ствар“.
5
 То је укључивало два битна елемента: дозволу за прелазак снага 

преко њене територије и право врбовања људи како би се сукоб зауставио. Тек у XIX веку, 

неутралност је подразумевала доследно уздржавање и потпуну непристрасност. 

           У XX веку, у периоду између два рата, појавила се тзв. диференцирана неутралност, за 

коју уздржавање и непристрасност престају да буду кључни критеријуми. Диференцирана 

неутралност подразумевала је учешће у економским санкцијама против једне од страна у 

сукобу, али уздржавање од  војних санкција.  

           У историји међународних односа, није забележено да је икада постојала војна 

неутралност неке државе која је истовремено била политички (или на друге начине) сврстана 

на једну, другу или неку трећу (ратујућу или потенцијално ратујућу) страну и у складу са 

тим поступала
6
.  

           Постоје две врсте неутралности. Једна је „стална неутралност“ и она значи да је 

држава неутрална у актуелним, али и у свим будућим оружаним сукобима (пример 

Швајцарске као једине државе у том статусу). Друга врста неутралности је „привремена 

неутралност“ која означава неутралност државе у односу на неки конкретан оружани сукоб, 

који је у току. Овај статус је привремен и због тога што га држава може мењати у току 

оружаног сукоба (пример Италије у првом, и САД, како у првом тако и у другом светском 

рату). 

           За статус неутралности, било „сталне“ или „привремене“, међународне норме су јасне 

– није довољно да држава сама прогласи своју неутралност, неопходно је да се са таквим 

опредељењем сагласе и остале државе-чланице међународне заједнице, посебно велике силе, 

сталне чланице Савета безбедности Уједињених нација. Једнострано проглашена војна 

неутралност, не значи да је држави признато да буде неутрална. 

          Поред Швајцарске, војно неутралне земље Европске уније су: Шведска, Ирска, 

Аустрија и Финска. Њихове неутралности су међународно прихваћене, земље су развијене, 

богате и мирољубиве, дуго озбиљно нису ратовале и учествују у серији мировних мисија 

Уједињених нација, Европске уније и НАТО. Наведене земље имају консолидоване 

демократије са дуготрајним миром. 

           Међународним правом је регулисано, између осталог, да у сваком рату, поред страна у 

сукобу, неке државе ни на који начин неће учествовати у оружаним сукобима. Те државе се 

                                                 
4 Косово  је споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом потписало 27.10.2015. године 
5 Научни скуп: SORLOG 2015, Зборник радова, Медија центар Одбрана, Београд, 2015.  стр. 146 
6 Познати холандски правник, писац и хуманиста, Хуго Гроцијус, зачео је „науку  о међународном праву“ у XVII веку. 
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означавају као „неутралне државе“ и њихова права и обавезе су посебно уређени правилима 

међународног права. Дакле, не „војно неутралне“, већ „неутралне државе“. 

           Опредељење за неутралност директно је повезано са непосредним и регионалним 

окружењем. Ако се држава налази у нестабилном регион, са нерешеним историјским и 

друштвено-политичким питањима, њена опредељеност да буде неутрална,  није лако 

остварива опција.
7
  

           Економска и социјална ситуација у Републици Србији  је неповољна, при чему је 

корупција, организовани криминал, тероризам, тензије на верској и етничкој основи и други 

проблеми, додатно усложњавају. Питање статуса Косова и Метохије, војно присуство 

међународних снага и одсуство изворног суверенитета на делу територије, неутралност као 

безбедносно опредељење могу довести у питање, у случају регионалне сукобљености и 

надметања великих сила на овом простору.   

           Неутралност, са аспекта одбране земље, тежишно подразумева ослонац на сопствене 

снаге, а за то је неопходна адекватна економска моћ државе и повећавање издвајања за 

модернизацију војске. Статус војне неутралности подразумева војску која ће бити ефикасна 

и моћи самостално да реагује у случају потребе.  

           Војна неутралност подразумева да Република Србија нема савезнике, а садашње, као и 

историјске околности, упућују на то да су нашој земљи неопходни савезници.            Да би 

политика безбедности неутралних земаља била ефикасна, мора бити ослоњена на успешну 

спољну политику и ефикасан систем одбране.    

           Настављајући своје историјске и војничке традиције, Република Србија је спремна да 

своја политичка опредељења операционализује као чланица програма Партнерство за мир.     

 

 

4. ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ - БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВ, РИЗИК И ПРЕТЊА 

 

           Политика војне неутралности је вероватно најслабије разрађена јавна политика 

Републике Србије. Дефинисана је првенствено из историјских разлога, Резолуцијом Народне 

скупштине из децембра 2007. године
8
. 

          Након тога, усвојено је неколико стратешких докумената (Стратегија националне 

безбедности, Стратегија одбране), у којима се војна неутралност уопште не спомиње, а 

камоли разрађује.  

          Имајући у виду хипотеку из прошлости, чињеницу да Република Србија сарађује са бар 

једним војним савезом (НАТО), недовршен процес реформе сектора безбедности, широк 

списак потенцијалних безбедносних претњи, слабе економске показатеље земље, Војну 

стратегију, Стратегију националне безбедности и Стратегију одбране које не помињу 

концепт војне неутралности, очигледно је да одлука о војној неутралности није донешена као 

резултат озбиљних процена и чињеничног стања. 

           Неутрална држава је дужна да се уздржи од било какве врсте утицаја на било коју 

страну у сукобу. Она не сме ни да им помаже нити да им отежава положај. При томе она 

мора да се понаша према зараћеним странама на истоветан начин – оно што забрањује једној 

страни мора да забрани и другој, или, оно што једној допушта мора да допусти и другој. 

         Како тумачити напред наведене одредбе међународног права кроз призму војне 

неутралности Републике Србије, која је „оплемењена“ веома чврстим (обавезујућим) СОФА
9
, 

ИПАП
10

 (Индивидуални партнерски акциони план) и осталим политичко-војним 

споразумима са НАТО савезом, као и уговорним „државним партнерством“ са америчком 

                                                 
7  Научни скуп: SORLOG 2015, Зборник радова, Медија центар Одбрана, Београд, 2015.  стр. 148 
8  Због, као се у Резолуцији Народне скупштине Републике Србије каже: „укупне улоге    НАТО пакта, од противправног  

   бомбардовања Србије 1999. године без одлуке Савета безбедности,  до Анекса 11 одбаченог Ахтисаријевог плана у  

   коме се одређује да је НАТО „коначан орган“ власти у „независном Косову“ 
9  Споразум између држава-чланица НАТО-а и осталих држава-учесница у  програму Партнерство за мир 
10  Највиши степен сарадње са НАТО, без самог чланства у Алијанси. 
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државом Охајо, и низом других тзв. европских и регионалних војних и безбедносних 

подсавеза, односно групација?  

          Народна Скупштина Републике Србије ратификовала је СОФА споразум са  

северноатланском Алијансом. На основу наведеног споразума, војници НАТО, као и оружане 

снаге земаља припадница Партнерства за мир, могу да пролазе територијом Републике 

Србије у униформама, без пасошких и других контрола и да користе наше ресурсе, уз 

дозволу наших власти. У случају да почине неко кривично дело или прекршај, осим наших 

судских органа, могу им судити и војни судови земље из које долазе
11

.  

          Додуше, према неведеном споразуму, стране војске не могу кад год желе да уђу на 

територију Републике Србије, већ је неопходно да унапред најаве руту којом би се кретале, 

време задржавања и друге детаље као и да добију дозволу наше земље. 

          С друге стране, очигледно је да СОФА споразум није у сагласности с војном 

неутралношћу коју је прокламовала Република Србија. Неутрална држава не сме да допусти 

коришћење своје територије за регрутовање и опремање јединица оружаних снага било које 

стране у сукобу. Забрањени су прелаз трупа и транспорт муниције или других материјала за 

војне потребе ратујућих страна. Територија неутралне државе не може служити за смештај 

уређаја за комуникације ратујућих страна, нити се за такве комуникацције могу користити 

инсталације неутралне државе. 

          Потписани ИПАП споразум у оквиру програма Партнерство за мир, имплицитно 

потврђује да пут у Европску унију води преко НАТО војних степеница. 

          Поставља се питање: Да ли ово ново зближавање са НАТО значи да ће Република 

Србија бити у ситуацији да мора да дозволи том савезу да користи наше ресурсе и 

територију, нпр. због њихове интервенције у неком делу света, иако нисмо њихов члан?  

          Више је разлога због којих ово може да нам се деси. Први је јер смо мала земља на 

„незгодном путу“ геополитичке мапе, а други јер желимо у Европску унију. Неписано је 

правило да чланство у Алијанси олакшава приступање Европској унији.  

 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

         

          Неутралност као безбедносно опредељење, промовише се онда када држава жели да 

остане по страни од безбедносног сврставања, одбрамбених интеграција и савезништва.Да би 

нека држава постала неутрална, потребни су њена изјава о том статусу и прихватање таквог 

статуса од стране трећих држава.  

          Статус неутралности Републике Србије, не гарантује њену безбедност, напротив отвара 

многе дилеме, изазове и питања. Опредељењем да буде војно неутрална, Република Србија је 

изразила свој став да не жели да приступи неком војном савезу, нити да израђује војно 

савезништво. Као безбедносно опредељење, неутралност подразумева активно учешће 

државе у вођењу политике која се залаже за решавање спорова без употребе силе – 

политичким средствима. 

          Неутралне државе саме не дају повода за заоштравање међународних односа и 

избијање криза и сукоба, чиме доприносе очувању мира и безбедности. Међутим, то не 

гарантује њихову апсолутну безбедност. 

          Опредељење државе да буде војно неутрална, представља политичку одлуку, чиме она 

јасно изражава став да ће своју политику у сфери безбедности и одбране, водити самостално, 

настојећи да у складу са својим могућностима и утицајем, доприноси изградњи мира, 

поверења, стабилности и безбедности у окружењу, региону и свету.   

          Будућност опредељења о војној неутралности зависи од: начина решавања статуса 

Косова и Метохије, стања безбедности у окружењу, брзине европских интеграција и стања у 

Европској унији, перспективе и угледа НАТО, супростављености интереса САД и Руске 

                                                 
11  СОФА споразум са НАТО савезом, Народна Скупштина Републике Србије ратификовала је у јулу 2015. године.   
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Федерације на простору југоисточне Европе, деловања кључних чинилаца  стратешких 

одлука у свету, економских могућности и способности Републике Србије да се „одупре“ 

притисцима НАТО и Европске уније.  

          Безбедност и одбрана спадају у ред оних важних питања о којима, уважавајући основна 

начела демократије, пресудну реч треба да дају грађани. У складу са променом чинилаца 

који су утицали на усвајање резолуције о војној неутралности, грађани Републике Србије 

донеће одлуку о безбедносној позицији и стратешком опредељењу у будућности, путем 

референдума.  
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ОЧЕКИВАНА ВЕЛИЧИНА ПОВРШИНЕ ЗАХВАЋЕНЕ ШУМСКИМ 

ПОЖАРОМ 

Олга Крњетин
1
, Слободан Крњетин

2 

 

РЕЗИМЕ 

У раду је урађена анализа последица шумских пожара и њихова просторна дистрибуција . Примењен је 

Парето закон расподеле. Испитана је примена модификација ове расподеле. Модификован модел је потом 

примењен на статистичком скупу који је добијен праћењем шумских пожара на једном простору током више 

година. 

Кључне речи: материјалне штете у пожару, Парето дистрибуција, могућности моделовања 

 

 

ТHE EXPECTED SIZE  OF AREAS ATTACKED BY FOREST FIRES 
 

ABSTRACT 

 

The work was done analysis of the consequences of forest fire and their spatial distribution .We applied the 

Pareto distribution law.The applicability of modification of this distribution.Modified model is then applied to the 

statistical gathering,which was obtained by monitoring the forest fire in an area over a number of years 

Keywords: damage to property by fire, Paretodistribution, modeling capabilities 

 

1. УВОД  
 

Релативно мали број шумских пожара одговорно је за врло висок удео у укупној 

штети . Количник губитка површине од највећих пожара и укупне изгубљене површине је 

мера величине неког пожара, што је од посебног значаја код екстремних догађаја. Потребно 

је пронаћи величину површине која буде захваћена шумским пожаром користећи најчешће 

коришћене дистрибуције. Резултати се могу користити  у анализи емпиријских парцела 

захваћених пожаром од стварних дистрибуција величине пожара. 

Позната је чињеница да је 1% великих пожара одговорно за спаљивање 99% подручја 

дивљине. Износ штете код различитих пожара варира енормно.У раду испитаћемо 

статистичке методе које се могу применити у случају овако велике варијабилности. 

Квантификација ове варијабилности може помоћи у доношењу различитих одлука везаних за 

превенцију и организацију заштите.На пример , због различитих стратегија у управљању 

пожаром у САД-у и Мексику , варијабилност величине пожара у САД-у изгледа већа. Разлог 

је тај што је у САД-у доња граница која раздваја велике и мале пожаре снижена, па изгледа 

да имамо више великих пожара у САД. Права разлика у уделу спаљених подршина од 

највећих пожара у некој држави добија се ако се одреди количник  спаљене површине од 

највећих пожара и укупне спаљене површине.При томе постоје карактеристичне регионалне 

разлике и оне треба да буду познате код расподеле превенције и коришћења ресурса између 

различитих региона. 

Подаци у раду везани су за величину пожара , а не за трошкове њиховог сузбијања 

или за економске губитке. Површина земљишта која је спаљена није једино мерило штете 

која је настала у пожару , а у многим контекстима ће економске и друге штете бити важније. 

                                                           
1
 Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад, Школска 11 

2
 Факултет техничких наука, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6. 
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Описане методе би се једнако могле применити и на мерење друге штете и то би могао бити 

предмет даљих истраживања. 

Одлуке у управљању пожаром често се доносе на основу многих неизвесних и високо 

ризичних променљивих фактора-понашање пожара,временска прогноза , ватрени ефекти и 

учинак првог напада пожара.Све ове компоненте су испитане , одређени су модели , али у 

процени величине пожара треба избалансирати своје одлуке између неизвесних фактора и 

могућих последица или исхода како би се дошло до оптималног решења. Сва одступања од 

оптималног решења чине се због великих пожара који захтевају повећан ниво напора или 

ресурса да би се управљало овим пожарима. Шумски пожари су врло сложени догађаји , а 

модели одлуке везани су и за очекивану вредност спаљене површине, што је и предмет рада.  

 

2. ПАРЕТО ДИСТРИБУЦИЈА  

 

Статистички ,величина спаљене површине  у пожару има сличну расподелу као 

дистрибуција прихода у некој држави(тј. већина становника има мање приходе, а мали 

проценат има јако велике приходе) . Овај проблем неједнакости прихода испитиван је у 

великом броју радова из економије. Први рад из ове области је класични рад 

VilfredaPareta(Парето, 1897), па је и статистичка дистрибуција понела његово име.У раду је 

показано да за многе популације ,количник логаритма површине испод функције величине 

прихода до нивоа x и логаритма x, даје тачку близу графика линеарне функције са нагибом -

 . Применом ове законитости долазимо до дистрибуције (сада познате као Парето 

дистрибуција)са функцијом густине пропорционалном са 1x .Од овог класичног рада 

развијена је класа статистичких дистрибуција са овим именом. Оне се могу користити , осим 

у економији и за емпиријске податке из других области, оне у којима је дистрибуција јако 

искривљена на десну страну. 

У случају примене Парето дистрибуције у другим областима врло често се за опис 

понашања користе економски термини , на пример „ступањ неједнакости“ величине ватре. 

У великом броју радова испитивана је примена ове методе и утврћено је да она даје добре 

резултате за десни део код већих вредности, али нешто лошије на почетку интервала.У раду 

Champeorwne(1953) утврђено је да за стварну дистрибуцију прихода могу да се примене две 

Парето дистрибуције , једна за мање вредности прихода , а друга за десни део код већих 

прихода.Овим путем долазимо до модификоване Парето расподеле. 

Код примене ове расподеле на спаљене површине, испоставило се да су разлике у величини 

површина шуме захваћених ватром још екстремније него код расподеле прихода . То води ка 

примени модификоване Парето расподеле у овој области. 

Нека Х oзначава случајну променљиву која представља величину површине захваћене 

пожаром, у одговарајућим јединицама, и означићемо функцију густине расподеле случајне 

променљиве са f(Х) и функцију расподеле са F(Х) . На основу великог броја истраживања , 

можемо претпоставити да ова случајна променљива има Парето расподелу (као што је већ 

речено статистички скуп је јако искривљен на десну страну, а постоји и минимална 

површина захваћена пожаром тако да површине мање од ње нису  од  интереса за анализу). 

Парето дистрибуција дефинисана је са два параметра. Први параметар је mX  који 

представља минималну спаљену површину од интерса за испитивање ( ако се унапред 

одреди ова површина онда Парето расподела постаје једнопараметарска ), Други параметар 

је α који описује ступањ концентрације дистрибуције (тј.одређује удео пожара који захватају 

врло високе површине –тј. одређују тежину „репа“ дистрибуције). Мање α ( тј. ближе нули ), 

тежи је реп дистрибуције 

Ако Х има Парето расподелу , онда пишемо ),(: mXParetoX . Функција густине расподеле 

је    m

m Xx
x

X
xf 


,

1


. За остале вредности x функција густине има вредност нула. На 
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приказаним графицима имамо примере Парето функција густине за α = 1 , mX = 0.04  на првој 

слици и на другој слици  α = 0.1 , mX = 0.04    

 

   
Слика 1. 

 

           За α > 1 , очекивана вредност Парето променљиве Х  је   
1




 mX
XE  

          Парето расподела има следеће особине : 

1. Ако функција има Парето реп и потребно је само да испитујемо део интервала са великим 

губицима није потребно знати где тачно реп започиње. Докле год смо у  

репу ( називамо га Парето подручје ) увек имамо исти параметар α , без обзира  

где почетак био. 

2. Могуће је упоредити скупове података са могућим различитим почецима репа.  

На пример , знамо за губитке веће од 2 хиљаде хектара , или имамо једино губитке који 

прелазе 3 хиљаде хектара. Иако ови модели имају различите почетке репа можемо 

проценити на основу података да ли имају слично понашање репа или не .  

У случају да имају слично понашање , имају приближно исту вредност α. 

3. Захтев упоредивости може довести до „ очекиване вредности „ за α, што се може користити 

као мерило. Може се рећи да очекивани тип података о подручју спаљене шуме у некој 

земљи у току одређеног периода има Парето репове са блиским вредностима α.  

 

2.1. Генерализована Парето расподела 

 

Генерализована Парето расподела(ГПД) је модел дистрибуције са репом у којем имамо два 

параметра α и λ . Трећи параметар mX одређује праг без губитка између 0 и mX , аналогно као и у 

класичном Парето случају. Параметар λ може узети и (не превелике ) негативне вредности. 

Одабрани модел погоднији је за практичну примену у случају тежег репа. При томе има много 

заједничких особина са класичним моделом. Функција густине ГПД  је 

 

                    



















x

X
XXxf m

m/  

 

На први поглед могу се уочити два специјална случаја који се и сами често примењују 

 

1. λ = 0  ( Ово је класичан Парето случај ) 

2. λ > 0, mX  = 0  (Ово није „ реп“ модел него мешовити модел за губитке у било ком распону . 

У литератури се користи посебно име за ову дистрибуцију – Ломакс дистрибуција ) 

2.2.Мешовите дистрибуције 

 

Мешовите дистрибуције се састоје од две ( или више ) дистрибуција , што је елегантан начин да се 

креира бимодална дистрибуција од две унимодалне. 
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Понекад , мешање дистрибуција врши се и у случају кад нема природног разлога за различите 

врсте губитка . Имамо модел који добро описује део статистичког скупа са мањим губицима  

спаљених површина у шуми , али потцењујући реп ( даје веће грешке на делу са већим површинама 

). Други модел даје добре резултате у репу , а лошије за мање површине. Мешањем ове две 

дистрибуције добијамо дистрибуцију која даје добре резултате у читавом интервалу. Основни 

проблем је повећање броја параметара. 

Класичан пример мешавине две дистрибуције је тзв. „ пето-параметарска“ Парето дистрибуција. 

Функција густине расподеле има следећи облик 

 

                       
21

1






























n

n

m

m

Xx

X
r

Xx

X
rxf  

 

Још популарнија од ове дистрибуције је „четворо-параметарска“ Парето дистрибуција која се 

добија од предходне када се број параметара смањи преко формуле 221  . 

 
 

3. НУМЕРИЧКИ ПРИМЕР 

 

Испитаћемо примену мешовите дистрибуције и ГПД дистрибуције на статистички 

скуп који је добијен праћењем површина шуме уништене у пожару у Калифорнији у периоду 

од 1972. До 1980. године . 

 

Таблеа 1. 

0.04-0.1 0.1-0.2 0.2-0.4 0.4-0.8 0.8-1.6 1.6-3.2 3.2-6.4 6.4-12.8 

277 141 99 48 45 33 13 11 

 

У табели површине изгореле у пожару изражене су у хиљадама хектара. 

 

Потребно је оценити параметре расподеле. Одредићемо тачкасту оцену параметра. 

Применом оцене бићемо у могућности да одредимо  вероватноћу да ће бити захваћена 

одређена површина. 

Пошто у статистичком скупу немамо податке о површинама мањим од 0.04, можемо број 

параметара смањити претпоставком да је mX = 0.04 

 

 

Прво је испитана примена мешовите дистрибуције. Показало се да у овом случају 

(због мале вредности параметра mX ) први сабирак у мешовитој дистрибуцији има вредности 

много , много мање него други сабирак. Потом је примењена ГПД дистрибуција.  

 

Применом дефиниције добијамо да је  
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               Из  датог статистичког скупа добијамо  
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За тачкасту оцену параметара применићемо метод момената. Применом овог метода 

добијамо следеће вредности параметара 

 

                                        75.1,9.3    

 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

Анализа површина захваћених пожаром је само један корак у студијама и пројектима који се 

баве проценом ризика и штета , планирањем система, пројектовањем мера заштите од 

шумских пожара . Она треба да обезбеди меродавне величине за пројектовање или оцену 

вероватноће за појаву критичног догађаја , тј. великог пожара. У анализи ризика неизвесност 

увек постоји, она се неминовно преноси и на даље резултате, као што је процењена штета. 

Иако се неизвесност не може избећи , подаци који се добијају о очекиваној вредности штете 

и вероватноћи да дође до великог шумског пожара доприноси квалитетнијем процесу 

одлучивања о прихватљивом ризику у заштити од великих пожара. 
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ЕКОЛОШКИ  ОТИСАК – ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЊЕГОВО СМАЊЕЊЕ             

Слободан Крњетин
1
, Марина Крњетин

2
,  

 
РЕЗИМЕ 

 

У раду се анализирају поступци и механизми, којима се на локалном и глобалном нивоу, могу 

ублажити еколошке последице наглог технолошког развоја појединих земаља и великих градова у свету. 

Еколошки отисак, као показатељ људскe потрошњe биолошки продуктивне земље, koja je потребнa за 

осигуравање ресурса и апсорпцију отпада просечног глобалног грађанина, показује последњих година 

перманентан раст. Општи тренд показује да виши животни стандарди постају мање одрживи, те је неопходно 

применити хитне мере и механизме његовог ограничења, које су приказане у раду. 

Кључне речи: еколошки отисак, заштита животне средине, пројект, урбани инструменти 

 

 

  ECOLOGICAL FOOTPRINT - INSTRUMENTS FOR ITS REDUCTION 
 

ABSTRACT  

  
This paper analyzes the unsurpassed and mechanisms, which the local and global level, can mitigate the 

environmental consequences of rapid technological development of various countries and cities around the world. 

Ecological footprint as an indicator of human consumption of biologically productive land that is needed for the 

provision of resources and absorb wastes an average global citizen, shows a constant increase in recent years.. The 

general trend shows that higher living standards are becoming less sustainable, and it is necessary to apply emergency 

measures and mechanisms of its limitations, which are presented in the paper. 

Keywords: еcological footprint, environmental protection, project, urban instruments 

 

1. УВОД 

Проблеми као што су претерано загревање, загађење ваздуха, воде, нестанак 

повољног окружења за опстанак животињских врста, бука итд. не могу да се реше у кратком 

временском периоду и без колективног залагања. Као пионирски подухват за решавање 

овако озбиљних еколошких проблема, у Берлину је осмишљен и започет пројекат зелених 

урбаних обавезујућих норми (BAF), а касније и у САД - ''Green Factor Seattle''. Смисао ових 

мера је да се дефинише минимално поребан  % зелених површина на грађевинској парцели, 

будућих објеката, рангираних према њиховом „зеленом” доприносу, а без којих се не може 

добити употребна дозвола. Применом оваквог система симбиозе човека и природе и 

увиђањем предности и мана, долази се до откривања нових начина функционисања у 

животном окружењу [1]. Иако се спроводи у малом броју егзистенцијално стабилних и 

уређених градова света, резултати су јасно видљиви, а што објашњава брзину којом се шири, 

напредује, унапређује и дорађује.  

Еколошки отисак представља збир свих “еколошких услуга” које људи “захтевају” од 

одређеног простора. Он подразумијева биолошки обрадиве површине (или биокапацитет) 

потребне за усеве, пашњаке, насељена подручја, риболовна и шумска подручја. Овде се 

такође подразумева површина шуме, која је потребна како би се апсорбовале емисије угљен 

диоксида, које океан није апсорбовао. И биокапцитет и еколошки отисак су изражени 

заједничком јединицом, која се назива глобани хектар (gha). 
 

                                                           
1
 Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија, krnjetis@ptt.rs 

2 Служба за управљање људским ресурсима, Покрајинска влада, АП Војводина  
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Слика 1. Упоредни приказ еколошког отиска (gha) са  Индексом људског развоја (HDI) 

Уједињених нација (мера животног стандарда) у појединим подручјима света [10] 

Све више података показује да људи не живе унутар носивог капацитета планете. 

Еколошки отисак мери људску потрошњу биолошки продуктивне земље, потребне за 

осигуравање ресурса и апсорпцију отпада просечног глобалног грађанина. Године 2008. 

било је потребно 2,7 глобалних хектара по особи, 30 % више од природног биолошког 

капацитета планете од 2,1 глобалног хектара (уз претпоставку не узимања у обзир потреба 

за остале организме). Резултујући еколошки дефицит мора да се задовољи из неодрживих 

екстра извора, а они се стичу на три начина: уметањем у добра и услуге светске трговине; 

узимањем из прошлости (нпр. фосилна горива); или позајмицом из будућности, као 

неодржива употреба ресурса (нпр. прекомерном експлоатацијом шума и рибарских 

подручја). Технолошки напредак, утицај пољопривреде и наводњавање су повећали 

просечан принос по хектару, што је довело и до увећања биокапацитета од 9,9 до 12 

милијарди глобалних хектара у раздобљу између 1961. и 2010. године. 

Међутим, у том раздобљу људска популација је порасла са 3,1 милијарди становника 

на 7 милијарди чиме се смањио биокапацитет по становнику са 3,2 на 1,7 глобалних хектара. 

У међувремену еколошки отисак појединих земаља је порастао са 2,5 на 2,7 gha по 

становнику. С обзиром на то да ће светска популација достићи 9,6 милијарди становника до 

2050. године и скоро 11 милијарди до 2100., биокапацитет за сваког становника Земље ће се 

још смањити, те ће бити прави изазов одржавати ниво биокапацитета с обзиром на смањење 

квалитета земљишта, недостатак питке воде и повећане трошкове енергије. 

Слика1. показује одрживост распона држава у границама еколошког отиска, у 

поређењу са  Индексом људског развоја Уједињених нација (HDI – Human development 

index, као мере животног стандарда): она показује шта је потребно државама да задрже 

прихватљив животни стандард за своје грађане, док истовремено живе на глобално 

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_%C4%8Dovjekova_razvoja&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapacitet_nosivosti&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekolo%C5%A1ki_otisak&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalni_hektar&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Fosilna_goriva
https://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%A0uma
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Upravljanje_ribolovi%C5%A1tima&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Upravljanje_ribolovi%C5%A1tima&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_%C4%8Dovjekova_razvoja&action=edit&redlink=1
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одрживом нивоу. Општи тренд показује да виши животни стандарди постају мање 

одрживи. (Најразвијеније нације прекомерно троше!) Раст становништва увек има велики 

утицај на ниво потрошње и ефективност употребе ресурса. Куба је данас најбољи позитиван 

пример у овој категорији. Одрживи циљ је подизање глобалног животног стандарда без 

повећања употребе ресурса изван глобално одрживих нивоа, то јест, без прелаза потрошње 

"једне планете". Враћање потрошеног зеленила у урбаним просторима на објекте (зелена 

архитектура и кровни вртови) јесу један од начина да се еколошки отисак (Gha) усклади са 

Индексом људског развоја HDI. [10] 

 Ипак, новија истраживања потврђују глобални тренд,  по којем развијена друштва 

постају током времена мање одржива, а томе посебно доприносе велики градови. На основу 

годишње стопе раста градова света по регионима и величини – у периоду од 1990-2000. 

године, (UN-HABITAT Global Urban Observatory, 2008), урађена је процена пораста броја 

становника у највећим градовима света, која је приказана у Табели 1.    

Табела 1. Процена пораста броја становника у највећим градовима света 

(UN-HABITAT Global Urban Observatory) 

 

НАЈВЕЋИ ГРАДОВИ СВЕТА ПО БРОЈУ 

СТАНОВНИКА (у милионима) 

ГРАД, ДРЖАВА 2000. 2010. 2020. 2025. 

Токио, Јапан 34,450 36,094 36.399 36.400 

Мумбај, Индија 16,086 20,072 24.051 26.385 

Сао Паоло, Бразил 17.099 19.582 21.124 21.428 

Мексико Сити, 

Мексико 
18,022 19,485 20.695 21.009 

Њујорк,  САД 17,846 19,441 20.370 20.628 

Шангај, Кина 13,243 15,789 18.466 19.412 

Калкута, Индија 13,058 15,577 18.707  20.560 

Дака, Бангладеш 10,285 14,796 19.422 22.015 

Буенос Ајрес, 

Аргентина 
11,847 13,089 13.653 13.768 

Карачи, Пакистан 10,019 13,052 16.922 19.095 

Лос Анђелес-Лонг 

Бич-Санта Ана, 

САД 

11,814 12,773 13.461 13.672 

Каиро, Египат 10,534 12,503 14.451 15.561 

Рио де Жанеиро, 

Бразил 
10,803 12,171 13.179 13.413 

Пекинг, Кина 9,782 11,741 13.807 14.545 

Манила, Филипини 9,958 11,662 13.892 14.808 

Осака-Кобе, Јапан 11,165 11,337 11.368 11.368 

Истанбул, Турска 8,744 10,530 11.695 12.102 

Москва, ЗНД 10,016 10,495 10.526 10.526 

Сеоул, Јужна Кореја 9,917 9,762 9.738 9.738 

Џакарта, Индонезија 8,390 9,703 11.689 12.363 

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Rast_stanovni%C5%A1tva&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeks_%C4%8Dovjekova_razvoja&action=edit&redlink=1
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Париз, Француска 9,692 9,958 10.031 10.036 

Гуангзхоу, 

Гуангдонг, Кина 
7,388 9,447 11.218 11.835 

Чикаго, САД 8,333 9,211 9.756 9.932 

Лондон, Велика 

Британија 
8,225  8,607 8.618 8.618 

Техеран, Иран 7,128 8,221 9.404 9.814 

     Напомене уз таблицу: 

Анализа је заснована на узорку 2.695 градова 

са преко 100.000 становника. 

2. ЗЕЛЕНИ ФАКТОР (GREEN FACTOR)  - УГЛЕДНИ МОДЕЛ ГРАДА СИЕТЛ  

Програм града Сиетл - Seattle Green Factor је први стандард у САД-у који захтева да 

елементи зелене градње буду имплементирани да би дизајнери уопште добили дозволу за 

планирање пројекта. Органи управе града Сиетла су Уредбом о увођењу Зеленог фактора бр. 

122311 прописали законску обавезу о минималној количини вегетације, за категорисане 

комерцијалне зоне. Тај еквивалент представља 30% укупне величине парцеле у поседу. Њиме 

се подстиче увећање вегетационог потенцијала, постављањем претходно узгојених биљних 

врста у што више слојева, као и садња великог дрвећа на просторима који су видљиви са 

јавних површина. Зелени фактор града Сиетла је обавезан за сваки објекат који у плану има 

више од 4 стамбене јединице, више од 370 м
2
 за комерцијалну употребу или више од 20 

нових паркинг места [6]. 

Програм је настао под окриљем Департмана за планирање и изградњу (DPD – 

Department of Planing and Development) 2007. године у Сиетлу, САД. Направљен је по узору 

на програме Berlin Biotope Area Factor у Берлину, Немачка и Malmo Quality Program у 

Малмеу, Шведска. Сличан приступ усвојен је и у Токију - Јапан, док су Портланд - Орегон и 

Чикаго - Илиноис у САД увеле подстицаје за повећање зелених површина у виду зелених 

кровова и система за искоришћавање кишнице. 

 Програм Green Factor нуди многе зелене детаље и стратегије, које се по избору и 

потреби могу користити у свим грађевинским пројектима. Пошто расте број становника у 

граду, Green Factor ће помоћи да се уклоне негативни утицаји и побољшаће околину 

стварањем зелених површина, које ће бити естетски пријатне и вршиће своју еколошку 

функцију. Прорачуни који се користе у Green Factor-у за коришћење појединих зелених 

елемената, су базирани на процентуалној заступљености вегетације у односу на укупну 

површину земљишта. Елементи су оцењени на основу њихове еколошке корисности. За сада 

град Сиетл захтева да се применом програма Green Factor макар 30% површина у стамбеним 

зонама озелени. Неки од елемената укључених у Green Factor-у су зелени кровови, зелени 

зидови, системи за задржавање воде, кишне баште, уграђено земљиште, дрвеће, водене 

површине итд. Циљ је да се употреби довољан број елемената, којима ће се сакупити 

минимално потребан број  поена. [8]   

3. ЕКОНОМИЧНОСТ ЕКОЛОШКИХ ИЗМЕНА И СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ 

Процене о томе колико су исплативе зграде са зеленим детаљима су стални предмет 

бројних анализа у свету. Крајем 2008. године у САД објављено је преко 10 опширних 

истраживања, која су из различитих углова показала успех, који је зелена градња постигла 

током те године. Истраживања на ову тему су учестала последњих година па су сада 

испитиване области све прецизније одређене. Велики утицај на пораст њиховог броја су 
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имали и захтеви компанија и инвеститора, који су озбиљније решили да испитају утицај 

кризе на зелену градњу. У закључку извештаја који мери утицај LEED објеката на 

индустрију и околину, подвучено је да су компаније које послују у зградама са LEED 

сертификатом током кризне 2008. године оствариле приходе од преко 170 милиона долара на 

основу бољих услова рада – бројка до које је било тешко доћи у досадашњим, више 

уопштеним испитивањима. Такође, наведено је и да ће до 2015. године она бити изражена у 

милијардама долара, а да ће број радника у зградама са LEED сертификатом порасти преко 

10 пута. Бројеви који се односе на утицај на околину кажу да су ове зграде уштеделе око 700 

милиона километара пређеног пута за возила и преко 40 милијарди литара воде. Ипак, 

извештај предвиђа успоравање добијања сертификата услед лоше економске ситуације, али и 

због пооштравања LEED захтева. Једна студија каже да се обрт капитала у зеленој градњи 

повећао пет пута у односу на 2005. годину и да је 2008. прешао 49 милијарди, док је већ 

2013. достигао 150 милијарди долара.  

У великој годишњој анкети 2008 Autodesk/AIA Green Index, коју су спровели 

Институт америчких архитеката (AIA) и софтверски гигант Autodesk, преко 20% архитеката 

изјавило је да тржиште диктира инвеститорима да граде зелено, док је прошле године захтев 

тржишта наведен тек од стране сваког десетог испитаника архитекте. CoStar-ова студија 

каже да кључни индикатори вредности објеката (поседовање, продајна цена, рате за лизинг и 

сл), показују већу тржишну вредност зелених зграда. У истраживању Удружења поседника и 

менаџера некретнина (BOMA), Савета за зелену градњу САД (USGBC) и Real Estate Форума, 

80% испитаника каже да се мере енергетске ефикасности апсолутно исплате, а 65% каже да 

су инвестиције у зелену градњу створиле позитиван ROI индекс (Return on Investment – 

повраћај инвестиције), што је око 5% више него у истом истраживању претходне године. У 

два друга истраживања, 70% извршних директора компанија које се баве некретнинама, каже 

да је одрживост кључна тема бизниса. И већина директора северноамеричких корпорација 

потврдило је за истраживање Panel Intelligence-а да верује да одрживи пројекти имају 

највећи потенцијал на тржишту.  

У анкети са једног округлог стола, 99% финансијских директора у грађевинским 

предузећима је потврдило да ће у наредним годинама зелена градња бележити још већи раст. 

Званичан закључак анкете наводи да ће, за разлику од некретнина, инфрастуктура имати 

велики прилив новца, јер представља сигурну инвестицију и самим тим је у овом тренутку 

веома атрактивна за инвестирање, без обзира на релативно мање профите, те ће грађевинци у 

нискоградњи бити у далеко бољем положају у наредном периоду него њихове колеге у 

станоградњи и изградњи пословних квадрата. Према новој студији Grega Katsa, стручњака за 

одрживи развој, разлика у цени конвенционалних и зелених зграда данас може износити 

свега 2%. У студији под називом Зеленији објекти и заједнице: трошкови и добит, он наводи 

да најзеленије зграде не коштају више од 4% у односу на конвенционалне, а да се у 

највећем броју случајева ова разлика креће од 0 до 1%.  Крах берзе некретнина није 

успорио рапидан раст зелене градње. Ово указује потребу тржишта за квалитетом – купци 

захтевају зграде које су енергетски ефикасније, удобније и здравије. 

Важан аргумент за оцену економичности зелених кровова је и податак да код извођења 

зелених кровова (кровних вртова) пројектовани век је 40 година, без обзира што има пуно 

примера у Немачкој и са дупло дужим стажом, а код конвенционалних („црних“) кровова је 

15-20 година. Поред директних материјалних уштеда које настају „ефектом крзна“ због 

уштеде у потрошњи енергије до 10% у летњем периоду и до 5% у зимском периоду 

(истраживање на моделу колективне зграде у Београду, Секулић, М, 2013.), постоје и 

индиректни економски ефекти [3]: 

- повећање тржишне вредности некретнине, 
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- смањени трошкови одржавања и поправки крова, 

- повећање корисног простора, 

- снижавање локалних такси (пример Штутгарта: смањење пореза на атмосферске 

воде за 50%), 

- снижавање премија осигурања због веће пожарне безбедности (у Немачкој ниже 

премије за 10-20%), 

- субвенције - подстицај града (неповратна средства: град Бремен 25€/м², град 

Портланд 40€/м², град Берлин 50% цене зеленог крова, Сингапур 79$/ м²), 

- ретензија (задржавање кишнице и растерећење градске канализације – трошкови 

смањени за 50-55%), 

- повећан радни учинак радника у објекту због побољшане микроклиме (пример  

фабрике Rols Roys – враћено улагање за 5 година),  

- убрзани процес добијања употребне дозволе (пример Чикага – са шест месеци 

смањен на један месец), 

- Бонус  на право веће густине изградње (пример: Чикаго). 

На цену изградње зелених кровова утиче врста (екстензивни, интензивни), величина 

(мањи су скупљи по квадрату), висина (спратност), разне врсте супстрата, различита 

искуства, технологија, развијено тржиште, традиција… Цене „седум“ зелених кровова у 

Немачкој су 20-40€/м², у Великој Британији 85-93£/м², у САД од 150-200$/м². Према 

истраживању Кори Кларка (Corrie Clarck) за кровни врт од 2.000м² у Мичигену, цена кровног 

врта је за 39% виша од конвенционалнох крова приликом постављања. Али, ако урачунамо 

користи, уштеде, користећи енергетске процене, атмосферске процене и заштиту ваздуха, 

онда је стварна нето цена 20,3 -25,2% мања од цене конвенционалног крова након 40 

година. Ова цена може бити и додатно смањена за 5-20% путем директних подстицаја 

(субвенција). 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

Глобални показатељи о значајном смањењу биолошког и еколошког капацитета наше 

планете, који је настао несразмерним трошењем  свих природних и фосилних ресурса од 

стране најразвијенијих земаља, упозоравају да је хитно потребно предузимања мера ради 

смањења Еколошког отиска. Механизми и инструменти, којима може да се постигне 

побољшање су или доношење обавезујућих норми на локалном нивоу (Green Factor 

политика, која је већ усвојена од стране неколико већих градова у свету), или економски 

подстицаји за будуће инвеститоре, којима се постижу глобална побољшања (субвенције за 

зелене детаље приликом грађења нових или реконструкције постојећих зграда). На 

глобалном нивоу, истинске и потребне позитивне промене у смањењу Еколошког отиска, 

могућа су само међународним обавезујућим документима, којима се ограничавају 

најразвијенеије землље у трошењу наше заједничке планете. Одрживи циљ је подизање 

глобалног животног стандарда без повећања употребе  ресурса изван глобално одрживих нивоа, то 

јест, без прелаза потрошње "једне планете". 
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ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА У ПРОСТОРИЈАМА                              

СА КАДОМ ИЛИ ТУШЕМ ЗА КУПАЊЕ 

Милорад Звијер
1
, Владимир Танкосић

1
                                                                  

zvijermilorad@gmail.com, vladimir@ibs-ns.com 

РЕЗИМЕ 

У просторијама са кадом или тушем за купање, у којима је изведена електрична инсталација, повећан је 

ризик од електричног удара због смањења електричне отпорности људског тела. Присуство воде и влаге такве 

просторије доводи  на потенцијал земље и у њима се, поред стандардних заштитних техничких мера, примењују 

додатне мере за заштиту од електричног удара: заштитни уређај диференцијалне струје и допунска заштита 

изједначењем потенцијала. 

Циљ рада је да се укаже на опасност од елктричног удара у просторијама са кадом или тушем за 

купање и важност примене утврђених заштитних техничких мера. 

Кључне речи: просторије за купање, електрични удар, заштитне мере 

 

PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOSK IN A LOCATIONS 

CONTAINING A BATH OR SHOWER  

 

ABSTRACT 

In a locations containing a bath tub or shower with installed electrical installations, there is an increased risk of 

electric shock because of very low resistance of the human body when wet or immersed in water. The presence of water 

and moisture such facilities set everything on earth potential, therefore in an addition to standard protective measures, 

extra protective measures  against electric shock are applied: residual-current device RCD and additional potential 

equalization. 

The aim this work is to draw attention to the dangers of electric shok in a locations containing bath tub or 

shower and importance of applying technical protective measures. 

Keywords: bathing area, electric shock, protective measures 

 

1. УВОД  

У свакој просторији где постоји електрична инсталација или се употребљавају 

електрични уређаји и апарати, постоји стална опасност од електричног удара, ако 

електричној струји не дозволимо да тече нашим телом, неће бити ни електричног удара. 

Електрични удар настаје у тренутку када електрична струја протекне људским телом, тј. када 

тело постане део струјног кола. 

Јачина електричног удара зависи од јачине и типа електричне струје (наизменична 

струја је опаснија), отпора тела на месту контакта ( ако је кожа сува, отпор је већи, па ће 

струја бити слабија), трајања електричног удара и пута којим је електрична струја пролази 

кроз људско тело. Најопаснији електричног удари јесу они код којих електрична струја 

                                                 
1
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пролази кроз срце. То се обично дешава када електрична струја тече кроз обе руке. У том 

случају може се јавити неправилан рад срца, па чак и потпуни застој. 

2. ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 

 

2.1.Опште 

Опасност од електричног удара посебно је велика у влажним просторијама, јер влага 

јако повећава проводљивост, односно смањује електрични отпор. Додир са фазним 

проводником или предметом под напоном може бити смртоносан, ако смо у води (нпр. у 

кади купатила), а врло опасан и ако додирујемо неки уземљени или велики метални предмет, 

или водовону инсталацију која најчешће представља галвански спој са земљом. Зато је у 

таквим приликама посебно опасно користити електричне апарате. 

2.2. Директан и индиректан додир 

• Тренутак додира проводника под напоном и деловање струје коју човек осети назива се   

електрични удар. 

 • Разликује се електрични удар услед: 

 Случајног додира с проводљивим деловима инсталације или потрошачима који су 

нормално  под напоном, на пример грло сијалице, голи проводник, стезаљке осигурача, 

склопке, и слично (директни додир с деловима под напоном, у нормалним условима рада, тј 

без квара); 

 Додира проводних делова потрошача који нису нормално под напоном, на пример 

метално 

кућиште уређаја и слично, али у току рада због квара на изолацији могу доћи под напон 

(индиректан додир). 

2.3. Заштита од електричног удара у електричним инсталацијама ниског напона 

Основно правило заштите од електричног удара јесте да опасни делови под напоном 

не смеју да буду приступачни, а приступачни проводни делови не смеју да буду опасни по 

живот када су под напоном, ни под нормалним условима ни у условима једноструког квара  

Заштита у нормалним условима (раније заштита од директног додира ) обезбеђује се 

основним заштитним мерама, а заштита у условима једноструког квара ( раније од 

индиректног додира) обезбеђује се заштитним мерама у случају квара. Алтернативно, 

заштита од електричног удара обезбеђује се побољшаном заштитном мером, која обезбеђује 

заштиту и у нормалним и у условима једноструког квара. 

Заштитне мере које се примењују  у елктричним инсталацијама ниског напона су: 

 заштита изоловањем делова под напоном, 

 заштита оградама или кућиштима, 

 заштита препрекама, 

 заштита стављањем ван дохвата руке, 
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 допунска заштита помоћу заштитних уређаја диференцијалне струје (ЗУДС, заштитна 

струјна склопка, FI), 

 заштита употребом малог напона (SELV) и уземљеним малим напоном (PELV), 

 заштита употребом малог радног напона (FELV), 

  заштита аутоматским искључењем напајања, 

  заштита употребом уређаја двоструке или појачане изолације (опрема класе II), 

 заштита постављањем у изоловане просторије (непроводне локације), 

  заштита електричним одвајањем, 

 Заштита изједначењем потенцијала. 

 

3. ОПИС ЗОНА У ПРОСТОРИЈАМА СА КАДОМ ИЛИ ТУШЕМ 

Према стандарду SRPS HD 60364-7-701:2008, простор просторије са кадом или 

тушем, где је ризик од електричног удара повећан због смањења електричне отпорности 

људског тела и додира са потенцијалом земље, класификован је у три зоне: 

Ззона 0 је унутрашњост каде за купање или туш каде, приказано на слици 1. 

За тушеве без каде, висина зоне је 10 цм, а проширење површине једнако је хоризонталном 

проширењу као и код зоне 1, приказано на слици 2. 

Зона 1 је ограничена: 

а)  завршним нивоом пода и хоризонталном равни која одговара највишој причвршћеној 

глави туша или отвора за воду или хоризонталној равни која лежи 225 cm изнад дна каде за 

купање или туш-каде; 

б)  вертикалном површи: 

која окружује каду за купање илои туш-каду (слика 1), 

на растојању 120 cm од центра тачке трајно постављеног отвора за воду на зиду или  

плфону за тушеве без каде (слика 2). 

Зона 1 не укључује зону 0. Простор испод каде за купање или туша сматра се зоном 1. 

Зона 2 је ограничена: 

а) завршним нивоом пода и хоризонталном равни која одговара највишој трајно     

постављеноглави туша или отвору за воду или хоризонталном равни која лежи 225 cm изнад  

завршног  нивоа пода, у зависности од тога шта је више; 

б)   ветикалном површи на граници зоне 1 и паралелном вертикалном површи на растојању 

од 60 cm од ивице зоне 1 (слика 2). 

4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА У ПРОСТОРИЈАМА СА КАДОМ 

ИЛИ ТУШЕМ 

Захтеви за безбедност у просторијама са кадом или тушем су заштитне мере: 

 електрично одвајање; 
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 мали напон обезбеђен помоћу SELV-a и PELV-a; 

 додатна заштита – заштитни урађај диференцијалне струје (RSD); 

 додатна заштита – допунско заштитно изједначење потенцијала. 

Следеће заштитне мере које обезбеђују основну заштиту ( заштиту од директног додира) 

нису дозвољене: 

 „Препреке“;   

 „Постављање ван дохвата руке“;  

 „Непроводне локације“ и 

  „Заштита неуземљеним локалним изједначењем потенцијала“. 

 За електричне системе за подно грејање мера заштите „електрично одвајање“ није 

дозвољена. 

За електричне системе за подно грејање морају се монтирати само каблови за грјање у 

складу са одговарајућим стандардима за производ или грејни елементи од танке 

савитљиве плоће према одговарајућим стандардима, под условом да имају метални 

плашт, метално кућиште или металну мрежу са ситним отворима. Метална мрежа са 

ситним отворима, метални плашт или метално кућиште морају битит повезани са 

заштитним проводником кола за напајање. Усаглашеност са последњим захтевом није 

обавезна ако се користи мера заштите помоћу малога напона SELV-а обезбеђена за 

систем подног грејања. 

4.1.  Заштитне мере: електрично одвајање 

Електрично одвајање је заштитна мера код које је 

 Основна заштита обезбеђена основном изолацијом делова под напоном или 

преградама и кућиштима, и 

 Заштита у случају квара обезбеђена једноставним одвајањем посебног кола од других 

кола и земље. 

Заштитна мера елоектрично одвајање мора се користити само за један електро уређај или 

једну прикључницу. 

4.2.  Заштитне мере:  мали напон обезбеђен помоћу SELV-a и PELV-a 

Ова заштитна мера, која се састоји од два различита система малог напона SELV или PELV, 

захтева: 

 Ограничење напона у SELV или PELV систему до горње границе напонског опсега I, 

50V код наизменичних система или 120 V код једносмерних система, и 

   Заштитно одвајање SELV или PELV система од свих других кола која нису SELV и 

PELV кола, и основну изолацију између SELV или PELV система и других SELV или 

PELV система, и  

 Само за SELV системе, основну изолацију између SELV система и земље. 

Основна заштита (заштита од директног додира) у зонама 0, 1 и 2 мора се обезбедити за сву 

електричну опрему помоћу:  
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 Преграда или кућишта која обезбеђују ниво заштите од најмање IPXXB или IP2X или 

 Изолације која може да издржи испитни напон од 500 V наизменичне струје 

ефективне вредности у трајању од 1минута. 

4.3.  Додатна заштита: заштитни уређај диференцијалне струје 

У просторијама које садрже каду или туш, један или више уређаја диференцијалне 

струје (RCD) са назначеном диференцијалном струјом деловања која не прелази 30 mA, 

морају обезбедити заштиту за сва струјна кола. Коришћење таквих заштитних уређаја 

диференцијалне струје се не захтева за кола: 

 Заштитном мером „електрично одвајање“, ако било које коло напаја само један уређај 

који користи струју; 

 Заштитном мером „мали напон обезбеђен помоћу SELV-a и PELV-a“. 

 

4.4  Додатна заштита: допунско заштитно изједначење потенцијала 

Проводљиви одводни елементи на кади или туш кади, металн атуш када, метална 

водоводна цев и остали цевоведи (грејање, канализација, климатизација, гас ), морају се 

међусобно спојити помоћу проводника за изједначење потенцијала. 

Изједначење потенцијала се не захтева за стране металне деловае као што су: рамови 

туш кабине, прозори и врата рукохвати, поклопац подног сливника, испирач WC шоље и сл. 

Проводник за изједначење потенцијала је потребан и инда када у просторији са кадом или 

тушем не постоји електрична опрема. 

Најмањи пресек проводника за изједначење потенцијала је 4 mm
2
 Cu или вруће 

поцинкована челична трака 2,5 mm x 20 mm. Овај проводник се мора спојити са заштитним 

проводником на: 

 jедном централном месту (нпр.у разводном блоку); 

 главном прикључку за уземљење; 

 доводној цеви која је у непрекидној проводној вези са прикључком за уземљење 

Ако су када и одводна цев од непроводног материјала (синтетички материјал, а 

сливник је матални, изједначење потенцијала се не захтева.. 

Покретна када и туш кабине се морају спојити преко проводника за изједначење 

потенцијала за заштитни проводник уграђене електричне опреме. 

Допунско изједначење потенцијала може бити постављено унутар унутар или изван 

просторије које садрже каду или туш, али најбиље близу тачке на улазу страних проводних 

делова у такве просторије. 
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5.  ИЗБОР И ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ 

5.1.  Спољашњи утицај 

Електрична опрема мора имати најманји степен заштите у зависности од зоне 

простора: 

 у зони 0: IPX7 

 у зони 1: IPX4 

 у зони 2: IPX4 

Електрична опрема изложена воденим млазевима, на пример приликом чишћења у 

јавним купатилима, мора имати степен заштите од најмање IPX5. 

5.2. Заштита електричног развода у зависности од спољашњег утицаја 

Изоловани проводници или  каблови (узидани до дубине од 5 cm или постављени на 

зид ) морају имати изолацију која задовољава услове класе II ( двострука или појачана 

изолација), не смеју имати проводни плашт, нити се сме постављати у инсталационе цеви 

проводљивог материјала. Овакав разод може се састојати нпр. од једножилних проводника 

или каблова у изолационим цевима или вишежилних каблова са изолационим плаштом. 

У зонама 0, 1 и 2 полажу се само проводници и каблови неопходни за напајање 

апарата у овим зонама. 

Постављање разодних кутија у  зонама 0, 1 и 2 није дозвољено. 

5.3. Постављање расклопних апарата и прибора у складу са спољашњим 

утицајима 

У зонама 0, 1 и 2 није дозвољено постављање расклопних апарата и прикључног 

прибора, осим у склопки у зонама 1 и 2, које су ван дохвата руке и на њих се делије преко 

изолованог гајтана. 

У просторијама са коадом или тушем, а изван зона 0, 1 и 2, дозвољено је постављање 

прикључница под следећим условима,  

 да се напајају појединачно преко безбедносног трансформатора за електрично 

одвајање; 

 да се напајају безбедносно малим напоном; 

 да су заштићене заштитним уређајем дифернцијалне струје која не прелази 30 mА и 

да имају заштитни поклопац. 

 Да се примени заштитни уређај који у случају грешке поуздано прекида напон према 

кривој време-струја, стим да време искључивања за мреже називног напона према 

земљи од 230 V, у зависности од највише очекиваног напона додира (према стандарду 

SRPS HD 60364-4-41, тачка 3.4.13) за све грешке чији је отпор мањи од 4 kΩ, не сме 

бити више од 100 ms. 
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 Висина постављања прикључница не сма бити мања од 1,5 m од пода. 

Склопке и прикључнице морају бити на расдојању од најмање 0,60 m од отвора врата 

фабрички израђене туш- кабине. 

5.4.  Остала електрична опрема 

У зони 0 дозвољена је  само употреба опреме која је усаглашена са одговарајућим 

стандардом  и прдвиђена за овај простор а према упутствима произвођача за коришћеље и 

монтажу. 

У зони 1 дозвољено је само постављање загрејача воде, а у зони  2 дозвољено је 

постављање загрејача воде и и светиљки класе II. 

Грејне јединице, узидане у под и предвиђене за грејање просторије, могу се поставити 

у свим зонама, под условом да буду покривене уземљном металном мрежом или уземљеним 

металним омотачем спојеним са допунским изједначењем потенцијала.  
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РЕЗИМЕ 

 

Oд свог утемељења у седамдесетим годинама двадесетог века до данас, технологија генетичког 

инжењерства отворила је широк низ примена пре свега у науци, производњи лекова, медицини и производњи 

хране. Употреба генетски модификованих организама у овим делатностима једно је од најактуелнијих питања 

данашњице на које тек треба да се дефинишу одговори. Од свих актуелних тема из ове области најмање је 

пажње посвећено потенцијалној примени генетски модификованих организама у заштити животне средине. 

Узевши у обзир да је питање заштите животне средине једно од најактуелнијих питања данашњице, у овом раду 

презентовали смо поједине примере употребе генетски модификованих микроорганизама, генетски 

модификованих биљака и генетски модификованих животиња  као потенцијалних решења овог горућег 

проблема. С обзиром да се у јавности последњих неколико година воде оштре полемике око даље примене 

технологије генетичког инжењерства, јасно је да смо далеко од коначне одлуке. Евидентно је да  нас у даљим 

корацима мора водити опрез и анализа постојећих и будућих научних истраживања на тему безбедности ове 

технологије. 

Кључне речи:генетски модификовани организми, животна средина, биоремедијација, биосензори 

 

 

 

POSIBILITY FOR APPLICATION OF GENETICALLY MODIFIED 

ORGANISMS IN PROTECTION OF ENVIRONMENT 
 

 

ABSTRACT 

 

Since its foundation in 1970s till today, technology of genetic engineering has opened long list of applications 

at first place in science, pharmaceutics, medicine, and food production. Application of genetically modified organisms 

in these areas is one of the most actual questions of our time, on which we should give the answer in future. Out of all 

actual topics from this area we have dedicated least attention to potential application of genetically modified organism 

in protection of environment. Taking into account that question of protection of environment is one of the most 

important of our time, in this paper we have presented some examples of application of genetically modified 

microorganisms, genetically modified plants, and genetically modified animals as part of potential solution. 

Considering that further application of technology of genetic engineering raises controversy in public, it is obvious that 

our society is far from final decision.  It is evident that our further steps should be considered with watchfulness and 

reflection of existing and further scientific research that regard safety of this technology.   

Key words: genetically modified organisms, environment, bioremediation, biosensors 

 

 

 

1. УВОД 

 

Седамдесетих година двадесетог века нагло је дошло до развоја технологије која је 

омогућила једноставну манипулацију генетичким материјалом, најпре микроорганизама, а 

затим и биљака и животиња. Овим су отворене нове перспективе за биотехнологију и 

започела је ера стварања првих хибридних организама, односно организама са жељеним 

карактеристикама.  

 

                                                           
1
Висока здравствено-санитарна школа струковних студија ВИСАН, Београд, Србија 

2
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Технологија рекомбиноване ДНК (дезоксирибонуклеинске киселине), или 

молекуларно клонирање, или генетичко инжењерство, представља групу техника које 

омогућавају да се секвенце ДНК (нпр. појединачни гени неког организма) умећу у друге 

саморепликујуће ДНК, у такозване векторе за клонирање. Убацивањем вектора за клонирање 

у одређену ћелију добија се хибридна ћелија коју је лако умножити, а свака новоумножена 

ћелија представља клон са истоветним хибридним молекулом ДНК који је пореклом из 

барем два различита организма. Овај је поступак први  корак у експресији (експримирању) 

гена једне биолошке врсте у другој биолошкој врсти. По први пут комбиновање наследног 

материјала несродних и репродуктивно инкомпетентних организама постало је стварност. [1] 

 Описани процес молекуларног клонирања технички се може поделити у четири групе 

поступака [1]: 

1. исецање жељеног сегмента ДНК (гена) из оригиналног ДНК молекула помоћу 

рестрикционих ензима 

2. спајање исеченог сегмента ДНК са вектором помоћу другог ензима лигазе 

3. уношење новокреираног рекомбинованог молекула ДНК у ћелију домаћина 

4. идентификација ћелије домаћина са рекомбинованом ДНК, њена даља пропагација 

и евентуална изолација рекомбиноване ДНК 

Најпре у науци, а већ дуги низ година и у јавности појавио се појам “генетски 

модификовани организам” (ГМО). Уопштено говорећи, овај се термин односи се на било 

који организам чији је генетски материјал измењен техникама генетичког инжењеринга. 

Историјски гледано, први генетски модификовани организам створен је у Сан Франциску на 

Стандфорд универзитету 1973  године. Користећи технике рекомбинантне ДНК добијена је  

бактерија E. coli са рекомбинантним плазмидом који садржи сопствени ген за резистенцију 

на антибиотик тетрациклин, али и ген за резистентност на антибиотик стрептомицин који је 

пореклом из друге бактеријске врсте, Salmonellе. Новодобијена бактерија постала је 

резистентна на оба антибиотика, што је показало да се гени различитих биолошких врста 

могу експримирати у новонасталом хибридном организму. [1] 

 

Сазнање да је могуће експримирати гене једне прокариотске бактеријске врсте у 

другој одмах је било праћено питањем да ли је могуће техникама рекомбинантне ДНК 

добити бактерију која би експримирала гене и производила протеине еукариотских ћелија, а 

у крајњој инстанци и хумане протеине? С обзиром да је хемијска структура ДНК 

прокариотских и еукариотских организама идентична, могуће је добити хибридне молекуле 

ДНК који се састоје од прокариотских и еукариотских делова. Овакав рекомбинантни 

молекул могуће је убацити у бактерију што ће резултирати стварањем генетски 

модификованог микрооганизма који садржи еукариотске гене. Наравно, убачени еукариотски 

ген ставља се под контролу регулаторних секвенци ДНК бактеријске ћелије. Коначно, 

добијена је генетски модификована бактеријска ћелија која производи еукариотске, па зашто 

не, и хумане протеине.  

 

Након стварања оваквих генетски модификованих микроорганизама неминовно је 

даљим развојем технологије дошло до појаве генетски модификованих животиња. Под овим 

се појмом могу сматрати све животиње над којим је извршена било каква измена наследне 

основе техникама генетичког инжењерства. Измена наследне основе код животиња 

генерално је могуће убацивањем гена другог организма (трансгене животиње) или 

избацивањем из функције једног од постојећих гена (нокаут животиње). 

 

Пракса манипулације геномом биљака, условно речено, стара је колико и сама 

пољопривредна производња. Генерално, код биљака се може вршити [1]:  

1. манипулација комплетним хромозомским сетом 

2. манипулација појединачним хромозомима 

3. манипулација која проузрокује варијабилност генома 
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4. манипулација рекомбинованом ДНК 

Предност коју у погледу манипулације наследном основом имају биљке над животињама 

огледа се у већој пластичности биљних генома, док се предност у култивацији односи на 

способност регенерације читаве биљке из једног дела ткива или само једне ћелије. 

 

Генетске модификације су до сада извршене у живим организмима свих нивоа 

сложености, од најједноставнијих вируса, преко бактерија и квасаца, па све до биљака, 

животиња и хуманих ћелија.  

 

 Генетски модификовани организми најпре су коришћени као модели за изучавање 

генске експресије у науци. Њихова даља примена у сврху стварања организама који ће 

производити протеине интересантне за фармаколошку примену (на пример хормон инсулин) 

уследила је недуго затим. Отворила су се врата за њихову примену у медицини, технологији, 

производњи хране, производњи нових материјала за индустрију и сл. Могућа широка 

примена нове технологије у свакодневном животу и чињеница да се ради о креирању нових у 

природи непознатих организама, неизбежно је отворила питања безбедности овакве 

технологије, али и бројне етичке дилеме. Примена ГМО организама једно је од 

најактуелнијих питања данашњице на које тек треба да се дефинишу одговори. Чини се да је 

од свих актуелних тема из овог домена најмање пажње посвећено потенцијалној примени 

генетски модификованих организама у заштити животне средине. Знајући да је питање 

заштите животне средине такође једно од најактуелнијих питања данашњице покушаћемо да 

дискутујемо потенцијалну примену ГМО организама као једно од могућих решења.  

 

 

2. МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ 

МИКРООРГАНИЗАМА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Животна средина карактерише се постојањем извесних биолошких механизама који 

јој омогућују самоодржавање, односно опоравак након загађења, деградације или 

контаминације шкодљивим материјама. Процес деградације контаминирајућих материја у 

коме учествују микроорганизми назива се биоремедијација. Микроорганизми у 

биоремедијацији користе контаминате као извор хране, при чему их могу у потпуности или 

делимично метаболизовати. Приликом потпуног метаболисања опасних материја типично 

долази да разградње до основних једињења као што су угљен диоксид и вода. У случају 

делимичне разградње опасно једињење бива хемијски модификовано или имобилисано до 

облика који је нетоксичан. 

Биоремедијација се може користити као релативно једноставан, ефикасан и 

економичан начин да се елиминишу шкодљиве и отровне материје из животне средине. Број 

органских и неорганских једињења која могу бити трансформисана или разграђена 

захваљујући раду микроорганизама је прилично велики. Међу ова једињења спадају и 

нитрати,  арсеник, , перхлорати, олово, жива, нафтни деривати, па чак и радионуклиди. 

Биоремедијација је и једини познати начин елиминације из животне средине за многе од 

ових једињења. Перхлорат је, на пример, контаминант површинских вода који је отпоран на 

конвенционалне хемијске и физичке методе пречишавања вода, али је подложан деградацији 

под дејством одређених сојева бактерија. [1] 

 

Као широко примењен пример коришћења постојећих природних сојева бактерија у 

уклањању контамнирајућих једињења из животне средине може се навести уклањање 

изливене нафте и нафтних деривата. Физичке технике за уклањање нафте након инцидената 

јесу брзе, али су и недовољно ефикасне за поново успостављање биоценозе на 

контаминираном подручју. Најефикаснији и најприхвативљији начин за ремедијацију воде и 

земљишта контаминираних нафтним дериватима јесте деградација овог органског материјала 
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под дејством бактерија до безбедног угљен диоксида и воде. Овај поступак није најбржи, али 

јесте најделотворнији начин за решавање описаног проблема. 

 

 Као највећу предност биоремедијације потребно је истаћи да је то природан процес 

који се може примењивати по цени значајно мањој од других постојећих физичких и 

хемијских технологија. Као велики недостатак процеса биоремедијације наводи се пре свега 

да је  питању спор процес, који у условима примене постојећих природних сојева 

микроорганизама често не доводи до потпуног уклањања контаминирајућих материја до 

потпуно нешкодљивих облика. Појава технологије генетичког инжењерства отворила је 

могућност за креирање микроорганизама који би процес биоремедијације унапредили. 

 

2.1. Генетски модификовани микроорганизми који разлажу органске или 

инактивирају неорганске загађиваче 

 

 Данас постоје две класе генетски модификованих микроорганизама дизајнираних за 

примену у биоремедијацији животне средине : 

 

1. Генетски модификовани микроорганизми који разлажу органске загађиваче 

2.    Генетски модификовани микроорганизми који акумулирају или инактивирају 

металне загађиваче 

 

Генетски модификоване бактерије далеко су ефикасније у разградњи органских 

загађивача од природних сојева бактерија. Унапређење ефикасности њиховог деловања 

могуће је постићи модификацијом самог метаболичког пута одговорног за разградњу 

токсичне материје. На пример, метаболички пут лоциран на TOL плазмиду Pseudomonas 

putida модификован је тако да му је повећан каталитички капацитет променом регулаторног 

гена XylS. Један број манипулација метаболичког пута односи се на интервенцију 

Cytochrome P450s, ензима укљученог у велики број хемијских реакција у микроорганизмима 

који су од значаја за разфрадњу органских загађивача. Могућа је и модификација 

метаболичког пута тако да се омогући промена специфичности ензима за супстрат што ће 

даље омогућити генетски модификованој бактерији да разгради много шири спектар 

загађивача. Постојеће форме генетски модификованих бактерија у стању су да разграде 

ароматична једињења, као што су бензен и толуен, као и бројна хлоринисана једињења, међу 

њима и она која улазе у састав пластичних маса. [2] 

Унапређење процеса биоремедијације употребом генетичког инжењеринга односи се 

и на конструкцију ГМ микроорганизма способних да разграде токсична једињења управо на 

месту контаминације. На пример, биодеградација се типично најбрже одиграва под аеробним 

условима, међутим, кисеоник није увек доступан, поготово у случају под-површинског 

загађења. Бројне активности генетичког инжењеринга усмерене су ка креирању 

микроорганизама који могу да жељену активност обаве у постојећим анаеробним условима. 

Најчешће се контаминација животне средине одигравља са више од једног загађивача. Не 

ретко то је мешавина органских и неорганских једињења, тако да је неопходно дизајнирати 

микроорганизам који мора бити способан да преживи неповољне услове и разложи полутант 

на месту контаминације. Проблем се решава дизајнирањем рекомбинантних сојева 

микроорганизама са жељеном комбинацијом гена за резистентност на токсичност одређених 

једињења и гена за деградацију других типова присутних једињења. 

 

Неоргански полутанти као што је нпр. жива, не могу бити разграђени до угљен 

диоксида и воде за разлику од органских загађивача,  што даље онемогућава њихову 

елиминацију из контаминираног подручја. Стратегије за елиминацију ових загађивача се 

своде на следеће могуће правце: 

 трансформација полутаната у нетоксичну форму (биотрансформација) 
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 таложење металних јона на површини ћелије (биопреципитација) 

 увлачење металних јона и складиштење у унутрашњости ћелије (биосорпција) 

Биоремедијација живе представља област у коју је до сада уложено највише рада што 

се тиче конструкције генетски модификованих организама за примену у заштити животне 

средине. Жива је високо токсичан тешки метал који представља озбиљан еколошки проблем 

јер се у метилисаном облику акумулира у воденим животињама и кроз ланац исхране лако 

долази и до људи. Убацивање merA гена у бактерије као што је E. coli омогућава бактерији 

да трансформише живу у облик који не може бити метилисан и акумулиран у рибама. 

Познат је и пример E. coli модификоване тако да на површини ћелије експримира 

велику количину полихистидинских пептида који везују метале, што овом конструкту 

омогућава везивање и до 6 пута више јона цинка, гвожђа и никла. Овако наталожени метали 

још увек су присутни у животној средини, те је по окончању процеса таложења метала 

неопходно елиминисати бактерије које су их акумулирале по својој површини. 

 

2.2.  Генетски модификовани микроорганизми као биосензори за детекцију 

загађења  

 

Примена биосензора у заштити животне средине заснована је на феномену да 

поједине  биолошке врсте експримирају у посебним условима спољашње средине протеине 

који дају извесну обојеност која је лако уочљива. Креирање биосензора технологијом 

генетичког инжењерства базира се на убацивању у микроорганизам такозваних 

индикаторских гена који се у присуству контаминирајуће супстанце експримирају и дају 

протеин који је лако детектабилан сигнал. Као индикатор ген најчешће се користи 

луцифераза инсекта свица (luх ген), протеин који овим јединкама омогућава да светле у 

мраку [3]. Још један широко коришћени индикатор је ген за зелени флуоресцирајући протеин 

- green fluorescent protein (GFP) који се природно експримира код неких врста медуза, а под 

ултраљубичастим светлом флуоресцира зелено. Дизајнирани су генски конструкти који 

различите индикаторске гене стављају под контролу разноврсних промотора. Тако је на 

пример за потребе дизајнирања биосензора, luх ген стављен под контролу промотора који се 

активирају у присуству различитих токсичних материја [3]. Направљени су конструкти који 

се активирају у присуству загађивача попут арсеника, живе, кадмијума итд. [4] Количина 

луминисценције, односно емитованог светла, у оваквим ГМО системима пропорционална је 

количини  присутног полутанта, тако да је могуће извршити квалитативну и квантитативну 

анализу постојећег загађења животне средине.  

Microtox систем, који је комерцијално већ и прихваћен као технологија за детекцију 

токсичних материја у животној средини, заснован је такође на примени ГМО 

микроорганизама као биосензора [5]. Разлика је у томе да се за ову потребу трансгени 

индикатор ген експримира у живој бактеријског ћелији под контролом промотора који је 

увек активан у ћелији. Практично то значи да ће трансгена бактерија светлуцати 

флуоресцентном бојом без обзира на присуство или одсуство појединих егзогених 

супстанци. Евентуално присуство неке токсичне супстанце смањиће вијабилитет ових 

бактерија, а тиме и ниво луминисценције бактеријске културе, што је индикатор загађења.  

 

3. МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ БИЉАКА У 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Фиторемедијација је процес који остварују биљке способне да врше чишћење 

земљишта, воде и ваздуха након еколошких акцидената. Заснована је на употреби специјално 

селектованих постојећих врста биљака или биљака које су резултат интервенције 

технологијом генетичког инжењерства. 

Генетски модификоване биљке предоминантно су развијане за третман неорганских 

металних загађивача животне средине. Како се метали не могу разградити попут органских 
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загађивача до једноставних нешкодљивих продуката, процес фиторемедијације захтева 

акумулацију оваквих једињења метала у биљци, а затим уклањање биљке из животне 

средине. Предност примене овако конструисаних биљака у односу на претходно описане 

микроорганизме је у њиховој једноставнијој и јефтинијој елиминацији из животне средине. 

 

Процес конструкције генетски модификоване биљке за примену у фиторемедијацији  

започиње идентификацијом биљке која може да толерише присуство контаминанта у својој 

средини, а затим повећањем њеног капацитет за акумулацију токсичне материје. Најбољи 

практични резултати добијени су када су биљкама које природно расту на загађеном 

земљишту технологијом рекомбинантне ДНК убачени гени из бактерија који поспешују 

акумулацију метала или њихово превођење у мање опасне облике. Пример за овакав 

поступак је Arabidopsis у коју је убачен сет гена из грам негативних бактерија који имају 

улогу у детоксикацији живе [6]. Арабидопсис је коровска биљка која расте у широком 

спектру еколошких услова и често се користи као лабораторијски модел систем. Убацивање 

MerB гена из бактерије даје способност овом корову да конвертује метилживу (снажни 

неуротоксин) до јонског облика живе. Инсертовањем  MerA гена редукује се јонски облик 

живе у основну, неактивну форму. Даљим укрштањем новостворених MerA и MerB 

трансгених арабидопсиса добијају се двоструко трансгене биљке које имају високу 

толеранцију на живу и велики капацитет да изврше фиторемедијацију средине 

контаминиране живом. Трансгени систем MerA/MerB убачен је и у неке од мочварских 

биљака и биљака које толеришу воду (врба) са циљем примене фиторемедијације на 

подручјима са водом загађеном живом [1]. 

 

 

4. МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ЖИВОТИЊА У 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Највећи изазов у конструкцији и примени генетски модификованих организама у 

заштити животне средине представљају генетски модификоване животиње. Основни разлог 

је сложеност употребе технологије генетичког инжењерства на животињским моделима, а 

други је разлог у контраверзама које у јавности изазива појава било које трансгене 

животиње. До 2012-те године веровало се да је у процедури за комерцијалну употребу код  

америчке FDA (Агенција за контролу хране и лекова)  највеће кораке направио патент 

AquAdvantage® Salmon (трансгени лосос са геном за контролу раста), а одмах за њим 

Enviropig, генетски модификована јоркширска свиња са способношћу ефикасније дигестије 

фосфора из биљних извора [7]. Новембра 2015 године AquAdvantage® Salmon је добила 

коначну дозволу за употребу, док је пројекат Enviropig обустављен 2012 због повлачења 

финансијера.  

Enviropig је генетски модификована јоркширска свиња која у пљувачци секретује 

ензим фитазу [8]. Фитаза помешана са житарицама којима се свиње хране доспева до желуца 

у чијој киселој средини разграђује иначе несварљиву фитичну киселину присутну у 

житарицама (садржи око 50-70% укупног фосфора из житарица) до облика које свиње могу 

да варе. На овај начин се избегава  додавање фосфора у храну за свиње, јер су овакве 

животиње у стању да га користе из биљака. Још важније је да  екскрети свиња више не 

садрже велику количину једињења која имају фосфор, што у областима са великим фармама 

свиња представља огроман проблем у смислу загађења животне средине. Посебно је велики 

проблем контаминације воде фосфорним једињењима из фецеса свиња, јер се у њиховом 

присуству развијају алге које доводе до угинућа рибе. Смањење контаминације околине 

фософорм је разлог што су ове ГМ свиње добиле назив Enviropig, односно environment-

friendly pig. Како је 20102 године обустављено даље финансирање пројекта развоја ових 

свиња, престало је њихово даље гајење, а њихов је генетски материјал замрзнут ради 

евентуалног поновног оживљавања пројекта. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Несумњиво да је појава технологије генетичког инжењерства отворила ново поглавље 

у биотехнологији са до скоро незамисливим могућностима. Чињеница је и да је мало 

савремених научно-технолошких достигнућа која су попут овог побудила у јавности тако 

много контраверзи. Научна јавност, јавно мнење, религиозне заједнице и законодавство 

добили су огроман изазов у покушају да дају одговоре на питања попут: колико је ова 

технологија безбедна, да ли је морално исправна, има ли неко право да патентира наследну 

основу...? И док је јавност прилично узнемирена  питањем безбедности употребе ГМО хране, 

ретко ко поставља питање безбедности употребе лекова добијених из ГМО организама који 

су у употреби већ скоро тридесет година. Много мање пажње у сваком погледу поклања се 

примени технологије генетичког инжењерства у заштити животне средине. Чини се да је 

јавно мнење највише преокупирано питањем безбедности ГМО хране, а затим питањима 

безбедности ове технологије за остали живи свет и екосистем.  

Јасно је да ће у будућности питање заштите животне средине моћи да буде решено 

употребом савремене биотехнологије. Да ли је технологија генетичког инжењерства део тог 

решења? У овом тренутку тешко је дати одговор на ово питање. У овом раду презентовани 

примери употребе ГМО организама у заштити животне средине показали су се у много чему 

супериорнијим у односу на конвенционалне технологије засноване на примени механичких, 

физичких и хемијских техника. Оно што спречава њихову примену је непознаница како ће се 

новокреиране врсте уклопити у постојеће екосистеме? Може ли њихова појава у природи да 

угрози постојање других биолошких врста, можда на крају и самог човека? Вероватно да ће 

најпре бити примењени ГМО микроорганизми у затвореним реакторима у којима ће се 

вршити пречишћавање ограничених количина воде, земље и ваздуха. Опрез и детаљне 

анализе су, надамо се, оно  што ће човечанство водити кроз даље одлуке. 
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ВРЕМЕНСКИХ ЕКСТРЕМА  

Звонимир Баковић
1
 

zvonimir.bakovic@srbijasume.rs 
 

РЕЗИМЕ 

 

Бројни подаци, догађаји и елементарне катастрофе недвосмислено потврђују да се клима мења. 

Рањивост природних система због све чешћих појава климатских екстрема огледа се у тоталним природним 

поремећајима, који се веома тешко и споро санирају и праћени су огромним материјалним и еколошким 

штетама. Такође, временски екстреми негативно утичу и на људе изазивајући велике несреће и повећан број 

смртних случајева. Екстремни временски догађаји који су се некада догађали једном у 100 година, сада могу да 

се очекују једном у 10 - 20 година, док догађаји који су се догађали једном у 10 година сада могу да се очекују и 

сваке 3-4 године [1]. Временски екстреми се најчешће се испољавају у повећаном броју топлих дана - суша, 

ледених дана – ледена киша, дана са обилним падавинама - поплаве итд. Временски екстреми битно утичу на 

ресурсе животне средине, а индиректно и на сектор економије. Циљ рада је да се на примеру појава екстремних 

поплава и ледолома из 2014. године укаже на негативан утицај који причињавају временски екстреми на шуме, 

а тиме и занчајним делом на животну средину. Резултати рада показују да су на површинама којима газдује ЈП 

Србијашуме“ штете на шумама и шумском земљишту, настале под дејством поменутих појава, утврђене на 

више хиљада хектара. Са ове временске дистанце, штете које су причиниле поплаве и ледена киша на шуме 

могу се окарактерисати као елементарна катастрофа. Рад указује и на чињеницу да у Србији још увек нису у 

довољној мери развијени ресурси и капацитети за санацију и брз „опоравак“ од негативног утицаја временских 

екстрема. Такође, рад даје и неке од основних назнака о негативном утицају временских екстрема на локално 

становништво (у безбедоносном и економском смислу) и ширу друштвену заједницу.  

Кључне речи: временски екстреми, шума, животна средина, поплаве, ледоломи. 

 

VULNERABILITY OF FOREST ECOSYSTEMS UNDER THE 

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGES THROUGH THE PRISM OF 

OCCURRENCE AND EFFECTS OF WEATHER EXTREMES 

ABSTRACT 

 

Many information, incidences and Elemental disasters confirmed that climate is changing. Vulnerability of 

natural ecosystems is situated in total disorders because of many climate effects. These disorders are very difficult and 

slow to redress and they are followed by many material and environment damages. Also weather extremes adversely 

affect on people, causing major accidents and the increasing number of deaths. Sometimes climate incidences has 

happened once in 100 years, but now they can be excepted once in 10-20 years, while , incidences which happened once 

in 10-20 years are now happening every third or fourth year. Weather extremes usually are exhibit in increasing number 

of warm days-droughts, ice days-ice rains, days with major number of precipitation-floods, etc. Weather extremes have 

a big influence on resources in environment as well as on the economy. Goal of this work is that to take on the case of 

floods and landslides from 2014 which commands on negative impact of weather extremes on forests as well as their 

impact on environment. The study of this work shows that areas managed by JP ,,Srbijasume,, which occupy more than 

1000 hectares are damaged because a lots of floods and landslides which happened in 2014. This damage to forests can 

be describes as an Elemental disaster. The study of this work also shows that in Serbia, resources and capacity for fast 

recovery of this negative influence still has not developed. Also this study gives and some of basic indications of the 

negative impact of weather extremes on local residents as well as on whole community. 

Key words: weather extremes, forest, environment, floods, landslides. 

 

1. УВОД 

Према подацима скраћеног петог извештаја IPCC [2] „Загревање климатског система 

је недвосмислена чињеница и од 1950-тих година многе осмотрене промене су без преседана 

                                                 
1
маст.инж.шум. ЗвонимирБаковић, докторанд, ЈП „Србијашуме”- Београд; 
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већ дуги низ деценија и миленијума“. У овом извештају се наводи и да је „... у северној 

хемисфери, период између 1983 – 2012. године био најтоплији 30-годишњи период за 

последњих 1.400 година.  

„Ми живимо у ери у којој људи проузрокују климатске промене“, речи су Винсента 

Бароса из IPCC-ија. [2] Он даље наводи да „У многим случајевима, ми нисмо припремљени 

за ризике у вези са климатским променама са којима се већ суочавамо”.  

Климатске промене су данас стварност. Човечанство је у позицији да се суочава са 

последицама климатских променама. Њихов обим, учесталост и интезитет су веома 

непредвидиви. 

Појава екстремних временских прилика је у директној вези са варијабилношћу климе. 

Природна варијабилност климе често бројне научнике наводи на бројна питања и 

дилеме на које покушавају дати одговоре. Једно од важнијх питања је: Да ли ће деловање 

човека и његов утицај на промену климе преко појачаног ефекта „стаклене баште“ довести и 

до пораста фреквенције и „интензитета“ екстремних временских прилика? 

Посматрано кроз контекст шуме ово питање се додатно усложњава. „Шумски 

екосистеми припадају оним природним системима за које се процењује да ће у скоро свим 

регионима света бити изложени неповољним утицајима климатских промена“ [3]. Исти аутор 

поставља питање: „Какви су ефекти глобалне промене климе на шуме и утицај шума на 

равнотежу угљеника“ [3]. 

„Шуме у Србиј и играј у веома важну улогу у заштити животне средине са великим

број ем регулаторних и заштитних функциј а заштита вода и водоснадбевања заштита од

ерозиј е побољшање хидролошких свој става земљишта балансирање хидролошког циклуса

заштита биодиверзитета итд  “[4] ЈП „Србијашуме“ газдује са 40%, од укупно 2.252.400 ха 

површина које се налазе под шумом у Србији [5].  

Бројне елементарне катастрофе, на жалост нису заобишле Србију. У задњих неколико 

година сведоци смо великих поплава, суша, ледолома, бујичних поплава и других 

елементарних катастрофа. 

У раду ће бити дат сиже штета које су проузроковане поплавама и леденим таласом 

2014. године, на површинама којима газдује ЈП „Србијашуме“. Причињене штете које су 

претрпеле шуме на угроженим подручјима се са ове временске дистанце могу 

окарактерисати као елементарна катастрофа. 

Временске непогоде, поплаве, у мају/јуну 2014. године су нанеле озбиљне штете на 

објектима где су били извршени послови на гајења шума, „расадницима“ - расадничкој 

производњи и на објектима где су се изводили послови на коришћењу шума.  

Веће штете на изведеним радовима на гајењу шума претрпела су пре свега ШГ 

„Београд“ – Београд, ШГ „Северни Кучај“ – Кучево, ШГ „Борања“ – Лозница. Тако обилне 

кише су проузроковале и бројне извале стабала и велики број клизишта. Највише извала и 

клизишта било је у ШГ „Столови“ – Краљево, ШГ „Голија“ – Ивањица, ШГ „Борања“ – 

Лозница и ШГ „Крагујевац“ – Крагујевац. 

Појава леденог таласа (ледена киша која се ледила при тлу), који је захватио целу 

источну Србију (у висинском дијапазону од 300 до 1000 м надморске висине), у периоду од 

27.11.2014. године до 07.12.2014. године, је проузроковао велике ледоломе, ледоизвале и 

нанео незабележене штете на шумама [6].  

Метеоролози дефинишу ледену кишу у случајевима када се ваздух у доњем слоју 

тропосфере охлади испод 0°C, а када „тик“ изнад тла струји топао ваздух. Падавине из 

облака најчешће долазе у облику снега који се отопи када прође кроз слој топлог ваздуха и 

претвори у кишу. Капи кише затим улазе у слој хладног ваздуха, прво се прохладе а затим и 

леде у додири са тлом, шумском вегетацијом и сл. 

Зарић М. објашњавајући појаву ледене кише, потврђује да је она на наведном 

подручју настала уз кошаву коју увек прати подигнута температурна инверзија [7].  
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У ширем подручју источне Србије крајем новембра и почетком децембра 2014. године 

Земљина подлога се охладила. Њена темепература је у том времнском дијапазону била испод 

0°C. У исто време почела је да пада киша која се одмах ледила при тлу. Падавине су биле 

костантне неколико дана, што је довело до стварања хомогеног слоја леда, дебљине више 

центиметара. Таложење леда је било све обилније на гранчицама, гранама и деблима. 

Временом количине леда су се увећавале и довеле до тога да су се под теретом леда прво 

ломиле ситне гранчице, потом гране па круне дрвећа на трећину,  половину дебла, а често је 

долазило и до изваљивања целих стабала. Иначе за ледну кишу можемо рећи да спада међу 

„најопасније“ временске појаве. Тренутно је утврђена штета на 43.305,78 ха, а евидентирано 

је 1.874.046 м
3
 одумирујућих и оштећених стабала без обзира на власништво. Са ове 

временске дистанце штете овог обима се могу окарактерисати као елементарна катастрофа 

[6]. Ледена киша је „уништила“ шуме, воћњаке, страдала је инфраструктура (електроводови, 

путеви (јавни и шумски), оштећене су поједине куће, страдало је доста дивљачи и др. ЈП 

„Србијашуме“ Београд је претрпело енормне штете на подручју Шумских газдинстава из 

Бољевца, Ниша, Кучева, Деспотовца и Крушевца. Констатујемо да су енормне штете 

претрпели и приватни власници шума.  

Овај рад има за циљ да кроз примере појава екстремних поплава и ледолома из 2014. 

године које су директна последица извесних климатских промена, укаже на негативан утицај 

који причињавају временски екстреми на шуме. Уважавајући чињеницу да су шуме основни 

стуб здраве и квалитетене животне средине, нарушавањем њихове стабилности нарушава се 

и животна средина. Здрава животна средина и благовремено и потпуно обавештавање о 

њеном стању представља право које је по Уставу Републике Србије загарантовано сваком 

грађанину Србије. Према одредбама Устава (Члан 74) сваки појединац, али и држава Србија, 

одговорни су за очување и заштиту животне средине [8]. Рад ће у извесној мери указати и на 

чињеницу да у Републици Србији, не постоји развијен систем који би кроз адекватни људски 

и материјални ресурс осигурао санирање насталих штета, отклонио или ублажио њихове 

последица и обезбедио брз „опоравак“ од негативног утицаја временских екстрема. У раду се 

наводе и подаци који се односе на шете које трпи локално становништво услед негативног 

дејства временских екстрема, као прво у безбедоносном а затим и економском смислу. То се 

свакако даље имплицира и на ширу друштвену заједницу – друштво у целин. 
 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 

 

2.1. Полазне основе 

 

За потребе реализације постављених циљева, у раду су коришћени различити 

емпиријски (статистички) подаци о стању шума у оквиру ЈП „Србијашуме“, представљени у 

виду табела (приказ стања по површини, запремини, запреминском прирасту, узгојном 

облику, итд.). Подаци су пореклом из састојинске инвентуре шума ЈП „Србијашуме“, са 

затеченим стањем шума на дан 31.12.2014. године. 

Подаци о штетама које су изазвале поплаве и ледоломи су преузети из интерне 

евиденције ЈП „Србијашуме“. Ови подаци су груписани и приказани у одговарајућим 

табелама из којих се могу извести најбоља закључивања за постављене циљеве овог рада. 

 

2.2. Метод рада 

 

Уважавајући постављени проблем истраживања, методолошки поступак коришћен 

при изради овог рада је у основи аналитичко синтезног карактера. Такође за потребе израде 

овог рада коришћена је међународна и домаћа стручна литература, која се односи на ову 

област. 
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Од научних метода при истраживању постављеног проблема највише су коришћени: 

метод анализе и синтезе, упоредни (компаративни) метод и на крају метод индукције и 

дедукције.  

 

2.3. Стање шума и шумског земљишта ЈП „Србијашуме“ 

 

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, основано је 1991. године. Оно се 

стара на нешто мање од милион хектара шума у Србији (табела бр.1). На мало већој 

површини од 1 М/хектара
2
 пружа и саветодавне услуге и обавља стручне послове у шумама 

сопственика (физичка лица). ЈП „Србијашуме“ газдује највећим делом шумама и шумских 

земљиштем у државном власништву на подручју централне Србије. ЈП „Србијашуме“ газдује 

са укупно 896.266,06 ха обраслог и необраслог шумског земљишта, са међусобним размером 

од 86% : 14% [8]. У односу на структуру земљишта, намену површина, а у поређењу са 

државама где је та структура слична нашој, овај однос обраслих и необраслих површина се 

може окарактерисати као релативно повољан. 

 

Табела 1. Стање шума и шумског земљишта у државном власништву, којим газдује ЈП 

„Србијашуме“. 

 

 
 

Стање шума у ЈП „Србијашуме“ по врстама дрвећа, запремини, запреминском 

прирасту, дато је у табели 2. Укупно утврђена запремина износи више од 127 милиона m
3
, а 

просечна запремина износи 142,7м
3
·ха 

–1
. Укупни текући запремински прираст износи више 

од 3,4 милиона m
3
 на годишњем нивоу или 3,8 м

3
·ха

–1 
[8].  

 

Табела 2. Стање шума по врстама дрвећа - ЈП „Србијашуме“ 

Врста дрвећа 
V Iᵥ 

m³ % m³ % 

Буква 80.053.864 77 1.794.684 72 

Храст 9.974.980 10 280,239 11 

Цер 6.559.965 6 188,408 8 

ОТЛ 5.585.074 5 164,676 7 

ОМЛ 1.810.422 2 71,229 3 

Лишћари 103.984.305 81 2.499.236 73 

Смрча и јела 12.693.820 53 397,305 43 

Борови 10.406.873 44 486,746 53 

Остали четинари 814,089 3 41,482 4 

Четинари 23.914.782 19 925,533 27 

Укупно ЈП „Србијашуме" 127.899.087 100 3.424.769 100 

 

 

                                                 
2
 М-милион 

ЈП

свега шумe ВПС

шумско 

земљиш

те

свега
неплод

но

за остале 

сврхе

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha % ha % ha

1 2 (3+7+10+11) 3 (4+5+6) 4 5 6 7(8+9) 8 9 10 11 12 (4+5) 13 14(6+7+10) 15 16 (12+14)

Укупно 927.114 847.196 743.467 24.056 79.673 47.702 26.753 20.949 1.368 30.848 767.524 86 128.742 14 896.266

Укупна 

површина
Укупно

Шума и шумско земљиште Остало земљиште

Заузећа
Туђе.зем

љиште
Обрасло Необрасло

"Србијашуме"
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 
3.1. Штете проузроковане временским екстремом – обилне падавине 

 

У мају (трећа недеља) 2014. године, велике кише су погодиле Србију. Обилне кише је 

изазвало поље ниског ваздушног притиска, (‘Ивет“) које се формирало изнад Јадранског 

мора. У периоду од само неколико дана забележене су рекордне количине падавина. У 

западној Србији само за једну недељу пало је више од 200 mm кише. У поређењу са 

просечним годинама (уобичајени услови), та количина одговара количини тромесечних 

падавина. 

Након што су престале падавине, и када се повукла вода, чим су се створили 

минимални услови у безебедоносном смислу извршио се попис настале штете на шумама, 

шумским објектима, осталим објектима, расадницима, несталим а произведним дрвним 

сортиментима и слично. Након пописа приступило се изради методологије за обрачун 

насталих штета. Укупно евидентирана финансијска штета проузрокована елементарним 

непогодама - поплавама у ЈП „Србијашуме“ процењена је на укупно 269.987.832 динара 

(табела бр.3) 

Штете су груписане у три каегорије и то: 

1. Гајења шума (саднице на новооснованим шумама су се искривиле, извалиле 

или су потпуно уништене) је претрпело штету у вредности од 27.497.080 дин. 

2. Расадници (штете на сетвеном и садном материјалу, инфраструктури, 

објектима, опреми и сл.) евидентирана штета 22.912.297 дин. 

3. Коришћење шума (штете на шумским саобраћајницама – путеви, мостови, 

пропусти, произведени дрвни сортименти) са евидентираном штетом од 219.578.455 дин. 

Шуме су претпеле штете за чији потпуни опоравак ће бити потребне деценије. Поједине 

састојине
3
, а посебно новоосноване, су потпуно нестале са лица земље. На састојинма које су 

биле угрожене од поплава највећа финансијска средства је потребно уложити у састојине у 

следеће видове радова на гајењу шума: 

 53% од утврђене штета је потребно издвојити за попуњавање , 

 43% од утврђене штете је потребно издвојити за санацију састојина где су где 

су евидентиране извале, 

 4% од утврђене штете је потребно уложити у новооснованим шумама за 

исправљање садница. 

У расадничкој производњи највеће штете су евидентиране на сетвеном и садном 

материјалу и износе чак 92% од укупно утврђених штета у овој групи. Значајне штете је 

претрепео и Семенски центар у Пожеги, који је био угрожен изливањем реке Скрапеж. 

На пословима коришћења шума највећи део штета је настао на шумским 

саобраћајницама и то чак 98,5%. У самој структури штета унутар саобраћајница највећа 

штета је настала на шумским путевима и износи 201.025.545 динара. Страдали су путеви са 

тврдом и меком коловозном конструкцијом, пропусти (на поједним локацијам су комплетно 

однешени), мостови и сл. Највеће штете на шумску путну инфраструктуру обилне падавине 

су причиниле у околини Краљева, где је евидентирана штета у износу већем од 45,6 

М/динара, затим на ширем реону општине Мали Зворник где је евидентирана штета од 18,6 

М/динара. Велике штете на шумској путној инфраструктури је претрпело ЈП „Србијашуме“ у 

општинама Крупањ, Љубовија, Мајданпек, Кучево, Деспотовац, Књажевац, Лозница, 

Крушевац, Ражањ где су евидентиране штете веће од 6 М/динара. 

                                                 
3
 Састојина – „део шуме неке минималне површине – довољне унутрашње хомогености, која се својим 

елементима структуре толико разликује од околине да то захтева нарочит узгојни, уређајни и привредни 

поступак“ [10]; 
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Анализирањем насталих штета уочено је да су одређене штете на шумама много више 

погодиле поједине локалне самоуправе – општине и да су сходно томе те општине означене 

као потенцијална жаришта. У конкретном случају као жариште је означено шире подручје 

града Лознице, односно опшитне Лозница, Мали Зворник и Крупањ. Санација штета на 

шумама, клизиштима у шумама и путној шумској инфраструктури још увек траје. Трајни 

опоравак шуме од негативног утицаја временских екстрема – обилне кише које су 

проузроковале поплаве ће трајати више деценија. Једно је неоспорно, да држава – систем 

није био спреман да на адекватан начин „управља“ током деловања ових временских 

екстрема на шуме. Такође у доброј мери није постојала јасно утврђена процедура за 

управљање санационим програмом, у циљу отклањања негативних последица изазваних 

дејством временских екстрема. 
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Табела 3. Штете изазване поплавама 2014. године ЈП „Србијашуме“ – Шумска газдинства: 

Београд, Северни Кучај, Тимочке шуме, Јужни Кучај, Крагујевац и Борања  

 

 
 

 

 

 

 

 

Укупно

вредност вредност дужина вредност
колич

.
вредност вредност вредност вредност вредност

дин дин km дин ком дин дин дин дин дин

Палилула 9.469.618 0 0 0 0 0 0 0 0 9.469.618

Барајево 0 0 1 68.804 0 0 68.804 68.804 68.804

Обреновац 1.731.131 0 0 0 0 258.630 258.630 1.989.761

Сопот 0 0 528.818 0 0 528.818 528.818 528.818

Сурчин 794.513 0 0 0 0 0 794.513

Савски венац 0 156.220 0 0 156.220

ШГ "Београд"-Београд 11.995.261 156.220 2 597.622 0 0 597.622 258.630 856.252 13.007.733

Мајданпек 0 0 66 7.095.420 12 720.000 7.815.420 7.815.420 7.815.420

Голубац 0 0 1 120.000 0 0 120.000 120.000 120.000

Кучево 2.045.535 0 72 6.066.680 14 840.000 6.906.680 6.906.680 8.952.215

Пожаревац 120.000 713.291 3 1.014.000 0 0 1.014.000 1.014.000 1.847.291

Жагубица 0 0 49 3.202.345 5 300.000 3.502.345 3.502.345 3.502.345

ШГ "Северни Кучај"-Кучево 2.165.535 713.291 191 17.498.445 31 1.860.000 19.358.445 0 19.358.445 22.237.271

Бољевац 0 0 15 3.923.021 0 0 3.923.021 3.923.021 3.923.021

Бор 0 1.664.893 6 683.099 0 0 683.099 683.099 2.347.992

Књажевац 0 0 24 7.736.622 0 0 7.736.622 7.736.622 7.736.622

Зајечар 0 0 14 4.286.525 0 0 4.286.525 4.286.525 4.286.525

Неготин 0 0 3 434.076 0 0 434.076 434.076 434.076

Кладово 0 0 13 799.244 0 0 799.244 799.244 799.244

ШГ "Тимочке шуме"-Бољевац 0 1.664.893 75 17.862.587 0 0 17.862.587 0 17.862.587 19.527.479

Деспотовац 0 0 10 8.486.372 8.486.372 8.486.372 8.486.372

Ћуприја 0 480.350 0 0 0 0 480.350

Параћин 0 0 1 1.192.758 1.192.758 1.192.758 1.192.758

Јагодина 0 0 2 1.007.912 1.007.912 1.007.912 1.007.912

ШГ "Јужни Кучај"-Деспотовац 0 480.350 12 10.687.042 0 0 10.687.042 0 10.687.042 11.167.392

Горњи Милановац 798.000 45.000 17.500 2.843.372 8 54.520 2.897.892 117.118 3.015.010 3.858.010

Крагујевац 0 0 16.400 8.501.847 18 258.550 8.760.397 8.760.397 8.760.397

Баточина 0 948.950 0 0 948.950

Кнић 0 0 16.050 989.750 989.750 989.750 989.750

Топола 0 0 7.000 3.716.776 5 2.003.380 5.720.156 5.720.156 5.720.156

ШГ "Крагујевац"-Крагујевац 798.000 993.950 56.950 16.051.745 31 2.316.450 18.368.195 117.118 18.485.313 20.277.263

Ваљево 0 0 11 4.500.000 12 750.000 5.250.000 5.250.000 5.250.000

Мионица 0 0 11 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000

Љиг 0 0 1 100.000 100.000 100.000 100.000

Љубовија 0 0 6 6.950.000 13 950.000 7.900.000 962.908 8.862.908 8.862.908

Мали Зворник 0 0 18 16.160.000 30 2.440.000 18.600.000 1.048.269 19.648.269 19.648.269

Лозница 4.620.177 1.185.020 15 6.910.000 7 400.000 7.310.000 293.917 7.603.917 13.409.114

Шабац 0 0 1 100.000 100.000 100.000 100.000

Крупањ 0 0 19 10.700.000 2 250.000 10.950.000 423.176 11.373.176 11.373.176

ШГ "Борања"-Лозница 4.620.177 1.185.020 81 47.570.000 64 4.790.000 52.360.000 2.728.270 55.088.270 60.893.467

Путни објекти

ОПШТИНА ГАЈЕЊЕ 

ШУМА

РАСА-

ДНИЦИ

Коришћење шума УКУПНО 

КОРИШЋ-

ЕЊЕ

УКУПНОШумске саобраћајнице Дрвни 

сортименти

ЈП "СРБИЈАШУМЕ" - 

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО

Шумски путеви



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

327 

 

Табела 4. Штете изазване поплавама 2014. године ЈП „Србијашуме“ – Шумска газдинства: 

Ужице, Пријепоље, Голија, Шумарство, Столови, Расина, Топлица, Ниш, Шума, Пирот, 

Врање и укупно за ЈП „Србијашуме“ 

 

Укупно

вредност вредност дужина вредност колич. вредност вредност вредност вредност вредност

дин дин km дин ком дин дин дин дин дин

Ужице 0 0 3 332.500 21 87.500 420.000 420.000 420.000

Косјерић 0 0 5 95.000 27 50.000 145.000 145.000 145.000

Пожега 0 14.460.937 0 0 14.460.937

ШГ "Ужице"-Ужице 0 14.460.937 8 427.500 48 137.500 565.000 0 565.000 15.025.937

Пријепоље 0 730.600 3 1.900.000 1.900.000 1.900.000 2.630.600

Прибој 0 0 1 800.000 800.000 800.000 800.000

ШГ "Пријепоље"-Пријепоље 0 730.600 4 2.700.000 0 0 2.700.000 0 2.700.000 3.430.600

Ивањица 6.000.000 0 4 882.320 0 0 882.320 0 882.320 6.882.320

Лучани 0 0 1 168.672 168.672 168.672 168.672

ШГ"Голија"-Ивањица 6.000.000 0 4 1.050.992 0 0 1.050.992 0 1.050.992 7.050.992

Рашка 0 0 2 615.000 615.000 615.000 615.000

Нови Пазар 0 0 3 1.335.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000

Тутин 0 0 6 1.465.000 1.465.000 1.465.000 1.465.000

ШГ"Шумарство"-Рашка 0 0 11 3.415.000 0 0 3.415.000 0 3.415.000 3.415.000

Краљево 1.918.107 891.625 47 45.665.121 0 0 45.665.121 0 45.665.121 48.474.853

ШГ"Столови"-Краљево 1.918.107 891.625 47 45.665.121 0 0 45.665.121 0 45.665.121 48.474.853

Александровац 0 0 1 457.580 1 30.625 488.205 488.205 488.205

Брус 0 0 1 646.460 4 126.875 773.335 773.335 773.335

Крушевац 0 765.500 8 7.319.431 21 2.660.781 9.980.212 9.980.212 10.745.712

Трстеник 0 0 1 98.760 98.760 98.760 98.760

Ражањ 0 0 7 6.640.706 5 246.032 6.886.738 6.886.738 6.886.738

ШГ"Расина"-Крушевац 0 765.500 18 15.162.937 31 3.064.313 18.227.250 0 18.227.250 18.992.750

Блаце 0 0 11 2.345.463 3 81.500 2.426.963 2.426.963 2.426.963

Прокупље 0 0 15 2.997.090 10 414.500 3.411.590 3.411.590 3.411.590

Мерошина 0 0 5 591.370 591.370 591.370 591.370

Куршумлија 0 0 24 2.817.840 50 1.681.500 4.499.340 4.499.340 4.499.340

ШГ"Топлица"-Куршумлија 0 0 55 8.751.763 63 2.177.500 10.929.263 0 10.929.263 10.929.263

Алексинац 0 0 7 1.421.400 57 707.462 2.128.862 2.128.862 2.128.862

Сврљиг 0 0 1 259.200 259.200 259.200 259.200

Гаџин Хан 0 0 3 407.400 9 66.673 474.073 474.073 474.073

Сокобања 0 0 4 1.001.200 24 222.194 1.223.394 1.223.394 1.223.394

ШГ"Ниш"-Ниш 0 0 14 3.089.200 90 996.329 4.085.529 0 4.085.529 4.085.529

Пирот 0 439.911 52 3.553.895 3.553.895 3.553.895 3.993.806

Димитровград 0 0 7 414.000 414.000 414.000 414.000

Бабушница 0 0 7 288.000 288.000 288.000 288.000

ШГ"Пирот"-Пирот 0 439.911 66 4.255.895 0 0 4.255.895 0 4.255.895 4.695.806

Медвеђа 0 0 10 854.576 854.576 854.576 854.576

Власотинце 0 430.000 0 0 430.000

Црна Трава 0 0 4 302.932 302.932 302.932 302.932

Лесковац 0 0 14 499.028 0 0 499.028 0 499.028 499.028

ШГ"Шума"-Лесковац 0 430.000 28 1.656.536 0 0 1.656.536 0 1.656.536 2.086.536

Врање 0 0 13 1.682.240 1.682.240 1.682.240 1.682.240

Сурдулица 0 0 2 209.160 209.160 209.160 209.160

Владичин Хан 0 0 12 2.088.760 16 106.800 2.195.560 2.195.560 2.195.560

Бујановац 0 0 1 603.000 603.000 603.000 603.000

ШГ"Врање"-Врање 0 0 28 4.583.160 16 106.800 4.689.960 0 4.689.960 4.689.960

Укупно ЈП "СРБИЈАШУМЕ" 27.497.080 22.912.297 57.594 201.025.545 374 15.448.892 216.474.437 3.104.018 219.578.455 269.987.832

УКУПНОШумске саобраћајнице Дрвни 

сортименти
ЈП "СРБИЈАШУМЕ" - 

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО

Шумски путеви Путни објекти

ОПШТИНА ГАЈЕЊЕ 

ШУМА

РАСА-

ДНИЦИ

Коришћење шума УКУПНО 

КОРИШЋ-

ЕЊЕ
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3.2. Штете проузроковане временским екстремом – ледена киша 

 

Корисни учинци шуме са аспекта актуелних климатских промена, смањења глобалног 

загревање планете Земље и смањења угрожености природне средине, очување чистог 

ваздуха, очување квалитета воде, очување квалитета земљишта су веома значајни и 

вишеструки. Улога шумских екосистема је незаменљива и њихова комплексност са 

еколошког утицаја, као стабилизирајућег фактора функционисања биосфере је несагледива. 

Ледени талас који је захватио целу источну Србију крајем новембра и почетком 

децембра 2014. године проузроковао је вишедневну појаву ледене кише која је причинила 

енормне штете на шумама. Такве штете нису до сада заблежене на подручју Републике 

Србије. За само неколико дана са „лица земље“ су нестале хиљаде хактара шуме а са њима и 

бројни корисни учинци. 

 

Табела 5. Штете на шуми изазване леденом кишом 2014. године - ЈП „Србијашуме“ 

 

 
 

Јавно предузеће „Србијашуме“ је након појаве овог врменског екстрема, обавестило 

власника – државу Србију, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управу 

за шуме о његовој појави. Након тога је предузело све правне и организационе мере да се пре 

свега зашити безбедност људи и имовине. Потом је именован Радни тим који са стручним 

службама предузећа руководи свим пословима на санацији последица од ледног таласа.  

Еколошке (чији списак није коначан) последице овако катастрофалних ледолома и 

ледоизвала су:  

 умањиће се значај шума као незаменљивог еколошког фактора; 

 смањење површина шума и умањење општекорисних функција (позитивни утицај 

шума на климу, ваздух, воду и земљиште); 

 умањиће се корисни учинци које шуме имају при производњи кисеоника и апсорбцији 

угљендиоксида;  

 умањиће се се значај које шуме имају у акумулацији сунчеве енергије и производњи 

биомасе; 

 умањиће се позитиван утицај које шуме имају на образовање земљишта, повећање 

његове плодности, заштити земљишта од ерозије, спречавању појаве клизишта, 

одрона, водне и еолске ерозије;  

Површина

Високе Из.ш.[1] В.П.С Укупно Високе Изданачке В.П.С Укупно

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

"Северни кучај"- Кучево 1.612,60 5,056 107 965 6,128 1,74  - - 1,74 7,868

"Тимочке шуме"-Бољевац 10.060,72 222,299 222,122 64,977 509,398 219,012 207,726 43,546 470,284 979,682

"Јужни кучај"-Деспотовац 175,14 3,364 4,581 1,914 9,859 - 1,481 - 1,481 11,34

"Расина"-Крушевац 827,1  - 14,737 5,656 20,393 - 18,853 72 18,925 39,318

"Ниш"-Ниш 6.744,22 69,685 140,909 98,833 309,427 80,867 126,781 52,699 260,347 569,774

ЈП "СРБИЈАШУМЕ" 19.419,78 300,404 382,456 172,345 855,205 301,619 354,841 96,317 752,777 1.607.982

Укупно

ha

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО

Порекло шума/Одумирућа стабала Порекло шума/Оштећена стабала
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 умањиће се значај које шуме имају у заштити од наноса пољопривредног земљишта, 

водотока, акумулације и језера;  

 умањиће се користан учинак шуме на смањење отицања воде, побољшање квалитета 

воде, „чување“ воде и изворишта воде;  

 лековита изворишта ће делимично или скроз нестати на угроженом подручју;  

 у угроженој зони је угрожен и живот животињских врста итд. 

Неке од економских последица овако катастрофалних ледолома и ледоизвала су:  

 трошкови на утврђивању насталих штета; 

 трошкови за израду програма санације ледолома и ледоизвала; 

 повећани трошкови на заштити шума (средства за утврђивање здравственог стања 

шума, снимање обима ледолома, ледоизвала и снеголома); 

 енормни трошкови на гајењу шума - трошкови поновног подизања шума; 

 енормни трошкови на биолошко-узгојним радовима након подизања шума;  

 смањење прихода услед сече стабала која нису достигла сечиву зрелост; 

 повећаних трошкова рада на сечи и изради дрвних сортимената; 

 енормни губици услед знатног смањења квалитета дрвних сортимената; 

 отежан пласман продаје таквих дрвних сортимената и економски губици услед велике 

понуде и др. 

 

3.3. Климатске промене – појава временских екстрема – њихов утицај на шуме 

 

„Очекивани ефекти климатских промена сложени су и далекосежни, тако да не чуди 

што се бројне глобалне иницијативе фокусирају управо на ове проблеме“ [11]. 

Климатске промене су недвосмислено потврђене и на простору Србије. Ефекти 

климатских промена већ су видљиви дужи низ година, а посебно су јако изражени у 

последњој деценији. Оне су постале све интензивније, и у том контексту су на неки начин 

условиле појаву временских екстрема.  

„Адаптације на климатске промене – прилагођавање природних или антропогених 

система као одговор на тренутне или очекиване климатске промене са циљем смањења штете 

односно искоришћавања предности“ [12], су нешто што се намеће као једно од могућих 

решења за ублажавање негативних ефеката климатских промена на шуме. У том смислу у 

наредном периоду је потребно тежити: 

 квалитетнијој заштити шума; 

 доследнијој нези шума у циљу стабилизације затечених стања шума; 

 развијати „нове“ програме за унапређење постојећег стања шума; 

 подизање нових шума, уз претходно прецизно картирање и мапирање станишта; 

 усклађивање радова на коришћењу и гајењу шума за потребе очувања 

биодиверзитета; 

 адаптивно планирање газдовања шумама и др; 

Појава временских екстрема као индиректна последица климатских промена има 

разарајуће негативно дејство на шуме. Последњи примери (ледоломи и поплаве) су у први 

план избациле рањивост, екоситемску и друштвену, на овакве појаве. У будућем периоду 

потребно је додатно ангажовање државе и свих њених релевантних фактора са циљем 

изналажења оптималнијег решења за њихову прогнозу, праћење и као управљање њиховим 

последицама. Нова решења су нужна у стручном, законском и финансијском погледу. 

„Имајући у виду чињеницу да шумски екосистеми обухватају велику површину, да су 

промене у њима јако споре и да они обезбеђују многе корисне функције за човека“ [13] то 

напред речено, добија додатно на значају. 

ЈП „Србијашуме“ „адекватним управљањем и газдовањем шумама, значајно 

доприноси побољшању стања шума којима газдује, а то се индиректно одражава на 

ублажавање климе и заштиту животне средине наших простора“ [14]. 
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4. ЗАКЉУЧАК 

- Учесталост појаве врменских екстрема указује на то да су они у директној вези са 

варијабилношћу климе. 

- Шумски екосистеми су веома рањиви на појаву временских екстрема. 

- Појава временских екстрема изазива несагледиве еколошке штете, на шуму а самим 

тим и на животну средину. 

- Период опоравка шуме од негативног утицаја временских екестрема је 

вишедеценијска. 

- Временски екстрем – ледени талас по свом трајању и размери захваћених области био 

је „јединствен“ за услове Србије.  

- Ледни талас који је погодио Источну Србију је најозбиљнији у тој категорији у 

последњих 100 година, а проузроковао је бројне „фаталне“ исходе за шуму, економске 

губитке и непријатности у свакодневном животу локалног становништва. 

- Времнски екстреми су посебно угрозили област шумске путне инфраструктуре која је 

претрпела велике штете.  

- Бројни путни правци у шумама су били однешени услед бујичних поплава. Поједини 

путни правци су били непроходни у дужим одсецима времена услед: клизишта, 

изваљених и поломљених стабала и поломљених крошњи дрвећа. 

- Услед дејства временских екстрема свакодневне активности на газдовању шумама 

биле су прекинуте или значајно угрожене. Посебно је било угрожена дивљачи због 

немогућности да им се доставља храна. 

- Укупно евидентирана финансијска штета проузрокована временским екстремом - 

поплавама у ЈП „Србијашуме“ процењена је на укупно 269.987.832 динара. 

- Потребна финансијска средстава за санацију оштећених шума у државном 

власништву ЈП „Србијашуме“ за период 2015-2018. годину проузрокована 

временским екстремом – леденом кишом је процењена на укупно 381.150.616 динара. 

- У Србији још увек нису у довољној мери развијени ресурси и капацитети за санацију 

и брз „опоравак“ од негативног утицаја временских екстрема, на чијем пољу у 

будућности треба много урадити, а посебно у домену међусекторског повезивања. 

-  Управљање и планирање газдовања шумама кроз адаптивни присуп на климатске 

промене, је једно од могућих решења на актуелне и у будућности очекиване 

климатске промене.  
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РЕЗИМЕ 

Заштита података и информација је предмет интересовања државних и војних структура и представља 

један од најважнијих приоритета у заштити личности и објеката од значаја за одбрану земље. Последњих 

година, као резултат системским промена у области јавних набавки у Републици Србији, јављају се и промене у 

поступцима спровођења набаки радова и услуга у систему одбране и безбедности. Наводећи  при томе да  се  

Министарство Одбране (МО) и Војска Србија (ВС) претежно тржишно оријентисала у одржавању 

инфраструктуре и дела опреме, намеће се потреба за заштитом информација које су од посебног значаја за 

одбрану и безбедност Републике Србије у поступку пружања услуга и извршења радова јединицама и 

установама МО и ВС. Ово је један од покушаја приказивања шта се у стручном погледу мора чинити, 

првенствено на превентивном раду,  ради заштите података и информација у поступку пружања услуга и 

извршењу радова јединицама и установа МО и ВС. У раду су, тежишно примењене методе анализе садржаја, 

посматрања и индуктивно-дедуктивна метода.  

Кључне речи: заштита, информација, тајна. 

  

PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION AT THE 

PROCUREMENT OF SERVICES AND WORK IN THE FIELD OF 

DEFENCE AND SECURITY 

ABSTRACT 

Data and information protection is the subject of interest for government and military structures and is  one of 

the most important priorities in the protection of persons and buildings of importance to national defense . In recent 

years, as a result of the systemic changes in the field of public procurement in the Republic of Serbia, there are also 

changes in enforcement practices procurements of works and services in the defense and security Stating that the 

Ministry of  Defence (MoD) and the Army of Serbia (AoS) overwhelmingly market oriented to maintain the 

infrastructure and work equipment, there is a need to protect information which is of special importance for the defense 

and security of the Republic of Serbia in the process of providing services and execution of works units and institutions 

of MoD and AoS. This is one of the attempts at displaying what is known in technical terms must be done, particularly 

on preventive work, for the protection of data and information in the rendering of services and execution of work units 

and institutions of MoD and AoS. In this paper, mainly are applied methods of content analysis, observation and 

inductive-deductive method.  

Key words: protection, information, secret. 

 

 

1. УВОД 

Тајни подаци су драгоцена роба коју није лако добити, употребити и што је још важније 

– сачувати.  Због тога  је заштита тајних података о објектима од значаја за одбрану земље у 

врху приоритета. „Реално, неки подаци не треба да буду доступни јавности, јер сe углавном 
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односе на националну безбедност, те нико не би требао да доводи у питање потребу заштите 

ове врсте података“
4
. 

Проблем „индустријске безбедности“
5
 у Републици Србији јавља се као последица 

начина на који је третирана тајност информација и података у протеклом периоду. У том 

периоду тајност информација и података није проистицала из пословних интереса 

привредних субјеката, већ су одређене информације проглашаване тајним решењима 

издатим од стране државе, која је полагала право, између осталог, и на регулисанје 

економског сектора[1]. Заштита података и информација је била предмет интересовања 

углавном државних и војних структура. 

У току последње деценије, као резултат промене начина рада органа јавне власти, 

реформом у области (поверљивих) информација и јавних набавки јављају се и промене у 

начину спровођења поступака уговарања радова и услуга у области одбране и безбедности. У 

условима савременог, тржишно оријентисаног пословања, приликом пружања услуга и 

извршење радова у јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије  намеће 

се потреба за заштитом тајних података и информација од значаја за одбрану земље. 

Рад се састоји из три повезане целине у којима је укратко описан садржај јавне набавке 

у области одбране и безбедности, систем заштите тајних података и „индустријска 

безбедност“ у МО и ВС. 

Резултати рада се односе на обједињени приказ мера које третирају заштиту тајних 

података у поступцима набавке услуга и радова у области одбране и безбедности. 

2. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ 

Јавне набавке у области одбране и безбедности су набавке [2]:  

1) наоружања и војне опреме, укључујући и било који њен саставни део, 

компоненту и склоп;  

2) безбедоносно осетљиве опреме укључујући и било који њен саставни део, 

компоненту и склоп;  

3) добара, услуга или радова директно повезаних са војном или безбедоносно 

осетљивом опремом или постројењима из тач. 1) и 2) овог става у току било 

којег периода или целог животног века;  

4) услуга и радова искључиво у одбрамбене сврхе;  

5) безбедоносно осетљивих радова и безбедоносно осетљивих услуга.  

Безбедоносно осетљива опрема, услуге и радови представљају добра, услуге и радови 

за безбедносне потребе, које укључују, захтевају и садрже тајне податке [2]. Конкретан 

списак опрема, услуга и радова утврдила је Влада Републике Србије својом Уредбом
6
 . 

Такође, Влада је истом уредбом уредила и услове, начин и поступак јавне набавке у 

области одбране и безбедности са циљем заштите података од интереса за одбрану и 

безбедност државе али водећи при том рачуна и о основним начелима вођења јавних набавки 

са аспекта контроле утрошка новчаних средстава. 

Морамо напоменути да одредбе ове уредбе примењују се искључиво на јавне набавке 

када предмет јавне набавке садржи у целини или у делу податке означене степеном тајности 

"ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО", под условом да сви делови предмета јавне набавке чине 

недељиву целину предмета јавне набавке. 
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На основу посебне одлуке Владе, одредбе Закона о јавним набавкама и њених 

подзаконских аката, не примењују се на набавке када предмет набавке садржи у целини или 

у делу податке означене степеном тајности "ДРЖАВНА ТАЈНА" и "СТРОГО ПОВЕРЉИВО" 

односно где би примена поступка јавне набавке довела до откривања информација које се 

сматрају кључним за безбедност. 

Влада је својом инструкцијом дефинисала методологију која уређује поступак набавки 

у области одбране и безбедности на које се не примењује Закон о јавним набавкама у складу 

са чланом 128. Закона о јавним набавкама, а односи се на набавке када предмет набавке 

садржи у целини или у делу податке означене степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и 

„СТРОГО ПОВЕРЈБИВО“. 

Влада је овластила министра одбране, да у складу са планом извршења буџета 

Министарства одбране за одређену буџетску годину, доноси јединствени План набавки који 

садржи и сегмент јавних набавки у области одбране и безбедности и набавке по члану 128. 

Закона (ово су два посебна сегмента Плана набавки). 

На основу Уредбе о јавним набавкама у области одбране и безбедности јавне набавке 

чији предмет садржи у целини или у делу податке означене степеном тајности 

"ПОВЕРЉИВО" и "ИНТЕРНО" се спроводе рестриктивним или преговарачким поступком. 

Рестриктивни поступак се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама осим што 

је Уредбом о јавним набавкама у области одбране и безбедности дато право наручиоцу да 

другу фазу рестриктивног поступка може покренути и уколико има мање од три кандидата. 

У складу са Уредбом о јавним набавкама у области одбране и безбедности 

преговарачки поступак може бити: 

 са објављивањем позива за подношење понуде и 

 без објављивања позива за подношење понуда. 

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда је поступак који 

се спроводи у више фаза.  У првој фази се позивају сва заинтересована лица да поднесу 

пријаву при чему се не наводе само врсте потребних радова. У другој фази поступка 

наручилац позива оне подносиоце пријава којима је призната квалификација да поднесу 

пријаву за конкретну услугу или радове. 

У складу са чланом 11. Уредбе  о јавним набавкама у области одбране и безбедности 

Влада РС је омогућила наручиоцу да може спроводити преговарачки поступак  без позивања 

за подношење понуда у складу са Законом о Јавним набавкама али и у случају : 

1. ако су понуђачи уједно и произвођачи, пружаоци услуга или извођачи радова од 

значаја за одбрану и безбедности Републике Србије и производе добра, пружају 

услуге и изводе радове по стандардима или прописима о квалитету производа у 

области одбране и безбедности. 

2. у ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање није 

зависило од наручиоца а који угрожавају или ограничавају услове живота и 

здравља људи односно нарушавају прописане мере у области одбране и 

безбедности, а захтева тренутно реаговање. 

У овим случајевима наручилац одређује обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке, наравно у складу са околностима конкретне набавке, као и начин доказивања 

испуњености услова.   

За набавке када предмет набавке садржи у целини или у делу податке означене 

степеном тајности "ДРЖАВНА ТАЈНА" и "СТРОГО ПОВЕРЉИВО" односно где би примена 
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поступка јавне набавке довела до откривања информација које се сматрају кључним за 

безбедност Влада Републике Србије је методологију њене реализације регулисала својом 

инструкцијом. 

3. ТАЈНИ ПОДАЦИ И СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ТАЈНИХ ПОДАТАКА  

Тајни податак
7
 представља податак од интереса за Републику Србију који је законом, 

другим прописом или одлуком надлежног органа донесеног у складу са законом, одређен и 

означен одређеним степеном тајности [3], са напоменом да се тајним податком не сматра 

податак који је означен као тајни ради прикривања кривичног дела, прекорачења 

овлашћења, злоупотребе службеног положаја и другог незаконитог акта или поступања. 

Руковање тајним подацима у МО и ВС предвиђено је само у уређеном систему који 

мора да буде реализован у складу са правном регулативом и стандардима из области заштите 

тајних података. 

Закон о тајности података у примени је од 01. јануара 2010. године. Суштински је увео 

јединствен систем заштите тајних података у Републици Србији у материјалном и 

формалном смислу. За реализацију овог закона формирана је Канцеларија Савета за 

националну безбедност и заштиту тајних података, а Министарству правде је додељена 

надлежност вршења надзора над применом закона.  

Систем заштите тајних података обухвата [4]: 

 персоналну безбедност, 

 физичку безбедност, 

 административну безбедност, 

 индустријску безбедност, 

 информациону гаранцију, 

 контролу и надзор. 

Персонална безбедност представља примену мера којима се обезбеђује приступ тајним 

подацима само за лица која задовољавају принцип „потребно да зна”, имају извршену 

безбедносну проверу одговарајућег нивоа и која су детаљно информисана о својим 

одговорностима (извршен брифинг) [5]. 

Физичка безбедност представља примену физичких и техничких мера заштите ради 

спречавања неовлашћеног приступа тајним подацима и у суштини представља комбинацију 

безбедносних процедура и техничких стандарда који се заснивају на препорукама, процени и 

пракси [4]. 

Административна безбедност представља примену административних мера за 

контролу тајних података током њиховог животног циклуса и помаже у одвраћању, 

откривању и опоравку од намерног или случајног угрожавања или губитка тајних података 

[5]. 

Индустријска безбедност, као један од елемената заштите тајних података,  

представља примену мера ради обезбеђења заштите тајних података, од стране извођача или 

подизвођача, у преговорима који претходе закључивању уговора и током целог века трајања 

тајних/поверљивих уговора [6].  

Информациона гаранција у области информационо-комуникационих система (у 

даљем тексту: ИКТ систем) подразумева поверење да ће ИКТ систем адекватно заштитити 

податке и да ће бити обезбеђено непрекидно функционисање система, под контролом 

овлашћених лица. Ефикасна информациона гаранција мора да обезбеди одговарајући ниво 
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поверљивости, интегритета, доступности, непорицљивости и веродостојности и заснива се на 

процесу управљања ризиком [5]. 

4. ИНДУСТРУЈСКА БЕЗБЕДНОСТ У МО И ВС 

Закон о тајности података је обавезао сваки орган јавне власти, па самим тим и МО и 

ВС, да примењује опште и посебне мере заштите у складу са законом и прописом донетим на 

основу закона, ради заштите тајних података који се налазе у њиховом поседу. Из тога 

произилази и обавеза правно-нормативног регулисања „индустријске безбедности“ у МО и 

ВС. 

Конкретно, „индустријска безедност“ у МО и ВС односно, мере заштите тајних 

података МО и ВС од стране извођача или подизвођача, нису дефинисане једним правно-

нормативним актом  већ су регулисане бројним правним нормама различите природе. 

Оваква ситуација у дефинисању мера, у претходном периоду, није само стварала 

потешкоће у разумевању и примени истих већ је и онемогућавала саму реализацију набавки 

када предмет набавке садржи у целини или у делу податке означене степеном тајности 

"ДРЖАВНА ТАЈНА" и "СТРОГО ПОВЕРЉИВО". 

Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности је обавезала 

понуђаче  и подизвођаче да штите тајност свих података који им могу бити доступни током 

спровођења поступка набавке, трајања уговора и након раскида или извршења уговора, а у 

складу правно-нормативном регулативом којима је уређена заштита тајних података. 

Наручиоци, извођачи и подизвођачи радова и услуга од значаја за одбрану и безбедност 

обавезни су да примењују мере заштите тајних података дефинисаних следећим правно-

нормативним актима : 

 Законом о тајности података; 

 Законом о јавним набавкама; 

 Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени 

гласник, број 82/14 и 41/15”) 

 Уредбом о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање 

испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа 

(„Службени гласник, број 63/13”) 

 Уредбом о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних података („Службени 

гласник РС“, бр. 097/2011);  

 Уредбом о посебним мерама заштите тајних података у информационо-

телекомуникационим системима („Службени гласник, број 53/11”); 

 Уредбом о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима („Службени 

гласник, број 90/11”) и 

Следећом регулативом ближе су регулисани обрасци и  евиденције везаних за тајне податке 

и приступ истим: 

 Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима 

(„Службени гласник, број 89/10”),  

 Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената 

(„Службени гласник, број 8/11”),  

 Уредба о обрасцима безбедносних упитника („Службени гласник, број 30/10”),  

 Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним 

подацима („Службени гласник, број 54/10”),  

Члан 15. Закона о јавним набавкама је дао право наручиоцу да у конкурсној 

документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче што је инструкцијом уврштено као обавезна 

мера приликом спровођења набавки радова и услуга у области одбране и безбедности.  
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Истим Законом о јавним набавкама дато је право наручиоцу да може условити 

преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању 

поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим 

се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се 

уређује тајност података. На основу овог права Влада Републике Србије је својом 

Инструкцијом прописала обавезу комисији за набавку радова и услуга у области одбране и 

безбедности да, пре достављања конкурсне документације, са понуђачем потпише Споразум 

о заштити тајних података. Саставни део споразуман, на основу инструкције, је и изјава 

сваког од запослених, који ће имати приступ тајним подацима, да је упознат са прописима 

којима је уређена област тајних података и да ће са тајним подацима поступати у складу са 

законом којима се уређује тајност података. 

Закон је обавезао лице које прима податке, одређене као поверљиве, да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. Влада Републике Србије је својом Уредбом о 

посебним мерама заштите тајних податка које се односе на утврђивање испуњености 

организационих и техничких услова по основу уговорног односа
8
 или Уредбом о тзв. 

„Индустријској безбедности“, прописала посебне мере заштите тајних података, које се 

односе на начин и поступак утврђивања испуњености:  

 организационих и 

 техничких услова  

за чување тајних података достављених правном или физичком лицу по основу уговорног 

односа. 

Организациони услови обухватају: 

 организацију процеса рада,  

 заштиту приступа тајним подацима,  

 заштиту од неовлашћеног коришћења тајних података,  

 одређивање одговорног лица задуженог за спровођење мера заштите, као и 

  утврђивање поступка у случају ванредних и хитних околности. 

Техничким условима дефинише се: 

 физичко-техничка заштита простора, односно просторија у којима се чувају 

тајни подаци,  

 противпожарна заштита,  

 заштита тајних података приликом преношења и достављања изван просторија 

у којој се чувају,  

 транспорт тајних података,  

 обезбеђивање и заштиту информационо-телекомуникационим средстава којима 

се врши преношење и достављање тајних података и  

 спровођење прописаних мера крипто-заштите.  

На основу Члана 9. Уредбе овлашћено лице органа јавне власти пре закључења 

поверљивог уговора са правним или физичким лицем утврђује испуњеност организационих и 

техничких услова правних или физичких лица за чување тајних података означених степеном 

тајности "ДРЖАВНА ТАЈНА", "СТРОГО ПОВЕРЉИВО" или "ПОВЕРЉИВО". 

Комуникација у поступку набавки по члану 128. Закона о јавним набавкама врши се 

само у писаној форми, а сва документа у поступку набавке као и приликом реализације 

уговора морају бити означена са одређеним степеном тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ или 

„ДРЖАВНА ТАЈНА“ у складу са Уредбом о утврђивању критеријума за означавање 

                                                           
8
 Уредба о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености 

организационих и техничких услова по основу уговореног односа ( „Службени гласник РС“ бр. 63/2013) 
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података степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА” и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО” („Службени 

гласник РС“, бр. 46/2013). 

У реализацији набавке не користи се електронска пошта, телефакс, телефон ни било 

који други вид електронске комуникације изузев курирске службе. 

Такође чланови комисије морају да испуњавају услове за чување тајних података у 

складу са законом о тајности података. 

Влада РС је својом инструкцијом обавезала комисије за набавку да као услов за 

достављање понуде обавезно тражи  Сертификат за приступ тајним подацима издат од стране 

Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података за степен тајности 

„СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ и „ДРЖАВНА ТАЈНА“. Такође је овластила комисије за набавку 

да може захтевати од понуђача:  

 1)  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  

3)  да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

односно слања позива за подношење понуда;  

4)  да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  

5)   да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

У складу са Инструкцијом Валде РС и уговори се морају чувати у складу са Уредбом о 

посебним мерама заштите тајних података која се односе на утврђивање испуњености 

организационих и техничких услова по основу уговорног односа („Службени гласник РС“, 

бр. 63/2013). 

Једна од обавезних мера заштите тајних података представља и обавеза, дефинисана 

Уредбом о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање 

испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа, да пре 

закључења поверљивог уговора који садржи тајне податке означене степеном тајности 

"ДРЖАВНА ТАЈНА", "СТРОГО ПОВЕРЉИВО" или "ПОВЕРЉИВО", правно или физичко 

лице које закључује поверљиви уговор, као прилог уговору, израђује и упутство о мерама 

заштите тајних података. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Проблем заштите тајних података у МО и ВС јавља се као последица начина опхођења 

према тајности информација и података у протеклом периоду у којем заштита информација и 

података није била јасно дефинисана и није узимала у обзир пословне интересе привредних 

субјеката, већ су подаци и информације најчешће проглашаване тајним решењима. 

Заштита тајних података у МО и ВС, у складу са релативно новом законском 

регулативом, и јединице и установе  МО и ВС које су ангажоване у сарадњи са војно 

безбедносном агенцијом  (ВБА) на њеном спровођењу, представља процес који је у току, а за 

чију   адекватну примену је, између осталог, неопходна реформа система јавних набавки у 

области одбране и безбедности и сектора безбедности. 

Реформу рада са тајним подацима у МО и ВС, посебно у сегменту „индустријске 

безбедности“, немогуће је остварити без нормативно уређене сарадње између МО и ВС са 

једне стране и других правних субјеката са друге, пресвега у смислу сертификације и 

испуњености одговарајућих организационо-техничких услова за руковање, односно рад са 
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тајним подацима од стране извођача и подизвођача радова и услуга од значаја за одбрану и 

безбедност . 

Сертификовање привредних субјеката омогућава њихово аплицирање за извршење 

радова и пружање услуга у области безбедности и одбране расписаних од стране јединица  и 

установа МО и ВС. 
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РЕЗИМЕ 

 

У раду је приказана примена нове методе за процену ризика приликом извођења вежби са бојним 

минскоексплозивним средствима у Војсци Србије. Метода је развијена од стране експерата Високе техничке 

школе из Новог Сада и представља модификацију методе PILZ. Примена метода је приказана на илустративним 

примерима, а добијени резултати указују на значај примене метода за процену ризика приликом реализације 

вежби са бојним минскоекплозивним средствима, посебно у сегменту који се везује за смањење или избегавање 

нежељених догађаја. 

Кључне речи: вежба, минскоексплозивна средства, процена ризика. 

 

 

ONE APPROACH TO RISK ASSESSMENT IN THE IMPLEMENTATION 

OF EXERCISES WITH MINE-EXPLOSIVE DEVICES IN THE ARMED 

FORCES OF SERBIA 
 

ABSTRACT 

 

The paper presents the application of a new method for risk assessment when performing exercises with mine-

explosive devices in the Armed Forces of Serbia. The method was developed by the experts from the Technical High 

School in Novi Sad and is the modification of the PILZ method. The application of the method is shown in the 

illustrative examples, and the results show the importance of the application of risk assessment methods in the 

implementation of exercises with the mine-explosive devices, especially when reducing or avoid adverse events. 

Keywords: exercise, mine-explosive devices, risk assessment. 

 

 

1. УВОД 

 

 Војска Србије (ВС) своје мисије остварује у миру, ванредном и ратном стању. Њени 

капацитети заснивају се на људским ресурсима опремљеним адекватним наоружањем и 

опремом. Рад са наоружањем и опремом у ВС често је пропраћен одређеним ризицима, без 

обзира да ли се наменски задаци реализују у миру, ратном или ванредном стању. Због тога је 

процена ризика један од кључних сегмената успешне реализације задатака. 

 

 У овом раду дат је осврт на процену ризика у једном сегменту, реализацији наставе и 

обуке припадника ВС – реализацији вежби са бојним минскоексплозивним средствима 

(МЕС). Основни циљ реализације вежби са бојним МЕС је увежбавање војника, старешина и 

јединица, ради што сигурнијег и ефикаснијег руковања са наведеним средствима у току 

касније реализације наменских задатака.  

 

2. ОПИС ПРОБЛЕМА 

 

 Сваки систем, без обзира на своју величину, функционише онолико добро колико 

добро функционишу сви његови делови. И најмања грешка или неправилност често могу 

довести до значајних негативних последица. И ВС представља такав систем, у коме сигурно 

                                                           
1
 Универзитет одбране у Београду, Војна академија 
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и ефикасно функционисање зависи од свих елемента, који треба да функционишу у оквиру 

утврђених вредности које задовољавају потребне критеријуме. Посебно важан аспект је 

врхунска обученост људства, исправност технике и њена прописна употреба. У ВС се обично 

ради у променљивим ситуацијама (различито људство, временски услови, земљишни услови 

и сл.), па је и ризик појављивања нежељених (негативних) последица веома велики.  Такве 

ситуације, било да се ради о тежим или лакшим последицама, имају одређени утицај (мањи 

или већи) на комплетан систем. Тешке последице, посебно са људским жртвама имају 

значајне импликације на целу ВС, где се поред тог немерљивог губитка људских живота, 

улази у циклус дубоких анализа одређених процеса, преиспитује одговорност и предузимају 

мере за спречавања сличних исхода у будућности. Негативни догађаји (посебно са људским 

жртвама) значајно нарушавају углед ВС, као веома важне институције државе. 

  

 Због специфичности своје намене, процена ризика приликом реализације планских 

задатака представља незаобилазан сегмент процеса успешне реализације задатака и 

избегавања негативних последица, односно њиховог свођења на прихватљив минимум. Један 

од изузетно важних задатака у миру представља обука војника, старешина и јединица. Кроз 

ову обуку реализују се и вежбе са бојним минскоексплозивним средствима.  

 

 У миру све јединице ВС реализују део вежби са бојним МЕС, било да је то обука, 

приказ дејства или опитовање нових средстава 14. Све вежбе представљају могући извор 

ризика, а да би се тај ризик свео на прихватљив, реализација ових вежби детаљно се 

разрађује плановима, програмима обуке, правилима и упутствима. Како би се смањила 

могућност настанка негативних последица (у ВС се најчешће користи термин „ванредни 

догађај“) за сваког учесника вежбе прописују се дужности, као и мере које је потребно 

предузети у ситуацијама када се неко од учесника вежби не придржава прописаних 

дужности. Поред прописаних дужности, сви учесници вежби са бојним МЕС морају 

познавати мере заштите (сигурности) везане за конкретну вежбу и средства која се 

употребљавају приликом реализације вежбе, и истих се придржавати.  Обзиром да су вежбе, 

посебно са бојевим МЕС, један од најризичнијих послова у току обуке, правилном проценом 

ризика и осталих чиниоца који имају утицај на реализацију, потребно је свести могућност 

грешака на минималну меру. Кроз овај рад ће бити приказана примена модификоване методе 

PILZ (метода PILZ је потекла од произвођача заштитних система на машинама и која је узета 

као основа за формирање методе за процену ризика) у процени ризика приликом реализације 

вежби са бојним МЕС, како би се сигурност приликом реализације вежби побољшала.  

 

3. ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ РИЗИКА 

 

Појмовно одређење ризика дао је велики број аутора. Тако је у литератури могуће 

пронаћи велики број дефиниција, што указује на отвореност оваквог појма у његовом даљем 

дефинисању односно његовој надоградњи. Под ризиком се може подразумевати следеће: 

 неизвесност остваривања губитка 15, 

 вероватноћа да ће потенцијал за повреду бити остварен у условима коришћења и/или 

изложености, као и могући степен повреде 13, 

 стање у коме постоји могућност штетног одступања у односу на жељени исход 6,  

 девијација од очекиваног 12, 

 свака могућност у конкретном систему која са одређеном вероватноћом може да 

изазове неочекивану промену квалитета, односно промену или губитак система 8, 

 могућност губитка, вероватноћа губитка, неизвесност, одступање стварних од 

очекиваних резултата или вероватноћа било ког исхода који није очекиван 5, 
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 изложеност могућностима економског или финансијског губитка или добитка, 

физичког оштећења, повреда или кашњења као последица несигурности у вези са 

спровођењем акције 2 итд. 

Ризик се често везује за стање неизвесности. Преко извесности и неизвесности, ризик 

се може математички приказати, табела 1.: 

Табела 1  – Приказ  разлика између ризика, извесности и неизвесности 11 

будући догађај 
вероватноћа 

догађања (p) 
објашњење 

Известан p = 1 догађај ће се сигурно догодити у будућности 

Ризичан  0 ≤ p ≤ 1 
вероватноћа догађаја у случају ризика се налази у 

интервалу од 0-1 

Немогућ p = 0 догађај се сигурно неће догодити 

Неизвестан p = непознато не зна се да ли ће се догађај остварити 

  

Ризик је могуће приказати преко нивоа неизвесности. Један приступ дат је у табели 2. 

 

Табела 2 – Приказ  ризика преко нивоа неизвесности 1 

ниво неизвесности карактеристике 

Нема неизвесности исход може да се предвиди веома прецизно 

Ниво 1 (објективна неизвесност) исходи се идентификују, а вреоватноће су познате 

Ниво 2 (субјективна неизвесност) 
исходи су идентификовани, али су вероватноће 

непознате 

Ниво 3 
исходи нису сасвим идентификовани, а вероватноће 

су непознате 

 

Ризик се дефинише и помоћу конкретне претње (опасности), рањивости и вредности 

нечега што је предмет заштите 8. При том се под претњом подразумева „потенцијално 

штетан ризични догађај, феномен или активност намерног или малициозног карактера 7“. 

Такође под претњом се подразумева „нешто (опасност) или неко ко има могућност да 

експлоатише слабост система, односно догађај који може да проузрокује штетне последице 

на систем у облику његовог разарања, оштећења, измене, откривања 8“. Рањивост 

представља слабост која може бити искоришћена за остварење одређене претње, а штићена 

вредност компонента која трпи утицај односно ризик 8. Такође, ризик се везују за 

вероватноћу и трошкове дешавања одређене претње 8.  

Процена ризика представља перманентан процес, од чије ажурности зависи квалитет 

одлука 3. Она  представља системски приступ сагледавању и анализи фактора који утичу на 

безбедност штићених вредности субјекта 9. Процена ризика на радном месту заснива се на 

систематском евидентирању и процењивању свих фактора у процесу рада могућих врста 

опасности и штетности на радном месту и у радној околини које могу да проузрокују 

повреду на раду, оштећење здравља или обољење запосленог 10. Проценом ризика 

сагледавају се организација рада, радни процеси, средства за рад, сировине и материјали који 

се користе у технолишким и радним процесима, средства и опрема за личну заштиту на раду, 

као и други елементи који могу да изазову ризик од повреда на раду, оштећења здравља или 

обољења запосленог 10. Према 10 процена ризика на радном месту обухвата следеће 

кораке: 

1. Утврђивање општих података о послодавцу; 

2. Опис технолошког и радног процеса, опис средстава за рад, њихово груписање и опис 

средстава и опрема за личну заштиту на раду; 
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3. Снимање организације рада; 

4. Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној 

околини; 

5. Процењивање ризика у односу на опасности и штетности; 

6. Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика; 

7. Закључак;  

8. Измене и допуне акта о процени ризика. 

Сви наведени кораци детаљно су разрађени у 10. 

 

4. ОПИС МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

 

 Савремена литература пружа широк спектар метода за процену ризика. Врло често од 

изабране методе зависе и крајњи резултати. Анализом дела метода за процену ризика, аутори 

овог рада су дошли до закључка да би нова метода за процену ризика настала на бази 

модификације методе PILZ, могла да пружи успешну подршку у процени ризика приликом 

извођења вежби са бојним минско-екплозивним средствима. Метода је приказана у 4. 

Предност наведене методе огледа се у њеним прецизно разрађеним елементима за процену 

ризика. 

 Полазну основу представља формула за процену ризика која се рачуна као производ 

вероватноће догађања (V), учесталости (F), величине штете (Š) и утицаја броја људи (B) 

истовремено изложених ризику:   

 

R= V*F*Š*B          

 (1) 
  

 Свака од наведених вредности (V, F, Š, B) дефинише се додељивањем одређених 

величина дефинисаних у табелама 3 до 6, а у зависности од конкретне ситуације. 

 

Табела 3 –  Вероватноћа догађања 

Вероватноћа дешавања контакта са опасношћу (V) 

Скоро немогуће – могуће само под екстремним 

околностима 

0,06 

Врло мало вероватно – али ипак могуће 0,39 

Мало вероватно – али се може десити 1,16 

Могуће – али није уобичајено 2,53 

50% могуће 4,63 

Вероватно – није изненађење 7,57 

Врло вероватно – треба очекивати 11,48 

Извесно – сигурно ће се десити 16,46 
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Табела 4 –  Фреквенција 

Учесталост изложености опасности (F) 

Једном у радном веку 0,1 

Годишње 0,5 

Месечно 1,0 

Недељно 1,5 

Дневно 2,5 

Часовно 4,0 

Константно  5,0 

 

Табела 5 – Број људи изложених опасности 

Број људи изложених 

опасности (В) 

1-2 особе 1 

3- или више особа 2 

Табела 6 – Степен могуће штете 

Степен могуће штете (Š), узимајући у обзир најгори могући случај 

Огреботине/модрице/ мотивација 0,1 

Посекотине/ благи пропратни ефекти/опекотине 0,5 

Комуникација /знања и способности 1,0 

Мањи ломови или блага болест (привремена)/све негативно 

оцењене психофизичке особине заједно 

2,0 

Ломљење веће кости или озбиљна болест (привремена) 4,0 

Губитак уда, ока, вида (перманентно) 6,0 

Гибутак два уда, очију (перманентно) 10,0 

Фаталност  15,0 

 

На основу добијених вредности применом израза 1 дефинисана је величина ризика која је 

приказана у табели 7.  

 Табела 7- Вредновање ризика 

Вредност ризика (R) 

Занемарљив R<5 

Низак али већ значајан 5<R<25 

Повећан  25<R< 50 

Висок  50<R< 100 

Веома висок 100<R< 150 

Неприхватљив  150<R 

 

 

5. ПРИМЕНА НОВЕ МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ПРИЛИКОМ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВЕЖБИ СА БОЈНИМ МЕС У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

 

 У досадашњој пракси извођења вежби са бојним МЕС не врши се процена ризика 

применом класичних метода већ се строгим придржавањем правилских одредби ризик своди на 

минимум. Како би се негативне последице избегле или свеле на минимум у упутствима и 

правилима дате су мере сигурности, које сви учесници вежбе морају поштовати. Тако се у 

склопу припреме за вежбу и извођења вежбе посебна пажња поклања мерама сигурности у 

оквиру следећих фактора: обученост људства, исправност средстава за реализацију вежбе, 

психо-физичко стање учесника вежбе, начин преузимања, превожења и складиштења МЕС, 
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стање вежбалишта, мотивација, временске прилике и сл. Након реализације вежби посебна 

пажња се поклања мерама сигурности у току прегледа вежбалишта и евентуалног уништавања 

неактивираних и оштећених МЕС. 

 За комплетно сагледавање ризика током реализације вежби неопходно би било приказати 

цео процес реализације једне вежбе, што је релативно обиман материјал. Због тога је приказан 

само један илустровани пример примене нове методе за процену ризика. Процена ризика ће 

бити приказана на фактору обучености људства који представља један од предуслова за 

успешну реализацију вежби.  

 За пример ће бити узета три различита описа обучености учесника вежбе са бојним МЕС 

односно војника (кадета или ученика), приликом реализације вежбе Постављање и уклањање 

бојних противтенковских мина: 

 

- Пример 1: Необучен војник,  

- Пример 2: Делимично обучен војник  

- Пример 3: Обучен војник  

Применом израза 1 и табела за израчунавање ризика (Т-3 до Т-6), могуће је извршити 

квантификацију ризика за сва три примера: 

Пример 1. Необучени војник :  

- Вероватноћа дешавања контакта са опасношћу V= 11,48 

- Учесталост изложености опасности F=0,5  

- Степен могуће штете Š=15 

- Број људи изложених опасности В= 2  

R= 11,48*0,5*15*2 = 177 

Применом табеле 7. изводи се закључак да би приликом реализације вежби са бојним МЕС са 

необученим лицем ризик био неприхватљив. Ово даље указује на то да такво лице не би смело 

приступити вежби пре него што се изврши обука.  

Пример 2. Делимично обучен војник: 

- Вероватноћа дешавања контакта са опасношћу V= 4,63 

- Учесталост изложености опасности F=0,5 

- Степен могуће штете Š=15 

- Број људи изложених опасности В= 2 

R= 4,63*0,5*15 *2= 69,45 

Применом табеле 7. изводи се закључак да би приликом реализације вежби са бојним МЕС са 

делимично обученим лицем ризик био висок. Ово даље указује на то да такво лице не би 

требало приступити вежби пре него што се изврши обука или би се на њега морала обратити 

посебна пажња и пружати посебна помоћ, од стране руководиоца вежбе, како би се негативне 

последице избегле. 

Пример 3. Обучен војник: 

- Вероватноћа дешавања контакта са опасношћу V=1,16 

- Учесталост изложености опасности F=0,5  

- Степен могуће штете Š=15 

- Број људи изложених опасности В= 2 

R=1,16*0,5*15 *2= 17,4 

Применом табеле 7. изводи се закључак да би приликом реализације вежби са бојним МЕС са 

обученим лицем ризик био низак али већ значајан, што даље указује на повећану будност свих 

учесника вежбе, како би се негативне последице избегле. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

 У великим организационим системима, где се ради са опасним средствима као што су 

МЕС, увек постоји могућност доласка до нежељених последица. Кроз овај рад је приказан један 

приступ у планирању спречавања настанка нежељених догађаја кроз процену ризика. Применом 

нове методе за процену ризика извршена је квантификација ризика при реализацији вежби са 

бојним МЕС, односно на једноставан начин приказана могућност мерења ризика услед разних 

фактора. Оваква мера изузетно је значајна за даље управљање ризиком, што је делом и 

приказано кроз три илустративна примера – приказ смањења ризика услед обучавања учесника 

вежби. На сличан начин могуће је измерити ризик од осталих фактора.  

 Кроз наведени рад указано је на значај процене ризика у извођењу вежби са бојним МЕС 

и могућношћу примене метода за процену ризика, ради унапређења реализације наведених 

активности и избегавања негативних последица. На сличан начин метода би могла бити 

искоришћена и у другим активностима Војске Србије. 
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2
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РЕЗИМЕ 

 

Обрада, складиштење и заштита тајних података је веома важна ставка у пословању. Актуелан или 

благовремен податак обезбеђује доношење одлуке у право време. Валидан податак у правом тренутку и на 

правом месту може донети невероватну предност и моћ ономе ко га поседује. Актуелан и валидан податак је 

постао једна врста робе, робе која има своју употребну вредност а самим тим и цену, роба која се продаје и 

купује. У раду се говори о безбедносној заштити тајних података, о планирању и примену мера заштите тајних 

података и контроли законитости примене тих мера. 

Кључне речи: тајни податак, безбедносна заштита, субјекти безбедносне заштите, опште мере 

заштите, посебне мере заштите. 

 

 

SAFETY AND PROTECTION OF SECRET DATA 

 

ABSTRACT 

 

Processing, storage and protection of classified information is a very important item in the business. Topical or 

timely information provides decision making at the right time. Valid data at the right time and the right place can bring 

tremendous advantage and power to whoever possesses it. The current and valid data has become one kind of goods, 

goods that has its use value and therefore its price, goods which are sold and purchased. The paper discusses the 

security protection of classified information, the planning and implementation of measures to protect classified 

information and control legality of the use of these measures. 

Keywords: secret information, security protection, subject of safety protection, universal measures of 

protection, special protection measures. 

 

1. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ЗАШТИТЕ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

1.1. Тајни податак 

Тајни податак, као појам одређен је Законом о тајности података
4
 (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 104/09) у одредбом члана 1. тачка 2. према којем је: ''Тајни податак 

такав податак који је од интереса за Републику Србију који је законом, другим прописом или 

одлуком надлежног органа донесеном у складу са законом, одређен и означен одређеним 

степеном тајности''. Поред наведеног, Законом је  одређен и појам страног тајног податка 

који представља податак који Републици Србији повери страна држава или међународна 

организација уз обавезу да га чува као тајни, као и тајни податак који настане у сарадњи 

Републике Србије са другим државама, међународним организацијама и другим 

међународним субјектима, у складу са закљученим међународним споразумом који је са 

страном државом, међународном организацијом или другим међународним субјектом 

закључила Република Србија. Тиме је страни тајни податак онако како је напред објашњен 

изједначен у погледу заштите са тајним подацима који су настали изворно у Републици 

Србији. 

                                                 
1
 Војна академија Универзитет одбране, Београд 

2
 Гарда, Генералштаб Војске Србије 

3
 Технички факултет у Бору 

4
 ''Службени гласник Републике Србије'', број104/09. 
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Ближе означење појма тајног податка даје наведени закон у одредбама члана 8. Закона о 

тајности података који инсистира на томе да тајни податак може бити податак који за то 

испуњава одређене материјалне и формалне услове.  

Материјални услови су следећи:  

- То је податак од интереса за Републику Србију чијим би откривањем неовлашћеном лицу 

настала штета, под условом да је потреба заштите интереса Републике Србије претежнија 

од интереса за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 

- Ради се о нарочито о подацима који се односе на: а) националну безбедност Републике 

Србије, јавну безбедност, односно на одбрамбене, спољнополитичке, безбедносне и 

обавештајне послове органа јавне власти;  

- односе Републике Србије са другим државама, међународним организацијама и другим 

међународним субјектима; в) системе, уређаје, пројекте, планове и структуре који су у 

вези са напред наведеним подацима
5
; научне, истраживачке, технолошке, економске и 

финансијске послове који су у вези са напред наведеним подацима.
6
  

Формални услов се састоји у томе да је, податак који је означен као тајни на основу закона, 

другог прописа или одлуком надлежног органа донесеном у складу са законом, одређен и 

означен одређеним степеном тајности.  

1.2. Појам безбедносне заштите  

Појам безбедносне заштите подразумева предузимање одређених мера заштите у односу на 

објекат те заштите. Како су предмет заштите тајни подаци, онда се може рећи како 

безбедносна заштита тајних података подразумева планирање и примену мера заштите 

тајних података и контролу законитости примене тих мера. 

1.3. Субјекти безбедносне заштите тајних података 

Субјекти безбедносне заштите тајних података су, пре свега, органи јавне власти о чијим се 

подацима ради. Органи јавне власти су према одредби члана 2. тачка 7. Закона о тајности 

података државни органи, органи територијалне аутономије, органи јединице локалне 

самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правна лица 

која оснива државни орган или се финансира у целини, односно у претежном делу из буџета, 

а који поступа са тајним подацима, односно који их ствара, прибавља, чува, користи, 

размењује или на други начин обрађује. 

Субјекти безбедносне заштите тајних података могу бити и друга правна па и физичка лица, 

и то у случајевима у којима ти субјекти пружају услуге органу јавне власти, што подразумева 

уступање тим лицима тајних подтака из надлежности тих органа јавнe власти. У овом другом 

случају ради се о случајевима које покривају протписи који уређују индустријску 

безбедност.
7
 Другим речима, правна лица и појединци, којима су по основу уговорног односа 

уступљени тајни подаци органа јавне власти, дужни су такође да предузму опште и посебне 

мере заштите тајних подака, а услов за то је да испуне одређене организационе и техничке 

услове за то. 

У закону се користи и израз ''руковалац тајног податка'' према којем је руковалац тајним 

податком физичко лице или организациона јединица органа јавне власти, који предузима 

мере заштите тајних података у складу са одредбама Закона о тајности података.  Према 

члану 34. Закона, руковалац тајним подацима, у складу са овим законом и у оквиру својих 

овлашћења, предузима мере заштите тајних података и омогућава корисницима непосредан 

                                                 
5
 ''Службени гласник Републике Србије'', број104/09. 

6
''Службени гласник Републике Србије'', број104/09. 

7
 Уредба о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености 

организационих и техничких услова по основу уговорног односа (''Службени гласник Републике Србије'', број 

63/13) 
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приступ тајним подацима, издаје копију документа који садржи тајни податак, води 

евиденцију корисника и стара се о размени тајних података.  

2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

Мере заштите тајних података су мере мере које се предузимају ради спречавања настанка 

штете. Штета настаје уколико дође до неовлашћеног обелодањивања тајних података, 

њиховог неовлашћеног уништења, оштећења, измене. Мере заштите тајних податак могу 

бити опште и посебне, односно мере које се односе на остваривање административне, 

информатичко-телекомуникационе, персоналне и физичке безбедности тајних података и 

страних тајних података.  

Субјекти заштите тајних података дужни су да успоставе систем поступак и мера заштите 

тајних података према одређеним критеријумима. Закон у одредбама члана 30. инсистира на 

установљавању тих мера на основу степена тајности података (другим речима виши степен 

тајности захтева веће мере заштите), природе документа у којем је садржан тајни податак 

(мере заштите, на пример, зависе од тога да ли је документ у папирном облику, електронском 

или у оба); процене претње за безбедност тајност података (процена претњи за безбедност 

тајних података односи се на утврђивање ризика, односно процену ризика који се не могу 

избећи,  као и претње и могуће последице реализације претњи за тајне податке, укључујући и 

ризике у вези са окружењем у којем се тајни подаци користе).  

2.1. Опште мере заштите тајних података 

Опште мере заштите тајних података су мере које без изузетка спроводе сви органи јавне 

власти и други субјекти заштите тајних података. Опште мере заштите тајних података су 

уређене одредбама члана 32. Закона и према наведеним одредбама опште мере заштите 

тајних података обухватају: 

a) одређивање степена тајности;  

b) процену претње за безбедност тајног податка; 

c) одређивање начина коришћења и поступања са тајним податком;  

d) одређивање одговорног лица за чување, коришћење, размену и друге радње обраде 

тајног;  

e) одређивање руковаоца тајним подацима, укључујући и његову безбедносну проверу у 

зависности од степена тајности податка  ;  

f) одређивање посебних зона, зграда и просторија намењених заштити тајних података и 

страних тајних података;  

g) надзор над поступањем са тајним податком;  

h) мере физичко-техничке заштите тајног податка, укључујући и уградњу и постављање 

техничких средстава заштите, утврђивање безбедносне зоне и заштиту ван безбедносне 

зоне;  

i) мере заштите информационо-телекомуникационих система;  

j) мере крипто-заштите;  

k) заштитни режим радних и формацијских места, у оквиру акта о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места;  

l) утврђивање посебних програма образовања и обуке за потребе обављања послова 

заштите тајних података и страних тајних;  

m) друге опште мере одређене. 

2.2. Посебне мере заштите тајних података 

У прописима који су уређивали тајност података у Републици Србији, до доношења Закона о 

тајности података, посебне мере заштите тајних података одређиване су обзиром на степен 

тајности података који се штите. Од времена доношења новог закона и подзаконских аката 
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који уређују ову област, поред критеријума степена тајности податка који се штите, посебне 

мере заштите тајних података су установљене и на основу : 

- средстава односно система у којима се тајних подаци обрађују или чувају, на пример 

посебне мере заштите тајних података у информационо-телекомуникационим системима; 

- средстава која се користе у заштити тајних података, посебне мере физичко-техничке 

заштите тајних података; 

- мера надзора над поступањем са тајним подацима; 

- мера које се примењују када се тајни подаци уступе другим правним и физичким лицима 

од стране органа јавне власти у вези са пружањем услуга том органу, посебне мере 

заштите тајних података у односу на утврђивање испуњености организационих и 

техничких услова за чување тајних података од стране правних лица којима су уступљени 

тајни подаци.  

2.2.1. Средстава односно системи у којима се тајних подаци обрађују или чувају 

Опрема за обраду тајних података, фотокопир апарат, телефакс и другу опрему, може 

употребљавати само лице које има одговарајући сертификат за приступ тајним подацима. 

Наведена опрема има исти степен тајности као и подаци који се обрађују и чувају на њој.  

Безбедносно техничка опрема, односно одговарајућа средства техничке заштите, у којој се 

чувају тајни подаци, су:  

- противпожарна метална каса са уграђеном бравом за степен тајности "ДРЖАВНА 

ТАЈНА", "СТРОГО ПОВЕРЉИВО" и "ПОВЕРЉИВО";  

- канцеларијски или метални ормар за степен тајности "ИНТЕРНО".  

Каса или просторија у којој се та каса налази, опремљене су системом јављања и морају 

испуњавати одговарајуће СРПС/ЕН техничке стандарде.  

Означавање касе, односно ормара врши се тако што се на њиховој спољној страни у горњем 

левом углу ставља етикета или налепница прикладне величине са ознаком великог 

штампаног слова, и то: "ДТ" за степен тајности "ДРЖАВНА ТАЈНА"; "СП" за степен 

тајности "СТРОГО ПОВЕРЉИВО"; "П" за степен тајности "ПОВЕРЉИВО"; "И" за степен 

тајности "ИНТЕРНО". Ако се у каси чувају тајни подаци различитог степена тајности, ознака 

тајности мора одговарати највишем степену тајности података који се у њима чувају.  

Са комбинацијом за отварање брава на касама могу бити упознати само запослени које 

одреди руководилац органа јавне власти. 

Комбинације за отварање брава се мењају:  

- одмах након постављања;  

- у случају откривања или сумње у откривање комбинације;  

- периодично, после шест месеци од постављења;  

- након прераспоређивања или престанка радног односа запосленог који је био упознат са 

постављеном комбинацијом;  

- у другим оправданим случајевима, када то одлучи руководилац органа јавне власти или 

лице које он овласти.  

Писани запис појединачне комбинације за отварање брава и кључеви за браву чувају се у 

непровидној коверти, у каси, код руководиоца органа јавне власти или лица које он овласти. 

О писаном запису појединачних комбинација за отварање брава, кључевима и серијским 

бројевима ормара и каса води се посебна евиденција.  

2.2.2. Посебне мере физичко-техничке заштите тајних података  

Физичко-техничка заштита подразумева специфичну безбедносну делатност органа јавне 

власти са циљем заштите тајних података. 

Физичка заштита представља заштиту тајних података ангажовањем физичких лица, који 

послове врше употребом физичке снаге, средствима принуде и другим мерама физичке 
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заштите објеката и просторија у којима се налазе тајни подаци, односно самих тајних 

података. 

Техничка заштита подразумева употребу техничких средстава за спречавање противправних 

радњи односно коришћење уређаја који сигнализирају неовлашћени приступ тајним 

подацима (провале и слично) односно онемогућавају приступ тајним подацима.   

Посебне мере физичко-техничке заштите тајних података уређене су Уредбом о посебним 

мерама физичко-техничке заптите тајних података и оне обухватају:
8
  

- просторије у којима се чувају тајни подаци; 

- зоне безбедности тајних података;  

- достављање тајних података; 

- чување тајних података; 

- умножавање тајних података; 

- уништавање тајних података. 

2.3. Посебне мере надзора над поступањем са тајним подацима 

Посебне мере надзора над поступањем са тајним подацима уређене су истоименом уредбом,
9
 

а односе се на: непосредан увид, одговарајуће провере и разматрање поднетих извештаја у 

вези са спровођењем свих мера заштите тајних података или појединих или  одређених мера 

заштите тајних података. Оне се спроводе у оквиру унутрашње контроле органа јавне власти, 

коју врши руководилац органа јавне власти непосредно или преко овлашћеног лица, односно 

преко унутрашње организационе јединице у органу јавне власти. Суштински, унутрашња 

контрола је вид посебних мера заштите тајних података.  

2.3.1. Врсте унутрашње контроле 

Према постојећим прописима унутрашња контрола се може посматрати са два становишта. 

Најпре са становишта начина вршења може бит најављена и ненајављена унутрашња 

контрола. Најављена унутрашња контрола, врши се на основу годишњег плана рада 

органа јавне власти, а ненајављена на основу одлуке коју доноси руководилац органа јавне 

власти. Када се ради о ненајављеној контроли, одлуку о њеном вршењу доноси руководилац 

органа јавне власти доноси на основу сопствене процене, односно на иницијативу 

овлашћеног лица, односно унутрашње организационе јединице у органу јавне власти која је 

овлашћена за вршење унутрашње контроле.  

Са становишта обима, унутрашња контрола може бити потпуна и непотпуна. Потпуна 

контрола је она којом се врши контрола примене свих прописаних мера заштите тајних 

података, а делимична је она контрола, којом се контролише једна или више заштите тајних 

података мера. 

2.3.2. Субјекти унутрашње контроле 

Могуће је да унутрашњу контролу врше три врсте субјеката. Најпре, прописано је да 

унутрашњу контролу врши појединац и то лице које мора да испуни следеће услове: 

- да је запослен у органу јавне власти; 

- да има сертификат за приступ тајним подацима истог или вишег степена тајности него 

што су документа, предмети или објекти који су предмет контроле; 

- да је распоређен на радно место чији послови обухватају послове контроле над 

поступањем са тајним подацима. 

Следећа ситуација је она у којој је посао унутрашње контроле поверен унутрашњој 

организационој јединици у органу јавне власти. Услов за то је да је та организациона 

                                                 
8
 ‘'Службени гласник Републике Србије'', број 097/11 

9
 Уредба о посебним мерама надзора над поступањем са тајним подацима (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 90/11) 
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јединица за послове унутрашње контроле одређена актом о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у органу јавне власти. У том случају, послове непосредне 

контроле може обављати само запослени из те унутрашње организационе јединице који уз то 

има сертификат за приступ тајним подацима истог или вишег степена тајности него што су 

документа, предмети или објекти који су предмет контроле.  

Коначно, постоји могућност да унутрашњу контролу у органу јавне власти врши појединац 

уз своје редовне дужности. Услови за то су следећи:  

- да је број докумената, предмета или објеката који могу бити предмет контроле мањег 

обима,  

- да његови редовни послови не обухватају послове контроле над поступањем са тајним 

подацима,  

- да га за то писмено овласти руководилац органа јавне власти,  

- да то лице има сертификат за приступ тајним подацима истог или вишег степена тајности 

него што су документа, предмети или објекти који су предмет контроле.  

О којој год од ове три ситуације да се ради, обавеза је органа јавне власти да обавести  

Канцеларију Савета за националну безбедност и заштиту тајних података о лицу (лицима) 

које је овлашћено за вршење послова унутрашње контроле. Ово из разлога што је 

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података овлашћена и дужна 

да врши обуку лица овлашћених за послове унутрашње контроле.  

2.3.3. Поступак вршења унутрашње контроле 

Као што је већ речено, унутрашњом контролом проверава се примена свих прописаних мера 

заштите тајних података, односно једна или више њих, с тим да прописи инсистирају на томе 

да се унутрашњом контролом нарочито контролише проверава спровођење мера заштите 

тајних података нарочито у односу на:  

1) одређивање степена тајности податка;  

2) означавање докумената и омота докумената;  

3) посебну просторију за пријем тајних података;  

4) евидентирање, чување и депоновање тајних података;  

5) означавање ормара и каса у којима се чувају и депонују тајни подаци;  

6) начин коришћења и приступа тајном податку, вођење евиденције корисника и 

евиденције о приступу тајном податку, као и чување тих евиденција;  

7) начин вршења умножавања, превођења и израде извода из тајних података;  

8) паковање и достављање тајних података унутар и ван безбедносне зоне;  

9) поступак уништавања тајних података;  

10) евиденцију улаза и излаза лица и возила, коришћење безбедносних пропусница и 

посебних безбедносних пропусница, функционисање физичког и електронског 

система за обезбеђење објекта и простора;  

11) поседовање, евиденцију и чување сертификата за приступ тајним подацима;  

12) пријем, обраду, пренос, чување, архивирање и уништавање тајних података у 

електронској форми;  

13) чување крипто кључева;  

14) чување уговора који садрже тајне податке;  

15) начин заштите тајних података страних правних и физичких лица. 

Према томе ради се о својеврсној инспекцији примене општих и посебних мера заштите 

тајних података у органу јавне власти.  

Резултат те инспекције јесте записник у којем се у писменој форми фиксира налаз 

инспекције, однос провере примене мера заштите тајних података. Поред записника, обавеза 

је овлашћеног лица да поднесе руководиоцу органа извештај о извршеној унутрашњој 

контроли. О важности тог документа говори и рок у којем се он мора поднети. Наиме, 

овлашћено лице дужно је да извештај поднесе руководиоцу органа  најкасније у року од три 
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дана од дана извршене унутрашње контроле. Уз извештај се доставља и записник о контроли. 

Уколико су приликом унутрашње контроле утврђено постојање неправилности, у извештају 

се могу предложити мере за њихово отклањање.  

3. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Неуређен систем заштите података одражава се на националну безбедност, али и све друге 

аспекте свакодневног живота и рада. Свест запослених о значају поштовања прописа о 

заштити података и даље није на задовољавајућем нивоу.  

Неопходно је што хитније доношење свих прописа који уређују област безбедносне заштите 

података и практична примена у раду са тајним подацима.  

Потребно је обезбедити перманентну едукацију запослених у областима заштите тајних 

података, а посебну пажњу посветити едукацији лица која приликом обаваљања свог посла 

рукују тајним подацима. 

У циљу спечавања компромитације тајних података требало би да сви надлежни органи 

предузму превентивне мере из своје надлежности:  

- редовно праћење стања и рада са тајним подацима којима располажу;  

- у случају сазнања о компромитацији тајних података покретање процедуре ванредног 

догађаја;  

- у зависности од врсте тајности обавештавање БИА, МУП, ...;  

- прикупљање сазнања о догађају (о компромитацији тајних података) и израда 

извештаја;  

- покретање дисциплинског поступка и подношење кривичне пријаве; 

- преиспитивање мера безбедности и персоналних решења 
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КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА У КРУГУ ФАБРИКЕ ШЕЋЕРА 

ТЕ-ТО СЕНТА И УТИЦАЈ ШЕЋЕРАНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Петра Тановић
1
 , Жужана Фајка

1
, Татјана  Божовић

1 

 

 

РЕЗИМЕ 

 

Запослени у току својих активности свесно или несвесно угрожавају животну средину.  Приликом 

индустријске производње долази до загађења ваздуха, воде или земљишта. Производња шећера може да 

утиче на загађење животне средине ако дође до акцидентних ситуација, а у уобичајеном режиму рада и при 

поштовању прописа загађења су знатно мања. На местима где се ради пријем и транспорт репе и код уређаја 

за пречишћавање вода долази до испуштања материја које мењају састав земљишта. У раду су приказани 

резултати испитивања квалитета земљишта са поменутих локација, а објашњени су и утицаји разних 

фактора на животну средину.  Потребно је што више едуковати инжењере и раднике  о  значају очувања 

животне средину приликом технолошких процеса производње. 

Кључне речи: животна средина, земљиште, производња шећера 

 

QUALITY CONTROL OF LAND WITHIN THE SUGAR FACTORY TE-TO 

SENTA  AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT 
 

ABSTRACT 

 

Employees in the course of their actions, consciously or unconsciously endanger their living environment. 

During industrial production air, water and land get polluted. Production of sugar may affect the environment if it 

comes to accidents, and in the normal mode and in compliance with the regulations of pollution these effects are 

considerably lower. In sections where beet is received and transported and at the device for purifying water, substances  

that change the composition of the soil get released. This paper presents the results of tests of soil quality at the 

mentioned locations, and also explains the effects of various factors on the environment. It is necessary to educate more 

engineers and workers about the importance of preserving the environment during the manufacturing process 

Key words: environment, soil, sugar production  

 

 

1. УВОД 

Земљиште је јединствена и специфична творевина како по особинама тако и по 

начину настанка. У природи настаје као производ педогенетских фактора климе, матичног 

супстрата, рељефа, органског света и старости терена, а представља танак површински 

омотач чврсте земљишне коре, који је узајамним деловањем воде, ваздуха и организама више 

или мање измењен. Главна особина земљишта је што се оно састоји од материја у сва три 

агрегатна стања: 

- материје чврстог стања – састављене су од минерала и органске материје; 

- материје течног стања – раствор минералних и других материја у води; 

-  материје гасовитог стања – ваздух који испуњава шупљине у земљишту. 

Земљиште се у природи споро образује, а у процесу деструкције брзо уништава па је 

као природни ресурс непроцењиво добро читавог човечанства. Земљиште омогућава 

опстанак живог света на нашој планети, на њему се производи храна, може да се складишти 

и трансформише у сунчеву енергију, чува и штити генетске ресурсе скоро свих видова 

живота на планети, обезбеђује неопходан животни простор за човека, биљке и животиње, 

доприноси функционисању и стабилности ланца исхране. Због свега наведеног, сасвим је 

разумљиво да се непрекидно указује на значај земљишта као природног ресурса и његовог 

                                                 
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад 
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очувања и чињеницу да земљиште све више постаје жртва технолошког развоја. У заштиту 

земљишта од деградације назначајније су превентивне мере, уочавање опасности и 

проналажење одговарајућих решења за њихово превазилажење. 

 

2. УТИЦАЈ  ПРОИЗВОДЊЕ ШЕЋЕРА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Могући утицаји неког пројекта на животну средину могу настати током извођења 

радова на реализацији пројекта, за време његовог редовног рада и током евентуалних 

акцидентних ситуација. Са аспекта заштите животне средине током редовног рада се не 

очекује штетан утицај из разлога што се предвиђају и спроводе потребне техничко 

технолошке и орагнизационe мере неопходне, како би се евентуални штетни утицаји 

минимизирали до законом дозвољеног нивоа. 

 Утицај на квалитет ваздуха - Загађивање ваздуха, у околини фабрике, као последица 

присуства издувних гасова моторних возила на територији фабрике је константно присутно у 

мери која је пропорционална интензитету саобраћаја у фабричком кругу и на околном путу. 

Оно је више изражено у периоду кампање шећерне репе. Концентрације полутаната су 

пропорционалне интензитету саобраћаја. У погонима фабрике шећера у Сенти постоје четри 

димноводна канала за организовану емисију: 

1. Димнајци сушаре резанаца – емитери Е1 и Е2  

2. Димњаци енергане – (котлова) – емитери Е3 и Е4 

 У близини димњака сушаре и димњака котлова мере се концентрације сумпорних 

оксида изражених као SO2 , затим се мере оксиди азота изражени као NO2 и прашкасте 

материје. Мерење се изводи два пута годишње, а вредности се пореде са вредностима према 

Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху (Службени 

гласник РС број 71/2010, 6/2011 - исправка). 

 Утицај површинских и подземних водотокова на квалитет земљишта - У току 

редовног процеса прераде шећерне репе вода се користи за разне потребе а пре свега за 

прање донесене шећерне репе која се вади из земље, као и за потребе кондензације створене 

водене паре у вакум апаратима за кување. На предметној локацији настају технолошке 

отпадне воде из процеса прераде, санитарне отпадне воде и атмосферске отпадне воде. 

Отпадне воде се пречишћавају на пречистачу ИБАР унутар фабричког комплекса, део 

пречишћених вода се враћа у систем рециркулације  и поново се употребљава, а део се 

испушта у водопријемник – реку Тису. У комплексу фабрике шећера у Сенти налазе се 

четири испуста отпадних вода. На локацији се прате параметри (pH, температура, мирис, 

боја, сулфити, нитрити, HPK, BPK). Једном годишње се контролише садржај CaCO3, хумуса, 

укупног азота, фосфора и калијума. Једном годишње се такође прати садржај пестицида и 

тешких метала: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, Co, Mn. Сви резултати се упоређују са 

Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 

ризика од деградације земљишта и методологија за израду ремедијационих програма 

(Службени гласник РС, број 88/2010) 

 Утицај производње на ниво буке - Обзиром да је фабрички комплекс постојећи, на 

поменутим локацијијама бука је присутна посебно у току кампање. Реч је о буци која настаје 

као последица рада опреме, машина и уређаја. Интензитет буке није константан, а свој 

максимум достиже током кампање производње шећера, која на годишњем новоу траје 

највише 120 дана. На одређеним локацијама унутар фабричког комплекса вршена су мерења 

буке, по потреби, искључиво у склопу програма мониторинга у дневној и ноћној смени. 
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

 У циљу испитивања квалитета земљишта, узетог са територије А.Д. Фабрике шећера 

ТЕ-ТО Сента, извршена је анализа појединих општих и специфичних физичких и хемијских 

параметара. 

 
           Слика 1: Узорци за анализе 

 

 Локалитети узорковања су одабрани тако да се испита карактеристика земљишта на 

различитим локација фабрике. Узорци земљишта узети су на три различита места засађена 

под истом културом са дубине 20 cm. На слици 2 приказана су места узорковања.  

 

 
                       а)                                                                б)                                               ц) 

Слика 2: Места  узорковања ( а-паркинг , б-транспорт репе , ц-Ибар) 

 

           Паркинг се налази испред фабрике, то је било прво место узорковања . Друга локација 

је унутар фабрике, на месту где се врши транспортовање репе са места пријема до 

производне хале. Трећа локација је била у кругу фабрике код уређаја за пречишћавање 

отпадних вода са активним муљем (ИБАР).  

 Приликом узорковања временске прилике су биле: облачно са температуром ваздуха 

око 14 
о
С, без падавина којих није било 2  дана пре узорковања. Анализе узорака земљишта 

са поменутих локалитета извршене су у лабораторији Високе техничке школе струковних 

студија у Новом Саду.  

Извршена су следећа испитивања: 

- Одређивање структрурног састава земљишта 

- Одређивање механичког састава земљишта  

- одређивање влажности земљишта 

- одређивање pH вредности земљишта 

- квантитативно одређивање карбоната   

- одређивање специфичне масе (густине) земљишта  

- одређивање количине хумуса 
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- одређивање фосфата, нитрита, нитрата, гвожђа, бакра и мангана  помоћу фотометра 

(MD600, Lovibond)  

Резултати испитивања узорака узетих са територије А.Д. фабрике шећера ТЕ-ТО Сента 

приказани су у табелама 1-8.            

 
Табела 1 : Резултати испитивања узорака узетих са територије А.Д фабрике шећера ТЕ-

ТО Сента      

Параметар Јединица 1. Паркинг 
2. Транспорт 

репе 
3. Ибар 

Датум 

узорковања 
- 11.09.2015. 11.09.2015. 11.09.2015. 

Време 

узорковања 
hh : mm 11:00 11:00 11:00 

Температура 

ваздуха 
°C 14 14 14 

pH на 24,9 °C - 7,75 7,72 7,78 

Влажност % 15,76 9,78 10,41 

Специфична 

маса 
[g/cm

3
] 3,53 2,98 3,41 

Мега 

агрегати 

[g] 161,46 201,20 175,65 

% 32,09 40,10 35,02 

Макро 

агрегати 

[g] 330,29 290,79 318,78 

% 65,64 57,93 63,56 

Микро 

агрегати 

[g] 9,66 8,29 4,97 

% 1,91 1,64 0,99 

Песак % 35,18 40,17 38,20 

Глина % 29,63 19,65 23,59 

Прах % 35,19 40,18 38,21 

Хумус (из 

КМnО4) 
 5,21 3,11 3,24 

Карбонати 

CO3
-
 

[g] 140,90 140,72 144,03 

% 11,36 12,56 13,05 

Нитрати NO3
-
 [mg/dm

3
] < 4 < 4 < 4 

Фосфати 

PO4
3-

 
[mg/dm

3
] 0,04 1,60 0,35 

Гвожђе Fe [mg/dm
3
] 1,8 1,13 0,28 

Манган Mn [mg/dm
3
] 0,19 0,54 0,12 

 

 Количине карбоната у свим испитиваним узорцима земљишта су велике, интензитет 

пенушања је јако велик. На основу добијених резултата који су упоређени са присуством 

карбоната у земљишту види се да је земљиште изузетно богато карбонатима. Висок саржај 
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карбоната изазива непожељне ефекте јер смањује растворљивост и приступачност 

неопходних микроелемената (гвожђе, цинк и др.). 

          Структурни састав земљишта показује заступљеност величине агрегата у земљишту, од  

којег зависи пропустљивост влаге кроз земљиште. У табели је приказана процентуална  

заступљеност разлићитих фракција у анализираном земљишту. 

 Количина хумуса у првом испитиваном узорку је висок, у другом и трећем узорку 

садржај хумуса је низак. За глиновито земљиште, какви су и анализирани узорци, висок ниво 

хумуса је преко 5%. Први узорак има 5,21 % хумуса, други узорак 3,1% и трећи узорак има  

3,24 %  хумуса.  

 

Табела 2: Концентрације појединих фракција                           

Фракције 

(mm) 
Паркинг % 

Транспорт 

репе % 
Ибар % Агрегати 

> 10 32,09 40,10 35,02 MEГА 

5 - 10 18,71 21,77 23,52 

МАКРО 

2 - 5 28,68 20,07 27,45 

1 - 2 10,96 8,99 8,55 

0,5 - 1,0 5,55 4,62 3,24 

0,315 - 0,5 1,74 2,48 0,80 

0,125 - 0,315 1,50 1,32 0,55 

МИКРО 0,063 - 0,125 0,34 0,24 0,27 

< 0,063 0,07 0,08 0,17 

    

Заступљеност агрегата у анализираном земљишту врши се на основу заступљености 

одређених фракција. У табели 3 приказана је заступљеност агрегата у анализираном 

земљишту. 

 

Табела 3: Заступљеност агрегата у узорцима земљишта 

Агрегати Паркинг % 
Транспорт репе 

% 
Ибар % 

мега > 10 mm 32,09 40,10 35,02 

макро 5 – 25 mm 65,64 57,93 63,56 

микро <  0,25 mm 1,91 1,64 0,99 

 

Механички састав земљишта је веома важан, јер нам пружа информације о врсти 

земљишта, на основу којег се зна да ли земљиште спада у плодно или не, даје нам податак о 

финоћи текстуре и тежини тла. У земљишту глина и песак чине две крајности у погледу 

физичких и хемијских својстава, зато се и допуњују. Њихов најповољнији однос у земљишту 

је 30 - 40 % глине и 60 - 70 % песка. У Земљишту сва три узорка велику заступљеност имају 

макроагрегати чије су честица  речника 5 – 25 mm. Узорак  „Паркинг“ има заступљеност 

глине (30%), песка (35%) и праха (35%), што значи да је земљиште глиновито, средње фине 

текстуре. Други узорак „Транспорт репе“ има заступљеност глине (40%), песка (20%) и праха 

(40%) што значи да је земљиште иловасто, средње фине текстуре и спада у тешко тло. Трећи 

узорак  „Ибар“ има заступљеност глине (38%), песка (24%) и праха (38%) што значи да је 

земљиште иловасто, средње фине текстуре и спада у тешко тло. Сама влажност земљишта за 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

361 

 

све узорке је у границама дозвољеног с обзиром да је земљиште глиновито и фино уситњено. 

У табели 4 приказани су резултати механичког састава тла на испитиваним узорцима. 
 

Табела 4: Резултати одређивања механичког састава 

Механички састав Паркинг Транспорт репе Ибар 

%  песка 35,18 40,17 38,20 

%  праха 29,63 19,65 23,59 

%  глине 35,19 40,18 38,21 

 
   

Табела 5. Карактеристке испитиваног земљишта јединица 

Карактеристике 

земљиљшта 
Паркинг Транспорт репе Ибар 

текстура тла % 35,18 40,17 38,20 

финоћа тла µm 29,63 19,65 23,59 

тежина тла µm 35,19 40,18 38,21 

 

Први анализирани урорак - Паркинг спада у глиновито земљиште, средње фине 

текстуре. 

Глиновито земљиште слабије пропушта воду. Други – Транспорт репе и трећи - Ибар 

анализирани узорци спадају у иловасту земљишту, средње фине текстуре. 

       

Табела 6 :Резултати рН вредности који су добијени експерименталним радом су 

упоређивани 

са оптималном рН вредношћу.  

 Паркинг Транспорт репе Ибар 

pH вредности 7,75 7,72 7,78 

 

pH вредности који су добијени експерименталним радом спадају у слабо алкалну средину 

(7,1- 8,0). Резултати рН вредности који су добијени експерименталним радом су упоређивани 

са оптималном рН вредношћу (табела 7) и на основу тога спадају у слабо алкалну средину. 

 

Табела 7. Оптималне вредности рН 
Ознака реакције pH 

Врло јако кисела < 4 

Врло кисела 4,0 - 4,9 

Умерено кисела 5,0 - 5,9 

Слабо кисела 6,0 - 6,9 

Неутрална 7,0 

Слабо алкална 7,1- 8,0 

Умерено алкална 8,0 - 9,0 

Јако алкална 9,1-10,0 

Врло јако алкална >10 
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Табела 8. Резултат одређивања макро и микро елемената у земљишту помоћу МаxiDirect – 

уређаја коментар 

Параметар Јединица 
Локација 

Паркинг Сировина Ибар 

нитрати NO3
-
 mg/dm

3
 < 4 < 4 < 4 

фосфати PO4
3-

 mg/dm
3
 0,04 1,60 0,35 

гвожђе Fe mg/dm
3
 1,8 1,13 0,28 

манган Мn mg/dm
3
 0,19 0,54 0,12 

 Први испитиван узорак  има количину гвожђа 1,8  mg/dm
3
, други узорак има 1,13 

mg/dm
3
 Fe и трећи узорак има 0,28 mg/dm

3 
Fe. Измерене вредности нитратног јона (NO3

-
) за 

узорке са пољопривредног земљишта су у мање од  < 4 mg/dm
3
, што значи да је земљиште 

није у опсегу одговарајућих вредности 4 - 132 mg/dm
3
. 

                       
4. ЗАКЉУЧАК 

 
Параметри који карактеришу квалитет земљишта, а који су и обрађени у овом раду су: 

гранулометријски и механички састав тла, специфична маса, рН вредност, влажност 

земљишта, концентрације нитрата, гвожђа, мангана, фосфата, количина хумуса, количина 

карбоната. 

На основу добијених резултата после испитивања узорака земљишта са територије 

Фабрике шећера ТЕ-ТО Сента, можемо закључити да технолошки процес производње 

шећера из шећерне репе не загађује земљиште и не прелази граничне вредности.  

На основу разматрања више чинилаца може се констатовати да у току редовне 

експлоатације фабричког комплекса за производњу и прераду шећера у Сенти, уз примену 

свих постојећих и предвиђених мера, као и поштовање свих техничко технолошких захтева 

процеса рада не представља ризик по животну средину  у току редовног рада фабрике. Било 

који од наведних чинилаца животне средине – ваздух, вода или земљиште, може значајно 

бити изложен негативном утицају фабрике шећера у случају појаве неке од потенцијално 

могућих акцидентних ситуација. 
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РАД У ОДЕЉЕЊУ РАЧУНАРСКЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ  
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, Бранко Савић
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РЕЗИМЕ 

 

Не постоји ни једна индустријска грана која није повезана са графичком индустријом. У свакој фази 

технолошког процеса радници су изложени штетном деловању, који могу мање или више утицати на њихово 

здравље. При раду у одељењу рачунарске припреме за штампу свесно или несвесно се угрожава здравље. У 

одељењу рачунарске припреме за штампу запослени често раде у ноћним сменама, пуно времена проводе 

испред рачунара, недовољно спавају и мало се крећу, а изложени су и стресу због кратких рокова за обављање 

посла. С обзиром на штетно деловање разних фактора предузимају се одређене мере да би се умањио ризик по 

здравље и њихово негативно дејство.  

Кључне речи: рад на рачунару, здравље људи, стрес 

 

 

WORK IN THE DEPARTMENT OF COMPUTER PREPRESS 

 
ABSTRACT 

 

There is no industry that is not related to the graphic industry. At each stage of the technological process 

workers are exposed to the harmful effects that may more or less affect their health. When working in the department of 

computer prepress consciously or unconsciously workers endanger their health. In the department of computer prepress 

employees often work night shifts, a lot of their time is spent in front of computers, they lack sleep, don’t move for long 

periods of time, and are subjected to stress due to the tight deadlines for the jobs. Also their work, given the nature of 

the јоб, ис limited to enclosed spaces and therefore the artificial lighting. Given the harmful effects of various factors, 

certain measures аrе taken to reduce the risk to health and their negative effects. 

Key words: computer work, health, stress  

 

 

1. УВОД 

Сваки човек током свог живота проведе пуно времена на радном месту. Он је 

приликом обављања својих активности изложен разним утицајима који понекад штетно 

делују на здравље. Циљ свих запослених радника и руководећих органа, треба да буде 

стварање таквих услова који ће свим запосленим обезбедити очување како физичког тако и 

психичког здравља. Тако поред осталих грана индустрије и графичка индустрија негативно утиче 

на здравље људи. На здравље неповољно утичу сировине, графички материјали, хемикалије које се 

користе у процесу припреме штампарске форме, боје у процесу штампе, растварачи, разни лепкови, 

средства за чишћење и прање машина и радног простора итд. Међутим, углавном нико не размишља 

да у графичкој индустрији и запосленима у канцеларији одељења рачунарске припреме за штампу 

такође може да буде угрожено здравље. За разлику од опасности које делују у кратком временском 

периоду изазивајући повреде, ове штетности делују у дужем временском периоду и изазивају разна 

обољења. У одељењу рачунарске припреме радници раде увек у затвореном простору, под вештачким 

микроклиматским условима. Често раде у сменама или само ноћу под вештачким осветљењем, 

посебно ако је неко запослен у издавачким предузећима или штампаријама које издају или штампају 

дневне и недељне новине и часописе, где се слагање текстова и слика ради до последњег тренутка, а 

штампа се одвија углавном ноћу - посебно ако се ради о дневним новинама где актулни извештаји 

стижу до последњег тренука за почетак штампе.  Запослени су изложени и стресу због кратких 

рокова за рачунарску припрему без смањења квалитета урађеног посла. 

 

 

                                                 
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад 
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2. ЗДРАВСТВЕНИ УТИЦАЈ РАДА  

Крај 20. и почетак 21. века обележава јако интезиван развој рачунарске индустрије и 

примена рачунара у готово свим областима, па и графичкој. Међутим, иако су рачунари донели многе 

предности које су знатно унапредиле пословање, све то има и негативне последице на које се задњих 

година све више указује. Многа истраживања указују да дуготрајан рад на рачунарима има негативан 

утицај на људско здравље уколико их дуго и неправилно користимо, и то посматрано са више 

аспеката. У погледу овог питања постоје доста подељених мишљења и опречних тврдњи. Тако 

произвођачи рачунара тврде да је рад са њима потпуно безбедан, док са друге стране произвођачи 

заштитних средстава и лекова имају потпуно супротно мишљење. [7]. 

 Професионална обољења настају као последица оштећења здравља у посебним 

условима (бука, вибрације, зрачење, изложеност токсичним материјама, рад у екстремним 

микроклиматским условима и сл.) углавном су повезана са индустријским занимањима. 

Међутим, некад сматран "лаким" канцеларијски посао често доводи до низа здравствених 

проблема. Овде се углавном ради о дуготрајном седењу, принудном положају руку и раменог 

појаса, изузетно напрезање чула вида због рада на рачунару, вештачко одржавање 

микроклиматских услова, вештачко осветљење ... [5]. 

 Чињеница је да професионални рад за рачунаром има карактер пасивног посла где 

човек велики део времена проводи у седећем положају. У том положају цело тело изложено 

је различитим притисцима, који представљају озбиљне факторе ризика за настанак и развој 

разних  обољења. То нарочито важи за оператере који су, природом посла, приморани да 

велики део времена проводе поред рачунара. [4]. Најчешће долази до дуготрајног оптерећења 

кичменог стуба, нефизиолошког положаја и понављаних покрета у зглобу шаке. 

 Током рада за рачунаром, на поремећаје вида најдиректније утиче тзв. блештање са 

екрана, које може бити и последица одраза са екрана или радних површина. Разлог је 

мешање два различита извора светлости, тј. истовремени доток сунчевог или вештачког 

светла са  светлошћу коју зрачи екран. Тако на пример, истраживање које је спроведено, 

каже да запослени који раде на рачунару преко 7 сати дневно, имају замор очију за 72% већи 

од осталих, који проводе мање времена у раду на рачунару. Они су указали да 70-75% свих 

корисника који су запослени на раду са рачунарима, имају проблема са видом. [8].  

 Посебан проблем је стрес на радном месту. Савремени услови живота и рада су 

професионални стрес учинили готово неизбежним, а познато да стрес било које врсте може 

да буде "окидач" за развој великог броја савремених болести: гојазност, повишен крвни 

притисак, кардиоваскуларна обољења, поремећај метаболизма, болести зависности и 

психијатријска обољења. Стрес се сматра врло моћним непријатељем савременог човека, 

зависи од особе до особе, а може имати врло озбиљне последице. [5]. Запослени је изложен 

емоционалним напорима, јер сноси одговорност за квалитет одређених радних операција 

које се морају извршити квалитетно и у року. 

 Управо рад у ноћној смени представља ризик за здравље. Нека истраживања повезују 

рад у ноћној смени повезан са разним болестима. Како наводи једна студија, последице рада 

ноћу могу бити тешке: а) може изазвати поремећаје психофизичких фунција б) мањи учинак 

с чешћим грешкама ц) потешкоће у одржавању породичних и друштвених односа, са 

негативним утицајима на брачни живот, заштиту деце и социјалне контакте д) погоршање 

здравља које се манифестује у поремећајима спавања и прехрамбених навика. Код жена 

ноћни рад има негативан утицај на хормонске и репродуктивне функције, а на породичне 

улоге. Рад у ноћној смени је изузетно физички тежак и може повећати ризик од срчаног и 

можданог удара. Људи који раде ноћу више конзумирају "нездраву" храну, лошије спавају и 

не вежбају, што се повезује са болестима срца. Радници у сменама би требало да у свој 

распоред уврсте редовно вежбање, виђање са породицом и пријатељима, али то не значи да 

дан испуне разним задацима у време када би требало да се одмарају. 

 Студенти који се образују за графичке инжењере и дизајнере такође имају навику, чак 

и када то није неопходно, да пуно времена проводе испред рачунара чак и у току ноћи. 

Потребно их је едуковати о значају бриге о свом здрављу и о евентуалним последицама 
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дугог рада на рачунару посебно у ноћним часовима. Међутим морају бити свесни да сваки 

посао носи одређене ризике, али да правилном организацијом и едукацијом могу заштити и 

сачувати своје здравље. У раду су дати резултати анкете, студената графичког инжењерства 

и дизајна по годинама студија, о познавању услова рада у одељењима рачунарске припреме 

за штампу.  

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Укупан број анкетираних студената је 55, са свих година студија. Приказ анкете 

представљен је табеларно као и преко графикона. У табели 1 налазе се групни подаци о 

анкети, односно бројчани приказ одговора на питања која су се налазила у анкети. Даље у 

раду ће се ови подаци расчланити и предсавити преко графикона који ће боље објаснити 

резултате анкете.  
  

    Табела 1: Бројчани приказ на питања анкете 

 Да Не 

Да ли мислите да је рад у одељењу за припрему за 

штампу штетан за здравље? 
24 35 

Да ли мислите да су запослени у одељењу за припрему 

за штампу изложени стресу услед рокова и 

нагомилавања посла? 

34 25 

Да ли мислите да је седење за рачунаром у дужем 

временском периоду штетно по здравље? 
45 14 

Да ли мислите да је рад у ноћној смени штетан по 

здравље људи? 
32 27 

Да ли мислите да радници који раде у ноћној смени 

добијају довољно сна? 
22 37 

Да ли мислите да рад под вештачким светлом лоше 

утиче на здравље? 
35 24 

 

 

  
График 1 - Да ли мислите да је рад у 

одељењу за припрему за штампу штетан за 

здравље 

График 2 - Да ли мислите да су запослени у 

одељењу за припрему за штампу изложени 

стресу услед рокова и нагомилавања посла 

  
График 3 - Да ли мислите да је седење за 

рачунаром у дужем временском периоду 

штетно по здравље 

График 4 - Да ли мислите да је рад у ноћној 

смени штетан по здравље људи 
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График 5 - Да ли мислите да радници који 

раде у ноћној смени добијају довољно сна 

График 6 - Да ли мислите да рад под 

вештачким светлом лоше утиче на здравље 

 

На графицима 1 - 6 у процентима је приказана цела анкета. Уочава се да су одговори 

да и не прилично уједначени, осим у случају графика 3, што указује на то да су сви студенти, 

без обзира на годину студија и ниво стеченог знања, упознати са проблемом предугог седења 

за рачунарима. У случају осталих графика, много више се сазнаје приликом приказа по 

годинама, јер на тај начин се види зависност нивоа знања и количине информација које се 

стекну током школовања и свести студената о опасностима којима радници одељења за 

припрему за штампу могу бити изложени. У даљем раду резултати анкете биће 

представљени по годинама студија у облику табела и графика.  

 

Табела 2:Резултати по годинама студија 

 
I Година II Година III Година 

Да Не Да Не Да Не 

Да ли мислите да је рад у одељењу за припрему 

за штампу штетан за здравље 
9 8 8 14 7 13 

Да ли мислите да су запослени у одељењу за 

припрему за штампу изложени стресу услед 

рокова и нагомилавања посла 

7 10 16 6 11 9 

Да ли мислите да је седење за рачунаром у 

дужем временском периоду штетно по здравље 
10 7 22 0 13 7 

 

У табели 2 дат је приказ бројачаних вредности прве групе питања са анкете, док се 

испод налазе графици који приказују процентуалне вредности ових бројева. 

 

  

 

График 7- Да ли мислите да је рад у 

одељењу за припрему за штампу штетан за 

здравље 

График 8 - Да ли мислите да су запослени у 

одељењу за припрему за штампу изложени 

стресу услед рокова и нагомилавања посла 
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График 9- Да ли мислите да је седење за рачунаром у дужем временском периоду штетно 

по здравље 

 

 

Графици 7, 8 и 9 указују на упознатост студената са опасностима и последицама које 

рад у одељењу за припрему за штампу може да носи. Први график је базиран на питању да 

ли је рад у овом одељењу штетан по здравље, док су друга два базирана на конкретним 

чињеницама које би могле утицати на здравље људи, као што су стрес под којим би радници 

могли да се нађу усред кратких рокова и седење за рачунаром у дужим временским 

периодима.  Ниво знања о овој проблематици се базира на количини информација и знања 

који су студенти могли да усвоје током школовања, па тако се на графицима види да су 

студенти прве године најмање упућени у последице које рад у припреми за штампу може да 

носи, а нешто старији студенти, захваљујући знању које су усвојили кроз одређене предмете, 

више упућени у ову проблематику.  

 

        Табела 3: Резултати по годинама студија 

 
I Година II Година III Година 

Да Не Да Не Да Не 

Да ли мислите да је рад у ноћној 

смени штетан по здравље људи 
8 9 12 10 12 8 

Да ли мислите да радници који 

раде у ноћној смени добијају 

довољно сна 

9 8 6 16 7 13 

Да ли мислите да рад под 

вештачким светлом лоше утиче 

на здравље 

8 9 15 7 12 8 

 

  
График 10- Да ли мислите да је рад у 

ноћној смени штетан по здравље људи 

График 11- Да ли мислите да радници који 

раде у ноћној смени добијају довољно сна 
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График 12 - Да ли мислите да рад под вештачким светлом лоше утиче на здравље 

 
 

 

 

 

 

Графици 10, 11 и 12 се односе на услове којима су радници у одељењу за припрему за 

штампу изложени, а који утичу на њихово здравље. Графици 10 и 11 базирани су на рад у 

ноћној смени и количину сна коју особа добија приликом таквог рада, док се график 12 

односи на утицај вештачког светла на здравље људи. Као и у претходној групи графика, види 

се да година студирања има велики утицај на ниво знања студента. Међутим студенти прве 

године показију висок степен знања и свести о опасностима којима радник у одељењу за 

припрему за штампу може да буде изложен. Студенти на старијим годинама су се кроз 

предмете које слушају ближе упознали са овом тематиком и самим тим показали већу свест у 

анкети.  

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 Као и остале гране индустрије графичка индустрија може да угрози здравље 

запослених. У одељењу рачунарске припреме за штампу оптерећење се огледа у дугом 

седењу испред рачунара, ноћном раду и изложести стресу због кратких рокова за обављање 

послова. Као основна превентива за разна обољења препоручује се често мењање радног 

положаја и прављење редовних и честих пауза у току рада. Паузе у раду су необично важне, 

а уочено је и да су чешће али краће паузе ефикасније од одмора који се предузимају након 

дужег периода рада. Будући графички инжењери, од којих ће неки радити на пословима 

рачунарске припреме за штампу, углавном су добро упознати са потешкоћама које тај посао 

носи и како их решити.  
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ФИЗИЧКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ КАО ФАКТОР РИЗИКА ЗА НАСТАНАК 

ЛУМБАЛНОГ СИНДРОМА КОД ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА 

Моника Папић
1
 

monika.papic74@gmail.com 

РЕЗИМЕ 

У привредној грани грађевинарства, запослени су поред присутних опасности, које су повезане са 

високом стопом трауматизма, изложени и бројним штетностима, које могу довести до оштећења здравља. 

Присуство физичког оптерећења кичменог стуба, због дизања и ношења терета, уз ротационе, флексионе и 

екстензионе покрете трупа, фактор је који се повезује са повећаном инциденцом лумбалног синдрома. Циљ. 

Приказати процењене опасности и штетности, које су узрок повећаном ризику у привредној грани 

грађевинарства, у анализираним Актовима о процени ризика. Указати на повезаност физичког оптерећења на 

раду и лумбалног синдрома код грађевинских радника, прегледом научне литературе. Методе/Резултати. Рад 

предсатвља ретроспективну опсервациону студију. Анализирана је документација Актова о процени ризика 26 

грађевинских предузећа. Анализирано је укупно 95 радних места са повећаним ризиком. Свега 23,07 % од 

прегледаних Актова о процени ризика, документују радна места са повећаним ризиком, због штетности која се 

дефинише као тежак физички рад и нефизиолошки положаја тела. У 12,63% радних места ризик је повећан због 

тешког физичког оптерећења. Закључак. Лумбални синдром је заступљен код запослених у привредној грани 

грађевинарства од 30% до 50%. Анализом Актова о процени ризика региструје се подцењеност утицаја тешког 

физичког рада и нефизиолошког положаја тела на оштећење здравља запослених. Израда Акта о процени 

ризика захтева детаљан, стручан и мултидисциплинаран приступ уз неизоставну сарадњу лица за безбедност и 

здравље на раду са службом медицине рада. Имплементација научних сазнања из области медицине рада  

важна је у циљу очувања безбедности и здравља запослених. 

Кључне речи: лумбални синдром, фактори ризика, грађевински радници, Акт о процени ризика 

PHYSICAL LOAD AS A RISK FACTOR OF LUMBAR SYNDROME OF 

CONSTRUCTION WORKERS 

ABSTRACT 

In the construction industry, employees, in addition to present hazards which are associated with high rates of 

trauma, exposed to numerous noxiousness that can cause damage to health. The presence of the physical load of the 

spinal column, due to lifting and carrying of loads by torsion, flection and deflection trunk movements, is a factor that is 

associated with an increased incidence of chronic low back pain. Objective. Review estimated hazards and 

noxiousness, which are the cause of increased risk in the construction industry, analyzed in the Acts of the risk 

assessment. Point out the associations between physical workload and lumbar syndrome in construction workers and 

review the scientific literature. Methods/Results. We performed retrospective observational study. We analyzed the 

documentation of Acts of the risk assessment of 26 construction companies. We analyzed a total of 95 workplace with 

higher risk. Only 23.07% of the reviewed Acts on risk assessment, document the jobs with high risk, due to a risk that is 

defined as a hard physical labor and non-physiological body position. In 12.63% of jobs risk is increased due to heavy 

physical load. Conclusion. Lumbar syndrome is prevalent in employment in the construction industry from 30% to 

50%. The analysis of the Acts of the risk assessment is registered undervaluation influence of hard physical labor and 

non-physiological postures in health damage of employees. Creating a Risk Assessment Act requires a detailed, 

professional and multi-disciplinary approach with the indispensable cooperation of persons for safety and health at 

work and health care proffesionals. Implementation of scientific knowledge in the field of occupational health is 

important in order to preserve the health and safety of employees. 

Keywords:lumbar syndrome, risk factors, construction workers, Acts of risk assessment 

 

                                                           

1 Дом здравља „Нови Сад“ 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

371 

 

1. УВОД 

Запослени у привредној грани грађевинарства су изложени бројним штетностима и 

опасностима на радном месту. Поред присутних опасности које се повезују са високом 

стопом трауматизма, присутне су и бројне штетности које доводе до оштећења здравља 

запослених. Код грађевинских радника значајно је заступљено физичко оптерећење 

кичменог стуба. Оно подразумева дизање и ношење терета али и захтеве за ротационим, 

флексионим и екстензионим покретима, често са држањем терета у рукама, као и рад у 

нефизиолошким положајима тела.[1] 

Поремећај у функцији и тегобе везане за лумбални сегмент кичме, клинички 

класификован као лумбални синдром,  један је од најчешћих здравствених проблема радно 

активне популације. [2] Лумбални синдром се често доводи у везу са радом, због етиолошких 

фактора са радног места, који компромитују метаболизам интервертебралног дискуса и 

повећавају оптерећење коштано-зглобно-лигаментарног апарата кичменог стуба, што може 

да резултира погоршавањем дегенераивних промена дискуса, зглобова и пршљенова. [3] 

Лумбални синдром разлог је значајног удела изгубљених радних дана током године, што 

захтева велике финансијске издатке за здравствену заштиту и друштво у целини. [2] Укупни 

трошкови друштва у САД због лумбалног бола, прелазе 100 милијарди долара годишње. 

Трошкови друштва у Немачкој, у последњих неколико година износе 16-22 милијарди еура, 

што је еквивалентно са 1% националног прихода. Годишња инциденца лумбалног синдрома 

креће се од 1,5% до 15,4% радно активне популације. [4] Рецидив бола у доњем делу леђа 

унутар годину дана износи од 24% до 80%. Процењена преваленца износи и преко 80% 

радно активне популације. [5] Овај здравствени проблем у АП Војводини утврђен је код 

6,8% од укупног морбидитета радно активног становништва.[6] 

Класификација лумбалног синдрома према тежини болести дели се на : 1) 

неспецифични лумбални бол (93%), 2) синдром ишијаса (5%), 3) озбиљну спиналну 

патологију (2%). [7]  

Тешка физичка оптерећења, присуство општих вибрација, продужен нефизиолошки 

положај тела и репететивни покрети, чине део етиолошких фактора која доприносе настанку 

лумбалног синдрома. Испитивање утицаја генетских фактора на дегенеративне болести 

интервертебралних дискуса, показале су значајан уплив наследних особина на дегенерацију 

дискуса. Међутим израженија дегенерација интервертебралних дискуса нивоа L4-L5 као и 

L5-S1 повезује се са утицајем других, непознатих фактора из животне средине. [4]  Тако 

особе са урођеном тенденцијом да развију дегенерацију, уколико имају веће радно 

оптерећење имају већи степен дегенерације дискуса. [8]    

Постоје научни докази, да физички захтеви на послу имају умерену улогу у развоју 

дегенерације интервертебралног дискуса. Физички захтеви рада могу преоптеретити 

одређене структуре доњег дела леђа код појединих радника. Чињеница је да људи са болом у 

доњем делу леђа, било које етиологије, теже обављају физички захтевне послове.[9]   

Код постојања  ризика на радном месту због ручног преношења терета правилником 

(Сл гл.РС 106/09) су прописани минимални захтеви које је послодавац дужан да испуни, 

ради примене превентивних мера за безбедан и здрав рад. Овим подзаконским актом, дате су 

и вредности које не треба да прелази маса терета кумулативно у току радног дана, као и 

вредности највеће дозвољене масе терета у односу на пол и старосну доб. [10]   
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Приликом процене ризика за активности дизања и ношења терета примењује се 

квалитативна метода, при којој могу настати мање грешке, јер процена ризика зависи од 

искуства процењивача. Приликом процене потребно је знати тежину терета и учесталост 

извођења ових операција у односу временску јединицу (најчешће на дужину трајања смене). 

Такође је важно, која је висина дизања и дужина пута преношења терета. [11] 

Тешко је квантификовање механичког утицаја, као што су изложеност физичким 

оптерец ењима на кичму. То је разлог због којег постоји мало научних студија о ефекту посла 

на дегенеративне промене дискуса. [8] 

2. ЦИЉ  

• Приказати процењене опасности и штетности, које су узрок повећаном ризику у привредној 

грани грађевинарства, у анализираним Актовима о процени ризика. 

• Указати на повезаност физичког оптерећења на раду и лумбалног синдрома код 

грађевинских радника, прегледом научне литературе. 

3. МЕТОДЕ 

Рад предствља ретроспективну опсервациону студију. Анализирана је документација 

Акта о процени ризика, 26 грађевинских предузећа, достављена у периоду од фебруара 2012. 

до децембра 2015. године у Дом здравља „Нови Сад“, ради издавања Посебних здравствених 

способности за рад на радном месту са повећаним ризиком у складу са законским 

прописима. Сваки Акт о процени ризика издат је од стране лиценцираних правних лица за 

обовљање послова безбедности и здравља на раду. Предмет истраживања су била радна 

места са повећаним ризиком, у којима је заступљен тежак физички рад и нефизиолошки 

положај тела. Анализирана су следећа радна места:  тесар, зидар, помоћни грађевински 

радник, руководиоц градилишта, бравар, армирач, бетонирац и монтер металних 

конструкција. Атрибутивна обележја исказана су коришћењем фреквенција и процената. 

Резулати су приказани графички и табеларно. 

4. РЕЗУЛТАТИ 

Од укупно 26 грађевинских предузећа анализирано је 95 радних места. Регистровано 

је 14 радних места тесара,15 зидара,17 помоћних грађевинских радника, 10 руководиоца 

градилишта, 13 бравара, 14 армирача, 6 бетонирца и 6 радних места монтера металних 

конструкција. Сва радна места су чинила радна места са повећаним ризиком. Повећан ризик 

је процењен због присуства опасности и штетности која су дефинисана у складу са 

Правилником о евиденцијама из области безбедности и здравља на раду. Процењене 

опасности и штетности, због којих је радно место процењно са повећаним ризиком по броју 

радних места, приказана је табеларно. (Табела бр. 1) 
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Табела бр 1. Штетности и опасности процењене као повећан ризик  

Назив опасности и штетности Број радних места % 

02- Слободно кретање делова или материјала који 

могу нанети повреду запосленом 
4 4,21 

05- Немогућност или ограниченост правовременог 

уклањања са места рада, изложеност мех. удару, 

затварању, поклапању 

7 7,36 

08- Рад на висини или дубини 92 96,84 

09- Рад у ограниченом скученом или опасном 

простору 
2 2,10 

11- Физичка нестабилност радног места 18 18,94 

22- Физичке штетности (бука и вибрације) 2 2,10 

27- Штетни климатски утицаји 3 3,15 

30- Напори или теласна напрезања 12 12,63 

31- Нефизиолошки положај тела 10 10,52 

Опасности су чиниле већи удео у ризику за оштећење здравља, у односу на штетности. 

(Графикон 1.) 

82%

18%

опасности

штетности

 

Графикон бр. 1: Удео опасности и штетности у процени 

Укупно 6 предузећа од 26, свега је 23,07 %, Актова о процени ризика, документују 

радна места са повећаним ризиком, због штетности која се дефинише као тежак физички рад 

и нефизиолошки положаја тела. Ризик је повећан у 12,63% радних места због тешког 

физичког рада, односно 10,52% због нефизиолошког положаја тела, у односу на укупан број 

посматраних радних места. Напори и телесна напрезања нису процењена као повећан ризик 

код радних места монтер металних конструкција и бетонирац. 
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5. ДИСКУСИЈА 

У највећем броју случајева ( 96,84 %), радна места из области грађевинарства, су 

радна места са повећаним ризиком, због рада на висини или дубини. Степен тежине 

оштећења здравља, због могућег пада са висине, немогућност обезбеђивања апсолутних мера 

заштите и високе стопе трауматизма са смртним исходом, оправдава високи ризик због рада 

на висини. Стопа смртних исхода код грађевинских радника креће се око 6,8% [12,13]   

Остале опасности, као што су слободно кретање делова или материјала, немогућност 

или ограниченост правовременог уклањања са места рада, изложеност механичком удару, 

затварању, поклапању, рад у ограниченом, скученом или опасном простору, физичка 

нестабилност радног места, заступљене су опсегу од 2,10% до 18,24% у нашем истраживању, 

и оне такође указују на повећану вероватноћу повреда на раду, било са смртним или без 

смртног исхода. Заступљеност ризика од ових опасности је у складу са мерама техничко 

технолошке безбедности и разликује се по њиховој применљивости. Истраживања показују 

да су повреде настале на раду на средствима рада, други водећи узрок трауматских повреда 

на раду. Смањивање ризика од несрећа на раду постиже се сигурним радним окружењем, 

квалитетним оспособљавањем радника и системским управљањем. Примена основних 

правила заштите на раду је заправо примена превентивних мера заштите на раду. У 

грађевинској индустрији у пoсматраном десетогодишњем периоду (од 1997 до 2006.г),  у 

Републици Хрватској годишња стопа повређивањa кретала се од 12,27%  до 14,49%. [14]   

Многобројне физичке и хемијске штетности заступљене су код грађевинских радника. 

Осим тога физичка оптерећења и тежак физички рад уз присуство нефизиолошког положаја 

тела представља значајне факторе, због којих су неопходне посебне здравствене спсобности 

у овој привредној грани. Ове штетности осим што појединачно могу довести до оштећења 

здравља радника, делују адитивно и синергистички изазивајући оштећења на истом 

патоанатомском субстрату, најчешће на мускулоскелетном систему. [1]  Насупрот овом, у 

анализираним проценама ризика овог истраживања, штетности су чиниле мањи удео ризика 

по здравље у односу на опасности, са свега 18%.  

Лумбални синдром, као један од најчешћих здравствених проблема из групе 

мускулоскелетних обољења, доводи се у везу са професионалним факторима као што су: 

изложеност општим вибрацијама, рад у нефизиолошком положају тела и дизање, ношење, 

гурање већих терета. [15,16]  Због тога лумбални синдром спада у групу болести у вези са 

радом. [3,17]   Према дефиницији, болест у вези са радом је мултикаузалне етиологије, која је 

условно повезана са занимањем или условима рада. [3,17]  Спречавање и смањење настанка 

болести у вези са радом, свакако је циљ послодавца и друштва у целини. 

Опсежна истраживања у Немачкој, указала су да постоји веза између ручног дизања 

терета и нефизиолошког положаја тела и дијагностикованих обољења дискуса. Неке чак 

указују и на дозно зависни однос између дегенеративних промена и  физичког 

оптерећења.[18]   Према једној ранијој студији у Немачкој, годишња преваленца лумбалног 

синдрома међу грађевинским радницима, код молера била је заступљена са 57%, код зидара 

са 41%, а код тесара са 38%. Нарочито ризичним утврђено је бављење зидарским послом 

дуже од десет година.[19]  Грађевински радници су у високом ризику за развој лумбалног 

синдрома, према истраживањимљ из Јапана, због физичког оптерећења са једне стране али и 

присуства општих вибрација на радном месту са друге стране. [20]  Кохортна студија, која је 

пратила 521 грађевинског радника, детектовала је инциденцу од 30,9% лумбалног бола 

током 12 месеци праћења. Детектована су четири радна задатка која се повезују са 

повећаним ризиком за инциденцу лумбалног бола: склапање скела, подизање конструкције, 
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израда кровних консрукција, сечење дрва, полагање камених блокова. Резултати студије су 

доказали да величина и тежина камених блокова и цигли који се подижу при зидарским 

радовима, као и време трајања ових радних операција, могу бит предиктори за преваленцу 

бола у леђима.[21] Студија пресека у Јапану код грађевинских радника указала је на 

инциденцу од 52% за бола у леђима. Послови који захтевају физичко оптерећење, носе већи 

ризик за појаву бола у леђима запослених, у односу на седентарне послове. [20] Студија из 

2006 године код грађевинских радника указала је на значај репетитивних радних задатака и 

дизање трета као ризико фактора за бол у леђима код особа од 40 до 56 година живота. [22] 

У нашем истраживању релативно мали број Актова о процени ризика сведочи о 

повећаном ризику по здравље, због тешког физичког рада и нефизиолошког положаја тела, и 

чини свега једну десетину. Тешкоће у  квантификовању физичког оптерећења на радном 

месту, неадекватан приступ и непознавање патофизиолошких механизама за настанак 

функционалних и структурлних проблема кичменог стуба код грађевинских радника, могу 

да објасне ниску заступљеност ових фактора као ризичних у Акту о процени ризика од 

стране лица за безбедност и здравље на раду , али не могу да је оправдају.  

6. ЗАКЉУЧАК 

Лумбални синдром је заступљен код запослених у привредној грани грађевинарства 

од 30% до 50%. Анализом Актова о процени ризика, региструје се подцењеност утицаја 

тешког физичког рада и нефизиолошког положаја тела на оштећење здравља запослених. 

Израда Акта о процени ризика захтева детаљан, стручан и мултидисциплинаран приступ уз 

неизоставну сарадњу лица за безбедност и здравље на раду са службом медицине рада. 

Имплементација научних сазнања из области медицине рада  важна је у циљу очувања 

безбедности и здравља запослених. 
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РЕЗИМЕ 

 

Установа је дужна да донесе Општи акт о заштити и безбедности ученика, односно да осигура услове за 

безбедан боравак ученика у њима. У раду су објашњени од основе и сврхе процене ризика, методе процене 

ризика, закони, правилници и упутства која се односе на заштиту и безбедност ученика, затим опис 

технолошког и радног процеса, до процене ризика целокупног објекта и ученика помоћу Модификоване ПИЛЦ 

методе Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. 

Након процене ризика урађена је анализа резлутата саме процене, односно препоручене мере за смањење 

ризика, као и графички приказ процене ризика пре и после препоручених мера. 

Кључне речи: процена ризика, заштита, безбедност, ПИЛЦ метода. 

 

GENERAL ACT ON PROTECTION AND SAFETY OF  

STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOL 
 
ABSTRACT 

 

The institution is obliged to issue a general act on protection and safety of students, and to ensure conditions for 

the safe stay of students. This paper explains some of the basics and purpose of risk assessment, risk assessment 

methods, laws, regulations and guidelines relating to the protection and safety of students, followed by a description of 

the technological and work processes to risk assessment of the entire object and the students by using the modified 

method PILC Technical High School professional Studies in Novi Sad. 

After the risk assessment an analysis of the assessment findings are in agreement, and recommended measures to 

reduce risk, as well as a graphical representation of a risk assessment before and after the recommended measures. 

Key words: risk assessment,  protection, safety, Pilc method. 

 

1. УВОД 

Предуслов за успешну примену и спровођење мера заштите и безбедности ученика је 

процена ризика од повреда, насиља, злостављања и занемаривања ученика која се заснива на 

утврђивању штетности и опасности које могу угрозити заштиту, безбедност и здравље 

ученика, вероватноћу њиховог догађаја, као и начине спречавања, отклањања или смањења 

ризика од настанка повреда и осигурања услова за безбедан боравак деце у школи. 

Рад детаљно обрађује присутне опасности и штетности које могу угрозити заштиту и 

безбедност ученика у основној школи и врши процену ризика помоћу познате признате 

методе модификоване ПИЛЦ метода Високе техничке школе струковних студија у Новом 

Саду.  

 

 

2. ОСНОВ И СВРХА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 

Сама установа-школа је дужна да обезбеди услове за сигурно и подстицајно одрастање и 

развој ученика, заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања и социјалну 

                                                           
1
 Друштво за консалтинг из безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и инжењеринг „SAFETY 

STRATEGY“ доо, Контакт електронска адреса: safetystrategydoo@gmail.com 

2
 Високa техничкa школa струковних студија у Новом Саду, Контакт електронска адреса: segedinac@vtsns.edu.rs 
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реинтеграцију ученика које је извршило или било изложено насиљу, злостављању или 

занемаривању. 

Сврха процене ризика у школи јесте отклањање свих фактора ризика (опасности и 

штетности) који угрожавају живот и здравље ученика ради осигуравања безбедних и 

здравствених услова. То су ми управо биле смернице како сам радила Општи акт о заштити и 

безбедности ученика. 

 

2.1.Закони и правилници који се односе на процену ризика 

Праћења законске регулативе и правовремена примена истих је од суштинске важности у 

процесу реализације заштите и безбедности ученика.  

Република Србија се ратификацијом Конвенције о правима детета Уједињених нација 

обавезала да обезбеди остваривање свих права детета, а нарочито, на заштиту од свих облика 

насиља, злостављања и занемаривања, потпуну информисаност, на правично поступање и 

заштиту приватности, као и да детету које је било изложено насиљу обезбеди подршку за 

физички и психички опоравак и његову социјалну реинтеграцију.  

У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, 

ученика, запослених и родитеља. Запослени имају обавезу да својим радом и укупним 

понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи. Понашање у установи и 

односи деце, ученика, запослених и родитеља уређују се правилима понашања у установи. 

 

2.2.Општи подаци о школи 

Школа је установа која обавља делатност основног образовања и васпитања 

остваривањем школског програма. Образовно-васпитни рад школе остварује се у току 

школске године, која почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Школа 

пружа услугу обављања делатности основног образовања и васпитања деце у осмогодишњем 

трајању. 

Главни орган је директор, односно он обавља послове руковођења. Затим ту су 

наставничко веће (наставници, стручни сарадници, педагози, психолози, библиотекар), 

сектерат школе, административно-финансијско особље, као и помоћно-техничко особље ( 

домар, домар-ложач, сервирке и спремачице).  Они сви заједно су одговорни за стварање 

безбедних и здравих услова у школи, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Права ученика остварују се у складу са Уставом Републике Србије, потврђеним 

међународним уговорима и законом, а Школа, односно сви запослени у Школи дужни су да 

обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на: 

1) бесплатно школовање; 

2) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и 

циљева образовања и васпитања; 

3) уважавање личности; 

4) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и 

њихову афирмацију; 

5) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и др. 

 

3.АНАЛИЗА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ   

      Модификована „ПИЛЦ“ метода Високе техничке школе струковних студија у Новом 

Саду обухвата четири нивао процене ризика: 
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3.1.Процена ризика гређевинског објекта намењеног за радне и помоћне 

просторије 

Анализом процене ризика на нивоу целокупног објекта ризик је низак, али значајан.                      

Препоручене мере: 

- Испред школе обележити паркинг места за паркирање путничких возила. 

Саобраћајницама у кругу организације у коме се крећу моторна возила, а и 

запослена лица, обезбедити саобраћајне знаке, тј. одговарајуће ознаке-линије 

кретања моторних возила, као и ограничење брзине кретања моторних возила. 

- Информисати запослене и ученике са правилима поступка у случају сеизмичких 

удара, што може изазавати панику и угрозити њихове животе. 

 

3.2. Процена ризика у погону - на радној етажи 

Анализом процене ризика на нивоу етажа ризик је занемарљив. Препоручене мере: 

- Извршити обуку ученика и запослених из заштите од пожара сходно закону о 

заштити од пожара („сл.гл.рс“ бр.111/2009 и 20/2015), 

 

3.3. Процена ризика радног простора у коме се обавља рад.  

Анализом процене ризика на нивоу радних просторија ризик је занемарљив. Већ 

приликом пројектовања и изградње урађено доста по питању превентивних мера 

безбедности и здравља на раду у смислу висине, површине учионица, фискултурне сале, 

дворишта, пролаза, прилаза, врата, ходника, подова, затим природне и вештачке 

осветљености и вентилације. 

 

3.4. Процена ризика на радном месту, ученик основне школе 

Проценом ризика ученика основне школе процењени су следећи ризици, односно 

следеће опасности и штетности које су смањене након корективних мера, а помоћу 

препоручених мера тај ризик се може држати на том ниову. 

3.5.Опасности 

Опасности које се појављују  у вези са карактеристикама  радног места: 

 Могућност клизања или спотицања (мокре или клизаве површине, закрчен школски 

простор, услед зиме залеђено  школско двориште и сл.). Препоручене мере: 

1) Поштовање радне процедуре. 

2) Редовно одржавање радног простора и круга школе. 

3) Адекватне подне облоге, пролази и прилази за кретање ученика морају бити 

слободни и незакрчени. 

4) Ношење одговарајуће обуће. 

 Друге опасности које се могу појавити у вези са карактеристикама радног места – 

долазак и одлазак из школе. Препоручене мере: 

   1) Јасно означена саобраћајна сигнализација на прилазима школи. 

   2) Стриктно поштовање саобраћајних прописа. 

   3) Организовање предавања саобраћајних стручњака кроз приказивање филомова       

            о саобраћају, разговором о правилима понашања у саобраћају и сличном. 

Опасности које се појављују  коришћењем електричне енергије: 

 Опасност од индиректног контакта са деловима инсталација. Препоручене мере: 

1) Редовно одржавање уз благовремену замену оштећене изолације на 

проводницима, прикључним инсталацијама и електричној опреми. 

2) Периодична провера исправности инсталације и електричне опреме на сваке 

три године. 

3) Интерно свакодневно превентивно проверавање исправности електричних 

инсталација од стране домара. 
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3.6.Штетности: 

Штетности које се појављују или настају у процесу рада: 

 Хемијске штетности приликом рада са разним хемикалијама на часу хемије. 

Препоручене мере: 

1) Редовно провера опреме и материјала који се користе приликом рада на часу 

хемије. 

2) Редовни прегледи бочица у којима се држе хемикалије, да ли су видљиво 

означене и држати их ван домашаја неовлашћених лица. 

3) Обавезна употреба заштитних рукавица при раду са опасним хемикалијама. 

 Биолошке штетности услед сезона грипа и инфективних болести. Препоручене мере: 

    1) Редовно провера рокова трајања хране и пића. 

  2) Редовни санитарни прегледи особа која припремају и служе храну и пиће, као и 

периодичних систематских лекарских прегледа  ученика и запослених. 

    3) Редовно одржавање чистоће школских просторија и школског дворишта. 

    4) У случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање 

обавештава се родитељ. 

Штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора: 

 Нефизиолошки положај тела. Препоручене мере: 

1) Обука ученика о примени физиолошких заштитних покрета. 

2) Обезбедити набавку и коришћење школског намештаја, наставних и других 

средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким 

својствима ученика . 

3) Вршити редовне консултације на систематским прегледима са  здравственим 

радницима и физијатрима. 

 Емоционална оптерећења – психолошки напор. Препоручене мере: 

     1) Подела наставног програма на мање делове, расподела  одређених пројеката на 

више ученика и слично. 

Остале штетности које се појављују на радним местима: 

 Штетности које проузрокују друга лица – насиље других лица. Препоручене мере: 

       1) Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у оквиру 

васпитно – образовних активности. 

       2) Организовање разговора, трибина, представа о  безбедности и заштити ученика 

од насиља . 

       3) Дефинисање правила понашања и последица кршења правила. 

       4) Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља. 

 Остале опасности, односно штетности - боравак на екскурзији или наставе у природи, 

као и за време извођења неке друге активности ван зграде Школе и школског 

дворишта. 

Преоручене мере: 

  1)  Одељенски старешина дужан је да у време извођења рекреативне наставе, 

излета, посета и екскурзија врши надзор и контролу над ученицима на начин 

који ће обезбедити њихову физичку и хигијенску сигурност и безбедност . 

  2) Пре поласка на екскурзију или наставу у природи обавезно извршити лекарски 

преглед свих ученика. 

  3) У случају уједа крпеља обавезно се јавити лекару у року од 24 часа ради 

одстрањења крпеља. 
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3.7. Анализа модификоване ПИЛЦ методе 

Модификована ПИЛЦ метода Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду 

посебно ради процену ризика грађевинског објекта, етаже, радног простора и радног места-

ученика и поред процене ризика може управљати преосталим ризиком и на тај начин 

смањити га. 

Такође су именована одговорна лица за спровођење потребних мера како би се ризик 

смањио и држао под контролом. 

На основу добијених резултата, констатује се да је ниво ризика: Низак, али значајан за 

објекат, док је Занемарљив за етажу и радне просторије. Радно место Ученик није радно 

место са повећаним ризиком. Оцена нивоа ризика за радно места ученика је Занемарљив .  

На дијаграму се виде добијени резулатати процене ризика ученика по модификованој 

ПИЛЦ методи Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, пре и после 

примене корективних мера, односно колико је предност ове методе услед могућности 

управљања преосталим ризиком. 

 

 
 

Дијаграм 1. Графички приказ добијених резултата процене ризика 

радног места ученика пре и после примене корективних мера 

 

На дијаграму се може закључити да је највећа штетност, насиље других лица, међутим 

после препоручених мера, које су наведене горе у раду, та штетност се може увелико 

смањити. После те штетности, ризик је и код биолошких штетности, као и осталих 

штетности које се односе на разне екскурзије, боравак у природи и слично. 

Ради спречавања свих врста насиља над ученицима Школа је дужна да примењује мере 

чији су циљеви: 

 стварање и неговање атмосфере прихватања, толеранције и уважавања; 
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 укључивање свих интересних група (деца, запослени у Школи, родитељи, локалана 

заједница) у доношење и развијање програма превенције; 

 подизање нивоа свести за препознавање насиља; 

 дефинисање поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља; 

 

       4.ЗАКЉУЧАК 

Један од приоритетних циљева образовно-васпитног система је да деци у основним 

школама обезбеди услове за безбедно одрастање и заштиту од свих облика насиља, 

злостављања и занемаривања. Деца имају право да се осећају безбедно у учионицама, 

ходнику, дворишту и игралишту своје школе. Чињеница је да ниједна образовно-васпитна 

установа не може квалитетно одговорити на своје основне задатке уколико, пре свега, није 

сигурно место за сву децу. 

Правци деловања образовно-васпитних установа огледају се и у препознавању опасних и 

штетних околности у којима се ученици могу наћи, као и ефикасном и адекватном реаговању 

уколико постоји сумња да је дете било изложено насиљу, било у породици или од стране 

запослених или других одраслих особа. 

На основу добијених резултата, приликом процене ризика ученика модификованом 

„ПИЛЦ“ методом Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, можемо 

закључити да су идентификовани ризици занемарљиви. 

Дакле, веома су битне мере превенције од физичког уређења простора, повећаног 

надзора над децом у установи и дворишту, па до осмишљавања програма, пројеката, акција 

одржавања тих услова на завидном нивоу. У мере превенције такође спадају: стручно 

усавршавање запослених и ученика у области заштите и безбедности, успостављање правила 

понашања и њихова доследна примена, различити програми помоћи ученицима у развијању 

просоцијалних животних вештина или превазилажењу школског неуспеха, сарадња са 

другим институцијама у циљу раног идентификовања проблема код ученика и 

правовременог пружања савета и помоћи и слично. 

Како би установе квалитетно планирале превентивне активности и дефинисале 

процедуре и одговорности у процесу заштите ученика од насиља, установе су у обавези да 

формирају тим за заштиту од насиља и израде програм за заштиту од насиља. 

Предлажем да се врши редовно одржавање објеката, радних и помоћних просторија и 

опреме за рад, како би били у исправном и функционалном стању, а да тиме не би била 

угрожена заштита и безбедност ученика. Такође постоји потреба сталног ажурирања општег 

акта о заштити и безбедности ученика, ревизијама, као и изменама и допунама акта, а све у 

циљу унапређења заштите и безбедности ученика. 
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ABSTRACT 

 

The principle of diagnosis is based - in essence – on the explanation of the resources behavior of an industrial 

system, according to the values measured by the sensors and / or obtained from actuators. In terms of research, it is 

necessary to appeal to a means to determine the “causes” and initiate the analysis of cause - consequences relationships. 
Knowing what tools are suited to highlighting cause - consequences relationships in an industrial plant, this paper aims 

on the one hand at creating prerequisites to integrate these relationships in safety diagnostic procedures and, on the 

other hand, the goal is to further use these “consequences” to forecast future failures. In this regard, there are considered 

the modes of knowledge regarding the technical system, required to perform a diagnostic and analyzed the main 

alternatives available on applicable diagnostic methods. 

Keywords: industrial system, qualitative modeling, ressource, function, safety diagnosis 

 

 

1.INTRODUCTION 

 

The holistic approach of technical, technological and procedural industrial systems,  by their 

hierarchycal structural, organizational and decision-making components, is a prerequisite to ensure  

thir proper management. To reach the expected importance and efficiency, risk management must 

be an integral part of the overall management system [1, 8]. This is of specific importance in the 

management of technological systems where system failure can be caused by upsets in hardware, in 

software, in organization and human factors [2, 3]. Technical risk control covers all methods, 

means, analyzes, procedures and actions implemented during the entire life cycle of a system to 

eliminate or make acceptable associated risks [4, 13]. 

The approach of industrial safety evolves throughout the life cycle of a work system, 

according to the actors involved: the designer, employer and operator. Knowing what tools are 

suited to highlighting the causal relationships in an industrial installation our goal is to study on the 

one hand how to integrate these relationships in safety diagnostic procedures and, secondly, to use 

these "consequences” to forecast future failures. The principle of diagnosis is based - in essence – 

on the explanation of the resources behavior of an industrial system, according to the values 

measured by the sensors and / or obtained from actuators. In terms of research, it is necessary to 

appeal to a means to determine the “causes” and initiate the analysis of cause - consequences 

relationships. To be more specific and accurate, we need an analysis - diagnosis tool. 

 

 

 2. QUALITATIVE MODELING PRINCIPLES AND DYNAMIC CAUSAL GRAPHS 

 

 Diagnosing a system to identify defective elements is an issue that has been extensively 

studied. There are a significant number of methods based on different analysis principles. A 

reference work in the field is that of Price [16], which presents in detail a wide range of diagnostic 

methods, including the most intuitive ones and up to the most complex. Starting from the work of 
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the quoted author, we will try to answer two basic questions: what type of ways of knowing the 

system are required to perform diagnostic and which are these diagnostic tools? 

One can distinguish different families of diagnostic analysis: i) based on fault trees; ii) based 

on similar cases of faults; iii) "without models"; iv) "model - based." Doubtless all kinds of 

diagnostic analysis mentioned above are based on certain models, but (by abuse of language), in the 

last category (based on models) are designated those "evolution models of the system" (which is not 

true for first two categories). In the sub - system evolution patterns family, we can distinguish: the 

causal reasoning; the FDI reasoning (Fault Detection and Isolation); and, the DX reasoning (logical 

reasoning). The model - based diagnosis relies on two types of system evolution models: 

continuous models (differential equations) and qualitative models. In the following we intend to 

make a qualitative behavioral modeling of industrial systems; therefore, we confine ourselves to 

present certain common principles and tools of qualitative modeling.  

 Developing techniques for qualitative representation of the world, to "understand it’s 

schematically operation" is a very simple idea and, therefore, very old. To build representations that 

allow a better understanding of physical phenomena involved in a process, the Artificial 

Intelligence (AI) field began studying the qualitative judgments in the mid 1980s [11]. 

 Qualitative modeling is targeted to facilitate the construction and development of models. 

The simplification means commonly used is to reduce the accuracy of numerical modeling, "even 

towards an extreme simplification" [2]. The equations that describe the behavior of the system are 

thus transformed into qualitative equations which are functions of qualitative variables. In a general 

manner, qualitative reasoning aims "to fill the insufficiency of numerical methods in those areas 

where available knowledge is less formalized and / or difficult to quantify" [20]. 

This type of reasoning is based on a behavioral description of the status of model’s variables, taking 

into account the qualities that characterize it. Virtually, qualities are ordered symbols. 

On the other hand, causal graphs are based on cause - effect relationships. The causal 

modeling approach is a widely applied method in all scientific fields, being widespread in all 

qualitative reasoning formalizations [9]. A general definition of causality is that of a space - 

temporal relationship linking the cause to its effect. So, causal models have the advantage of 

representing relationships and interactions that link all elements of a model. The simplest causal 

graph structure is that of a Signed Directed Graph (SDG). The nodes of a SDG graph are 

corresponding to the state variables and the oriented arcs are bearing the signs of corresponding 

influences: 

 „+”, when variables relate to the arc evolving in the same direction; 

 „−”, when variables relate to arc evolving in the opposite direction.  

A variable’s state is belonging to the {+, 0, − }, as is the normal value (0), too high (+) or too low 

(−) (Figure 1). Causal graphs are appropriate tools for modeling causality, while they can serve as a 

support of reasoning in simulation, fault filtering, failure location etc.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. SDG Graph for a vehicle’s behavior  
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Based on causal graphs, French researchers have developed a particular model [5], whose 

nodes are representing the system variables and the arcs the cause - effect relations of these 

variables. The peculiarity lies in the fact that each arc will be the support of the Qualitative Transfer 

Function (QTF), which expresses the upstream variable’s influence on the downstream variable in 

terms of statistical gain, response time, delay interval etc. This modeling was used to simulate 

various technological processes: the evolution of variables over time is represented by a function 

discretised on intervals, and their evolutions are propagated in the tree thanks to arc - specific 

QTF’s. 

 

3. FAULT TREE  BASED DIAGNOSIS 

 

Using Fault Trees we can create models for diagnosing failures of a system. The principle is 

to build a tree by successive questions to which answers can only be YES or NO. Depending on 

response, the next branch of the tree is either another question or a diagnosis. For example, Figure 2 

illustrates the successive questions to be asked in case of a gas explosion. 

 

 
Fig.  2.  Primary Fault Tree for top event “Gas explosion”  

 

These “decision trees”, easily understandable, are also used by maintenance services, to 

represent a broad field of diagnostic problems. As a result, this diagnostic principle has been 

improved, allowing for example the analysis of complex systems and comparative analysis of 

several Fault Trees to solve a specific problem.  

 

4. DIAGNOSIS BASED ON SIMILAR CASES OF FAULTS  

 

Another way to diagnose a system is to use previous solutions for solving similar cases [10].  

 

This approach lends itself to systems whose operating principles are not fully known or 

difficult to decompose problems, but for which there are available enough diagnostic case studies. 

The diagram in Figure 3 synthetically outlines the principle of this approach.  
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Fig. 3. Diagnostic analysis procedure based on individual cases 

 

 

5. MODEL BASED DIAGNOSIS 

 

The principle consists in checking the consistency of the expected behavior of an installation 

or of a technological process, using his behavioral model and his actual behavior observed. The 

differences between the expected and actual behavior will be the starting point of the diagnostic 

study, as illustrated in Figure 4 [4]. 

 

 
Fig. 4. Principle of Model – Based diagnosis 

  

Causal reasoning a priori aims to identify a priori faulty components that can express an 

abnormal observed behavior [14]. A significant aspect, namely that of knowledge in terms of causal 

mechanisms, will be required when analyzing disrupted schemes or regimes. This knowledge can 
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be represented as causal graphs described above. So, x → y means that state of y at time t depends 

on the state of x at time t '≤ t; x is the cause, and y effect. This principle remains valid until the 

causal links are not affected by faults. The method provides the set of measured variables; 

comparison between simulated and measured quantities provides, at each moment, the list of faults; 

when a significant difference between the two values is signaled, the associated variable is regarded 

as a fault. This step is the detection. This detection procedure thus provides a list of "defective" 

variables. This list is likely to grow as the effects of a failure in the plant spreads and a greater 

number of variables are affected by failure, according to the presence (or not) of a closed loop 

system. To locate the origin of the fault, called source – fault, a list of variables must be obtained, a 

list which starts at the source – fault and goes to the last consequences, through all intermediate 

variables affected. To this end, one examines the gap between the values prescribed in recursive 

manner, seeking suspect graph history [12]. 

In the so - called FDI community (Fault Detection and Isolation) each component of a 

system is described by a pattern of behavior defined by a static and dynamic set of restrictions 

linking the input variables to the output ones. [6, 7]. As the name already indicates, the FDI 

approach takes place in two stages: a detection part and then the location. Before one performs the 

diagnostic analysis, there should be performed detection tests to enable the generation of symptoms. 

The tests aimed at the proper or incorrect functioning are in turn based on different models. 

Specifically, a detection test is based on a behavioral model that takes into account only variables 

and parameters known by measurements; such a test is also called Analytical Redundancy 

Relationship (RRA). We generally note ω (OBS) = 0, where OBS is a set of observations. In other 

words, in normal operating mode, the measures are satisfying the RRA conditions. In the presence 

of faults, RRA relations are no longer satisfied and we have ω (OBS) = r ≠ 0, where r is called 

residue. The RRA's are obtained by a combination of restrictions [1, 18]. The residues are 

conceived to facilitate their further exploitation by a decision tool designed for the detection and 

localization of faults. Based on RRA’s, fault signature tables can be defined. Theoretical signature 

of a fault may be considered as a "trace" left by the fault on the various RRA’s that models the 

system [15]. 

 

 Case Study:  FDI reasoning for a simple electric circuit 

 

Let us consider the circuit shown in Fig. 5, the three light bulbs being connected in parallel. 

We assume that each lamp has an internal resistance. 

   
Fig. 5. Circuit arrangement composed of three parallel connected lamps 

 

Restrictions on the considered system are expressed as follows: 

 

E1(source):                                                 E6(lamp3): L3 = f3(I5) 

E2(node1): I1 = I2 + I3                                       E7(sensor2):    

E3(node2): I2 = I4 + I5                                       E8(sensor3):
 

  

E4(lamp1): L1 = f1(I3)                          E9(sensor4):  

E5(lamp2): L2 = f2(I4)                          E10(sensor5):  
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where Ei (component) is the restriction that describes the behavior of the component, 
 
is the 

measurement of X, L is the amount of light and I the intensity.  

 

Hypothesis: we consider that the sensors are working properly, case that corresponds to the actual 

measured values. The graph in Figure 6 represents the restrictions and the results of RRA 

generation obtained by bipartite graphs method (Figure 7). We get thus, in Table 1, the table of 

faults signatures.  

 

 
Fig. 6. Graphical representation of restrictions 

 

 
 

Fig. 7. RRA1 determination based on bipartite graphs method 

 

 

Table 1. Faults signature table  

 DEFECTARE 

SURSĂ 

DEFECTARE 

NOD 1 

DEFECTARE 

NOD 2 

DEFECTARE 

BEC 1 

DEFECTARE 

BEC 2 

DEFECTARE 

BEC 3 

RRA 1 1 1 0 1 0 0 

RRA2 0 0 1 0 1 1 

 

where: 

             

where    represents the measured value and   , estimated value. Suppose we made the following 

observations:  

 Lamp 1 is OFF, L1 = 0;  

 Becul 2 is OFF, L2 = 0;  

 Becul 3 is ON, L3 ≠ 0; I2 = 20mA; I1 = 50mA.  

Consequently: r1 ≠ 0 and r2 ≠ 0. Table of faults signatures, as shown above, provides no diagnosis 

after the FDI approach, because none of the faults does not have the signature [1, 1]
T
, given that 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

391 

 

multiple faults are not considered. For such a purpose it would have been required anticipation of 

possible multiple failures.  

 

For the so - called DX community [3], a system can be modeled by a triplet (SD, COMPS, 

OBS), where: 

 

 SD (System Description): is an assembly comprising a set of logical formulas of the first 

order logical formula’s with equalities; 

 COMPS (System’s Components): is a group which is a finite set of labels, represents the 

system’s components; 

 OBS: a set of observations. 

 

COMPS are the elements which must be diagnosed. They are present in SD and possibly in 

OBS. The SD assembly includes a unitary predicate denoted AN, whose significance is abnormal. 

For a component c ∈ COMPS, notation ¬AN (c) means that “c” component works correctly, that is 

why we talk about normal state. Otherwise, SD generally contains only relationships that describe 

correct (normal) operation. To consider patterns of malfunctions there were subsequently proposed 

extensions of the DX formalism [19].  

Thus, instead of having only two operating modes (a model-based normal mode and an 

abnormal, unshaped mode) there were added to other forms of dysfunctions to the normal operation 

mode. 

Searching the diagnosis in DX approach involves the use of a solving algorithm that uses 

data issued from the model described above. To make a nearer approach to FDI, some researchers 

have proposed that the dysfunctions identification towards addressing DX can rely on RRA search, 

followed by the combination of fault signatures for searching minimal diagnostics.  

For minimal diagnostics management we recommended the use of the algorithm described 

in the referenced work "A theory of diagnosis from first principles [17]. The set of diagnostics will 

then be used to build H - S (Hitting - Set) type trees. In these trees, each road from root to a "leaf" 

denoted by a "√" is a minimal diagnostic. Basically, a minimal diagnostic is the smallest subset of 

explanations that alone is enough to express the collected observations (from sensors/transducers or 

drives/actuators). Accordingly, any over-diagnosis, built on minimal diagnostics, is a diagnostic. 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Dependability diagnostic analysis aims to identify and quantify the obstacles which prevent 

abnormal operation of a system. A complex system has an evolution which does not result from the 

analysis of response to a given stimulus (dynamic analysis); that is, the dynamics and evolution of a 

complex system are two different issues that require specific approaches. 

Behavioral patterns and models associated to assumptions made on system components are 

operation are strongly linked; that will allow to join risk analysis methods to diagnosis tools: on the 

one hand the assumptions on the state (normal or abnormal) for diagnosis purposes, and on the 

other hand the risk analysis that highlights the cause - consequences relationships, in terms of 

disruption, dysfunction and malfunction. 

Since the formalism proposed by current FMECA risk analysis method does not allow 

simple integration of this method in diagnosis analyzes, it is required to pursue efforts in view of 

developing formalization and an adapted content to enable integration, based on structural, 

functional and behavioral formalism, common for risk analysis and safety diagnostic in industrial 

systems. 

The causal approach offers a modeling tool widely applied in all scientific fields, being 

widespread applied in all formalizations of qualitative judgments. The causal models have the 

advantage of representing relationships and interactions that link all the elements of a model. Using 

causal graphs we can create models for diagnosing a system. The principle is to build a tree through 
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successive questions to which answers can only be YES or NO. Depending on response, the next 

branch of the tree is either another question or a diagnosis. As a result, this diagnostic principle has 

been improved, allowing for example the analysis of very complex systems and comparative 

analysis of several causal graphs to solve a specific problem. 

 Causal reasoning a priori aims to identify faulty components that can express the abnormal 

behavior observed. A significant issue is that of knowledge in terms of causal mechanisms which 

will be required when analyzing disrupted schemes and regimes. 

The principle of diagnosis is based - in essence – on the explanation of the resources 

behavior of an industrial system, according to the values measured by the sensors and / or obtained 

from actuators. Explanation is done by checking constraints / restrictions of system’s associated 

resources. Before diagnostic analysis is performed it detection tests should be performed to enable 

the generation of symptoms. The tests aimed at the proper or incorrect functioning are in turn based 

on different models. Specifically, a detection test is based on a behavioral model that takes into 

account only variables and parameters known by measurements. The association between the 

behavioral pattern and restrictions associated with the investigated industrial system’s resources 

represents the solid link between the structural model and the behavioral model and provides the 

basis for diagnostic analysis. 

Predicting fault and failure mode occurred during operation of a process or an industrial 

installation in real-time allows to control every moment of industrial plant’s operation in order to 

adopt and effectively implement preventive and / or corrective action; the goal is to protect as far as 

possible, the finished products, supplies, the facility itself, and - especially – workers health and 

safety. 
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НЕСПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА - 

ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТ НА РАДНОМ МЕСТУ 

 

Зоран Нешкоски
1
 

 

 РЕЗИМЕ  

 

 Неспровођење законских прописа и изостанак примене прописаних стандарда и искуства из техничке 

праксе, претстављају потенцијалну опасност по безбедност и здравље у већини области рада. Велику улога у 

томе имају и надлежни инспекцијски органи, који су задужени за издавање сагласности и одобрења за рад, као 

и надзор над спровођењем мера безбедности при раду. Установило се да сервиси ватрогасних апарата, који као 

правни субјекти, врше контролно испитивање, сервисирање и одржавање ватрогасих апарата и система за 

детекцију и гажење пожара, претстављају посебну ризичну категорију објеката по питању безбедности и 

здравља запослених, радне и животне средине. У Републици Македонији, у првом кварталу 2015. године, због 

непоштовања мера безбедности при раду, у једном од водећих сервиса ватрогаснних апарата, трагично је 

погинуо један сервисер. Због овог догађаја, поставња се питање да ли сервиси ватрогасних апарата у РМ 

испуњавају законску регулативу као и потребне стандарде и услове за безбедност и здравље при раду. 

 Кључне рећи: безбедност на раду, закоснки пропписи, сервисирање опреме за гашење пожара 

 

FAILURE OF THE LEGISLATION  

AS A THREAT TO LIFE IN THE WORKPLACE 
 

  

 ABSTRACT 

 

 Failure to implement legislation and lack of implementation of the prescribed standards and experience in 

technical practice, represent a potential danger to health and safety in most areas of work. Great role to have a 

competent inspection bodies who are responsible for issuing the approval for operation and monitoring of the 

implementation of security measures at work. It was learned that the services of fire extinguishers, who as legal entities 

exercise control testing, servicing and maintenance vatrogasih machines and systems for the detection and stomping 

fire, represent a special risk category of objects in terms of health and safety, labor and environment. In the Republic of 

Macedonia, in the first quarter of 2015, due to non-observance of safety measures during the operation, one of the 

leading service vatrogasnnih appliances, tragically killing one serviceman. Because of this event, postavnja question is 

whether services of fire extinguishers in Macedonia meet legal regulations and relevant standards and requirements for 

safety and health at work. 

 Keywords: Safety at work, regulations, servicing of fire-fighting equipment 

 

 

 

1. УВОД 

За унапређење заштите на раду у многим областима у основи је имплементација 

законских прописа. Свакако да, водећу улога играју надлежни инспекцијски органи који су 

дужни да врше надзор и контролу над спровођенју законских мера. У зависности од области 

рада правног субјекта, зависе и мере које се морају предузимати због безбедности и здравља 

на раду. Веома важну улога игра послодавац који мора за свако радно место, прецизирати све 

опасности и мере за заштиту на раду [2]. Процена ризика безбедности се односи на 

идентификацију опасности по здравље за радно место у радној средини [5]. Предмет 
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истраживања су потенцијалне опасности за радна места у сервисима ватрогасне опреме са 

аспекта неспровођења законских прописа и стандарда. Пропусти у неспровођењу прописа и 

стандарда могу се анализирати кроз три фазе. У првој фази анализира се посодавац, друга 

фаза обухвата надлежне инспекцијске органе, а у трећој фази је радник и радно место. 

Резултати од све три фазе одредиће степен угрожености радног места. Свакако да постоје и 

други фактори који имају важност када је у питању угроженост живота и здравља на радном 

месту.  

 

2. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 

У Републици Македонији (РМ), Законом за ватрогаство („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04 

и бр. 55/13) и подзаконским актима, уређена је област правних лица за одржавање и 

сервисирање стабилних инсталација за откривање, јављање и гашење пожара и откривање 

експлозивних смеша као и одржавање, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата. 

Недлежни државни орган за надзор и спрвођење овог закона је Дирекција за заштиту и 

спашавање (ДЗС) РМ [6]. 

Законом за приватно обезбеђење („Сл. весник на РМ“ бр. 166/12 и бр. 164/13) предвиђено је 

техничко обезбеђење које се врши употребом техничких средстава и уређаја због спречавања 

противправних дејства према лицима и имовини, а посебно за заштиту од неовлашћеног 

ношења ватреног оружја, експлозивне, радиоактивне, запаљиве, отровне материје итд. 

Надлежни државни орган за надзор и спровођење овог закона је Министарство унутрашних 

послова (МУП) РМ [7].  

 

2.1. Одржавање и сервисирањестабилних инсталација 

Радњу одржавања и сервисирања стабилних инсталација за откривање, јављање, 

гашење пожара и откривање експлозивних смеша, могу да врше правна лица регистрована за 

вршење такве делатности, која имају најамање две особе запослене, од које једна мора имати 

завршено најмање више образовање техничког смера, а друга да има завршено најмање 

средње образовање исто техничког смера [6]. 

Ови правни субјекти требају још имати и овлашћење, које се добија подношењем писменог 

захтева у ДЗС. Уколико су испуњене законске обавезе за добијање овлашћења, правни 

субјекат врши упис у регистар ДЗС и истовремено се објављује у службеном гласнику („Сл. 

весник на РМ“). Форма и садржина самог овлашћења је приказана на Слици 1. 

 

 
Слика 1: Овлашћење за одржавање и сервисирање стабилних инсталација 
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Одржавање, сервисирање и испитивање инсталација, од стране правних субјеката 

(сервиси), дужно је то радити сугласно техничким нормативима, стандардима и упутствима 

произвођача најмање једанпут годишње. 

Правни субјекти код којих се врши одржавање, сервисирање и испитивање инсталација, 

дужни су да воде посебну евиденцију о извршеном сервису. За извршено сервисирање или 

испитивање инсталције, власник или корисник објеката мора прибавити потврду од правног 

субјекта који је извршио потребни сервис и испитивање.  

ДЗС посебним прописом утврђује критеријуме за техничку опрему, које требају испунити 

правни субјекти који врше одржавање и севисирање стабилне инсталације за откривање, 

јављање, гашење пожара и откривање експлозивних смеша [9]. 

 

2.2. Одржавање, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата 

Законом за ватрогавство исто тако је регулирано одржавање, сервисирање и 

испитивање ватрогасних апарата. Ову активност правна лица треба да обављају у складу са 

техничким нормативима, стандардима и смерницама произвођача [1]. Закон предвиђа да ове 

радње треба обављати најмање једном годишње, а за ватрогасне апарате који су  изложени 

атмосферским утицајима и агресивним технолошким срединама, најмање једном у шест 

месеци. Правна лица код којих се врши одржавање, сервисирање и испитивање ватрогасних 

апарата, дужни су да воде посебну евиденцију о одржавању, о извршеном прегледу или 

сервисирању ватрогасних апарата [6]. 

Сервисни преглед и контролно испитивање ватрогасних апарата могу обављати правна лица 

која имају најмање два стручњака који су завршили најмање средњу стручну спрему 

техничког смера и који имају одговарајућу опрему и радни простор. Да би вршили 

одржавање, сервисирање и тестирање ватрогасних апарата требало би да правна лица буду 

овлашћена од ДЗС. Изглед, облик и садржај овлашћења је приказан на Слици 2. 

 

  
Слика 2: Овлашћење за одржавање, сервисирање и тестирање ватрогасних апарата 

 

Радници који обављају сервис, испитивање и одржавања ватрогасних апарата морају 

да имају положен испит у складу са програмом стручног испита који је усвојила ДЗС. 

Стручни испит се полаже пред Комисијом формираном од стране директора ДЗС. Комисија 

је састављена од три члана, два из ДЗС који раде на пословима заштите од пожара, и један 

спољни члан, који је завршио минимум вишу струковну школу техничког смера и има радно 

искуство од најмање пет година искључиво на пословима заштите од пожара. 

Ако су испуњени законске обавезе за добијање овлашћења правно лице се ставља у регистар 

ДЗС и објављује се у службеном гласнику. 
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Дирекција је донела ближе прописе о начину полагања испита за раднике који 

обављају послове око испитивања и сервисирања ватрогасних апарат. Исто тако, утврћени су 

критеријуми које морају испуњавати правна лица која обављају сервис, испитивање и 

одржавање ватрогасних апарат, а односе се на техничку опрему и радни простор [10]. 

 

2.3. Инспекцијски надзор код правних субјеката који имају овлашћење за рад 

као сервис ватрогасних апарата 

Инспектори за заштиту и спасавање, најмање једном годишње врше инспекцију код 

правних лица који су добили овлашћења од ДЗС. 

Правном лицу, привремено или трајно, може да буде одузето овлашћење ако не ради у 

складу са техничким прописима, стандардима и смерницама или ако престане да испуњава 

кадровске и техничке услове за обављање ове делатности. 

Привремено одузимање овлашћење за рад правног лица у закону је прописано за период од 

шест месеци, а то се може спроводити у следећим случајевима: 

 ако се не обавести ДЗС у року од десет дана од промене за неиспуњавање услова и 

критеријума на основу којих се добија овлашћење; 

 током рада дошло до промене због које више се не испуњавају услови и критеријуми 
потребни за добијање овлашћења; 

 ако се ради у супротности са техничким прописима, стандардима и смерницама 
произвођача. 

Трајно одузимање овлашћења правног лица, врши се након истека привременог 

одузимања овлашћења, уколико правно лице не отклони недостатке на основу решења за 

одузимање овлашћења. Ако се правном лицу трајно одузме овлашћење, нема право да се 

региструју за обављање послова за одржавање и сервисирање стабилних инсталација за 

откривање, јављање, гашење пожара и детекцију експлозивних смеша [6]. 

 

 

2.4. Техничко обезбезбеђење 
Према закону о приватном обезбеђењу дефиниран је начин техничког обезбеђења 

објеката. Техничко обезбеђење се врши помоћу техничких средстава и уређаја за спречавање 

нелегалне радње усмерене на лица и имовину, а нарочито за заштита од: 

 неовлашћеног приступа зградама и објектима који се обезбеђују; 

 неовлашћено коришћење и крађа предмета који се обезбеђују; 

 неовлашћеног уношења ватреног оружја, експлозива, радиоактивних, запаљивих и 
токсичних материја; 

 провала, саботажа или насилни напад на објект који се обезбеђује; 

 неовлашћеног приступа подацима и документацији итд. 

Техничко обезбеђење се врши у објекту или до границе штићеног простора. Техничка 

средства и уређаји могу бити повезани на систем техничке заштите. Дозвола за техничко 

обезбеђење издаје се од стране Министарства унутрашњих послова, а може је добити 

регистровано правно лице које има најмање три радника са лиценцом за техничко 

обезбеђење. Лиценце за техничко обезбеђење издају се од стране Коморе за приватно 

обезбеђење РМ на основу претходно спроведене обуке [4]. Одузимање одобрења за рад 

правних лица који обављају техничко обезбеђење врши се од стране комисије коју одреди 

министар унутрашњих послова Републике Македоније [7]. 

 

3. ПРИМЕНА ПРОПИСАНИХ СТАНДАРДА 
У Републици Македонији постоји Институт за стандардизацију (у даљем тексту ИС) 

који припрема листу македонских стандарда, нацрта стандарда, предлога усвајања 
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међународних, европских и других националних стандарда [15]. ИС припрема и усваја 

националне стандарде и друге документе. Македонски стандарди могу бити усвојени на 

следеће начине: 

 усвајање, одобрење за објављивање стандарда/друге стандардизационе документе 

(уин) 

 преузимање и штампање националних насловних страна (упп) 

 са преводом (упр) 

 израда чисто националних стандарда (унс). 

Усвојени стандарди се обележавају стављањем ознаке поред стандарда. Поред ознаке 

о начину усвајања, наводи се и ознака на језику према којем је стандард усвојен [16]. Има 

усвојених стандарде од техничког комитета и стандарда донетих на основу одлука које 

доноси Савет ИС РМ [13]. 

Што се тиче примене стандарда за одржавање и сервисирање стабилних система за 

детекцију, јављање, гашење пожара и детекцију експлозивних смеша за правна лица, своди 

се на прибављење потребне техничке документације од стране произвођача а свакако у 

складу са царинским прописима. Исто важи и за примену стандарда правних лица која 

обављају одржавање, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата [14]. 
Правна лица која обављају техничко обезбеђење су дужни да раде у складу са 

важећим стандардима Републике Македоније који се односе на квалитет и исправност 

средстава и техничких сигурносних уређаја или међународних техничких стандарда када не 

постоје прописани национални стандарди. Правно лице које обавља техничко обезбеђење је 

одговорно за исправност уграђених уређаја и техничких средстава, њиховог редовног 

одржавања и поправке у складу са законом и потписаним уговором [3]. 

У Републици Македoнији не постоји институција која може проверити квалитет и 

усклађеност опреме по стандардима у области заштите од пожара. Постоји велики вакум 

простор и коришћење законских услова за увоз опреме која неће задовољити потребни 

стандард и квалитет у области заштите од пожара. Ова ситуација указује на потенцијалне 

ризике у раду, грешке у раду и могуће повреде на радном месту. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНОГ ИСТРАЖИВАЊА  

У другој половини 2015. године спроведено је истраживање код правних лица која 

обављају одржавање, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата. На територији 

Републике Македоније, регистрованих правних лица која су овлашћена за одржавање, 

сервисирање и испитивање ватрогасних апарата, као и одржавање и сервисирање стабилних 

система за детекцију, јављање, гашење пожара и детекцију експлозивних смеша, укупно је 

52. 

Метод истраживања је спроводен писменим анкетним упитником по слободним 

избором код 10 правних лица за одржавање, сервисирање и испитивање ватрогасних апарата. 

Ватрогасни сервиси као правна лица за обављање послова контролног испитивања, 

сервисирања и одржавања ватрогасне опреме претстављају посебну ризичну категорију 

објеката по безбедност и здравље запослених, радну и животну средину. У Табели 1 и 2 

приказани су резултати спроведеног истраживања. 
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Табела 1: Опште информације за сервисе ватрогасних апарата 

Ред. 

бр. 

Сервис 

ватрогасне 

опреме  

Број 

запослених 

Радно место 

сервисер 
Број повреда на 

радном месту 

Обављени 

лекарски 

прегледи М Ж М  Ж  лаке тешке 

1.  Сервис-A 7 3 4 0 20 0 да 

2.  Сервис-B 3 0 3 0 10 1 да 
3.  Сервис-C 4 0 2 0 2 0 да 
4.  Сервис-D 6 1 4 0 4 0 да 
5.  Сервис-F 1 2 1 0 10 0 да 
6.  Сервис-G 4 0 3 0 15 0 да 
7.  Сервис-H 4 1 2 1 5 0 да 
8.  Сервис-I 4 4 3 1 0 0 да 
9.  Сервис-J 4 1 3 0 3 0 да 
10.  Сервис-K 4 2 3 0 15 0 да 

 Укупно 41 14 28 2 84 1 да 

Скраћенице: М-муж ; Ж-жена 

Табела 2: Посебни резлтати спроведеног истражувања 

Ред. 

бр. 

Сервис 

ватрогасне 

опреме  

Инспекцијски 

надзор 

Ризична 

професија 

Импровизација 

на радном месту 

ДЗС МУП БЗР ПУ средње високо нема висока 

1.  Сервис-A 0 0 0 2 1 0 / висока 

2.  Сервис-B 0 0 0 0 0 1 / висока 

3.  Сервис-C 0 0 0 2 1 0 нема / 

4.  Сервис-D 0 0 1 2 1 0 / висока 

5.  Сервис-F 0 0 0 0 0 1 / висока 

6.  Сервис-G 0 0 0 2 0 1 / висока 

7.  Сервис-H 1 1 0 2 1 0 нема / 

8.  Сервис-I 0 0 1 6 0 1 / висока 

9.  Сервис-J 1 0 1 3 1 0 / висока 

10.  Сервис-K 0 0 0 2 1 0 / висока 

 Укупно 2 1 3 21 6 4 2 8 

Скраћенице: ДЗС – Дирекција заштите и спасавања, МУП - Министарство унутрашњих послова,  

БЗР - Безбеднсот и здравље на раду; ПУ - Пореска управа 

 

У Републици Македонији у првом кварталу 2015. године у једном од водећих сервиса 

ватрогаснних апарата трагично је настрадао један сервисер. Разлог је била експлозија једног 

ватрогасног апарат типа „Ѕ-25“ прилком сервисирања и пуњења гасом [12]. Претпоставља се 

да је регулациони вентил притиска (слика 3) затајио прилком пуњења, дошло је до 

повишеног притиска у ватрогасом апарату и у критичним моменту настала хаварија [11]. Ова 

хаварија - експлозија, била је довољно јака да је проузроковала тешке повреде, дошло је до 

одкидања доњих екстремитета сервисера који је након извесног времена преминуо (слика 4). 

Због овог догађаја, поставња се питање да ли сервиси ватрогасних апарата у РМ испуњавају 

законску регулативу као и потребне стандарде и услове за безбедност и здравље при раду.  
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  Слика 3: Регулациони вентил        Слика 4: Експлозија ватрогасног апарата тип Ѕ-25кг 

                 притиска 

 

5. ЗАКЉУЧАК  

На основу спроведеног истраживања о статусу и раду сервиса ватрогасних апарата у 

Републици Македонији, дошло се до одличних податаке за даљу аналитичку обраду. 

Генерално, сви правни субјекти као сервиси ватрогасних апарата, имају потребно овлашћење 

за рад од стране надлежних органа. 

На питање о степену импровизације у сервисирању ватрогасних апарата од стране 

сервисера, 80% сматрају да је висока, а 20% сматрају да је ниска. 40% од испитаника сматра 

да је њихов посао веома ризичан, а 60% мисле да је посао средњег ризика. Надлежни 

инспекцијски органи имају законску обавезу да врше контролу рада сервиса ватрогасних 

апарата, а према истраживању у последњих 5 година биле су: контроле од стране ДЗС - 2, 

МУП – 1 контрола, БЗР - 3 контроле. Најчешће су контроле пореских инспектора ПУ - 12. 

У последњих 5 година од укупно 30 запослених сервисера, 28 су мушкарци и 2 жене. Када су 

у питању повреде, 84 су биле лакше, или 2,8 попвреда по особи, а једна је била тежа са 

фаталним последицама. Послодавац редовно организује лекарске прегледе запослених. Сви 

захтевају честе инспекције и контроле у сервисима ватрогасних апарата као и код корисника 

њихових услуга. 100% испитаника захтева промену прописа за рад ватрогасних сервиса, а 

60% тражи временско ограничење овлашћења за рад сервиса. 80% од испитаника захтевају 

промену прописа за сервисирање апарата за гашење пожара под сталним притиском. Траже и 

примену нових технолошких достигнућа за рад у сервисима у циљу подизања нивоа 

безбедности и здравља на раду. 
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ABSTRACT 

The sustainable / resilient urban development principles are strongly correlated with principles for fire and disaster 

prevention.  Eurocodes provide a common approach for the design of buildings and other civil engineering works and 

construction products in the EU. They serve to design new and safer buildings, and to assess the performance and 

upgrade of existing ones, which constitute the majority of buildings in Europe. The recently adopted changes in 

building regulation in Serbia, in compliance with EU legislation, also introduced basic requirements for construction 

work. Construction works as a whole and in their separate parts must be fit for their intended use, taking into account in 

particular the health and safety of persons involved throughout the life cycle of the works. Subject to normal 

maintenance, construction works must satisfy these basic requirements for an economically reasonable working life. 

The paper presents an overview of the essential regulations that are based on the requirements of safety in the 

exploitation and sustainability of buildings, where fire safety is one of the basic requirements. The technical regulations 

in the field of fire safety of facades in Serbia were analyzed and their compliance with EU regulations. 

Key words: hazards, resilience, urban environment, construction works, regulations, fire safety, facades 

 

 

 

ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПРОИЗВОДЕ: ОДРЖИВО И 

БЕЗБЕДНО ИЗГРАЂЕНО ОКРУЖЕЊЕ 

РЕЗИМЕ 

Принципи одрживог урбаног развоја и отпорности изграђеног окружења на пожаре и катастрофалне 

догађаје су уско повезани са принципима превенције. Еурокодови пружају заједнички приступ за пројектовање 

зграда и других инжењерских објеката у ЕУ. Пројектују се нове и сигурније зграде, али се и процењују 

перформансе и унапређују и постојећи објекти, који чине и већину у Европи. Недавно усвојене измене 

грађевинских прописа у Србији, у сагласности са регулативом ЕУ, уводе и основне захтеве за грађевинске 

производе. Грађевина у целини, али и њени елементи појединачно, морају да одговарају пројектованој намени, 

посебно узимајући у обзир здравље и безбедност свих особа повезаних са зградом током њеног целокупног 

животног циклуса. Грађевина мора задовољити основне захтеве за грађевинске производе током економски 

исплативог употребног века, у условима нормалног одржавања. У раду је дат преглед основних прописа који су 

засновани на захтевима сигурности при експлоатацији и одрживости грађевина, где је безбедност у случају 

пожара  један од основних захтева. Анализирани су технички прописи у Србији из области безбедности од 

пожара фасадних зидова и њихова усаглашеност са прописима ЕУ. 

Кључне речи: хазарди, отпорност, урбано окружење, грађевински производи, технички прописи, 

бетбедност од пожара, фасаде 
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1. INTRODUCTION 

Cities and urban settlements in general are the face of the future. Today, some 50 percent of the 

world‘s population lives in urban areas. Cities are centers of excellence, bringing together 

innovators, entrepreneurs, financiers and academics. They attract a rising tide of humanity, of 

people hoping for a better life for themselves and their children. A successful city cannot operate 

efficiently in isolation from its environment. It must balance social, economic and environmental 

needs. Poor urban planning, building and management can have grave results for the urban 

economy, the environment and society.  

And yet cities have also been blamed for causing environmental catastrophes, for marginalizing 

communities, for diminishing the quality of life of the poor. Cities are also at risk from industrial 

hazards, natural disasters, and the specter of global warming. A successful city must balance social, 

economic and environmental needs: it has to respond to pressure from all sides. A successful city 

should offer investors security, infrastructure (including water and energy) and efficiency. It should 

also put the needs of its citizens at the forefront of all its planning activities. A successful city 

recognizes its natural assets, its citizens and its environment and builds on these to ensure the best 

possible returns. City builders and construction industry have a major of the responsibility for 

quality of life and sustainable development of settlements. 

 

Essential requirements for construction works are aimed to fulfil demand that construction 

works have to be designed and executed so as not to endanger the safety of persons, domestic 

animals or property nor damage the environment. Those requirements are mandatory in EU 

construction industry for a while, and have been introduced in Serbian legislation last year.  

2. SYSTEM OF EUROPEAN CODES AND STANDARDS FOR CONSTRUCTION 

WORK 

EU Commission started Eurocodes as an action programme in the field of construction based on 

Article 95 of the Treaty of Rome. The objective of the programme was the elimination of technical 

obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications by means of technical rules 

which, in the first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member 

States and, ultimately, would replace them. The first Eurocodes were published in 1984. 

 

The essential requirements were set at first in 1988 in The Construction Products Directive [1].  

It was a new approach in the European legislation and the aim of this approach is to remove 

technical barriers to trade in the field of construction products in order to enhance their free 

movement in the internal market. The rules of Member States require that construction works be 

designed and executed so as not to endanger the safety of persons, domestic animals or property nor 

damage the environment.  

Construction product means any product or kit which is produced and placed on the market for 

incorporation in a permanent manner in construction works or parts thereof and the performance of 

which has an effect on the performance of the construction works with respect to the basic 

requirements for construction works. 

Construction works means buildings and civil engineering works, while ‗essential 

characteristics‘ means those characteristics of the construction product which relate to the basic 

requirements for construction works and the basic requirements for construction works constitute 

the basis for the preparation of standardization mandates and harmonized technical specifications. 

Construction works as a whole and in their separate parts, must be fit for their intended use, taking 

into account in particular the health and safety of persons involved throughout the life cycle of the 

works. Subject to normal maintenance, construction works must satisfy the basic requirements for 

construction works for an economically reasonable working life. 
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Essential requirements applicable to construction products and works, which may affect the 

technical properties of a material, are typically related to the foreseeable conditions such as: 

1. Mechanical resistance and stability, 

2. Safety in case of fire, 

3. Hygiene, health and environment, 

4. Safety and accessibility in use, 

5. Protection against noise, 

6. Energy economy and heat retention, 

7. Sustainable use of natural resources. 

In 2011, the Directive [1] was promoted into Construction Products Regulation [2]. From the 

first of July 2013, construction products must be consistent with the harmonized European 

standards and must have a CE mark and a statement about the product properties (Declaration of 

Performance – DoP) in accordance with [2]. When a construction product is covered by a 

harmonized standard or conforms to a European Technical Assessment which has been issued for it, 

the manufacturer draw up a DoP when such a product is placed on the market. 

   

The EU Commission Recommendation on the implementation and use of Eurocodes was issued in 

2003. The EN Eurocodes are the recommended set of standards for the design of products and 

structures that satisfy the essential requirements of mechanical resistance and stability, as well as 

safety in case of fire. The EN Eurocodes are expected to contribute to the establishment and 

functioning of the internal market for construction products and engineering services by eliminating 

the disparities that hinder their free circulation within the Community. Further, they are meant to 

lead to more uniform levels of safety in construction in Europe. The EN Eurocodes are the reference 

design codes. After publication of the National Standard transposing the Eurocodes and the 

National Annexes, all conflicting standards are to be withdrawn. It is mandatory that the Member 

States accept designs to the EN Eurocodes. The publication of the Eurocodes by the European 

Committee for Standardization (CEN) in May 2007 marked a major milestone in the European 

standardization for construction, since they introduced common technical rules for calculation of 

the mechanical and fire resistance, and the stability of constructions and construction products. 

They are currently at the stage of maintance and evolution in order to address the variety of new 

methods, new materials, new regulatory requirements and new societal needs developing and to 

extend harmonization. The EN Eurocodes apply to structural design of buildings and other civil 

engineering works including: geotechnical aspects, structural fire design, situations including 

earthquakes, execution and temporary structures. 

Major concepts of the EN Eurocodes are: Fundamental requirements (safety, serviceability, fire 

and robustness), Reliability differentiation, Design working life, Durability and Quality assurance. 

EN Eurocodes serve as reference documents to prove compliance of building and civil engineering 

works with the basic requirements of the Construction Products Regulation [2], particularly Basic 

Requirement 1 - "Mechanical resistance and stability" and Basic Requirement 2 -  "Safety in case of 

fire". They are also a basis for specifying contracts for construction works and related engineering 

services and a framework for drawing up harmonized technical specifications for construction 

products. The analysis of the state of implementation of the Eurocodes in the EU Member States 
and Norway concludes that in 23 EU Member States and in Norway the Eurocodes are implemented 

[3].  

 

Since the process of harmonization and approximation of national legislation with EU legislation 

is ongoing in Serbia, there is a need for implementation basic requirements for construction works 

in our everyday practise, too. Fire safety of façades is a challenge for everyone. Energy efficiency 

and overall needs for sustainable buildings are increasing the use of efficient thermal insulation 

systems. In national regulations and guidelines limitations or protection requirements may be 

specified for the use of combustible insulation in facades. Alternatively, there may be performance 
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based requirements for products or for the whole facade system defining fire performance levels for 

different applications.   

 

3. CASE STUDY ON SERBIAN CODES AND STANDARDS FOR CONSTRUCTION 

WORK: FIRE SAFETY OF FACADES  

 

The main goal of the implementation of fire safety measures is to preserve human lives, to 

prevent personal injury and to preserve the natural environment and material goods. Fire safety 

technical preventive measures are divided in two groups: passive and active control measures.    

Passive control refers to fire control by systems that are built into the structure or fabric of the 

building, not requiring operation by the people or automatic controls. It includes selection of 

suitable materials for building contents and interior linings that do not support rapid flame spread in 

the fire growth period. In post-flashover fires, passive control is provided by structures and 

assemblies which have sufficient fire resistance to prevent both spread of fire and structural 

collapse. 

External fire spreading between external openings of building is necessary condition of 

increasing the fire development. The external openings provide a pathway for fire emitting from 

compartment, even cause second ignition on upper-storey (Fig. 1, 2). Therefore, the external fire 

behaviour on building facade should be carefully analyzed and valued regarding material selection. 

A fire safety criterion has to be taken into serious consideration when analysing a new designed 

buildings or the condition of existing buildings in order to evaluate possible solutions for improving 

the building envelope performances. Shape, design and composition of facade elements are a group 

of key factors affecting the fire development and flame spreading on facade, as well as the fire 
safety of the building in hole.  

 

  
Facades in Fire [4] The large scale fire test: completely identical samples at first sight: Sample 1 classified system 

with combustible isolation (EPS), B s2 d0, sample 2 classified system with combustible isolation (EPS), B s2 d0 + 20 

cm horizontal fire barrier made of stone wool and sample 3 classified system with non-combustible insulation (stone 

wool), A2 s1 d0. All other components are identical in all three samples. 

Fig. 1.: 15 minutes after the start of a fire:  

Sample 1 is completely caught by fire while it emits large 

quantities of toxic smoke and gases. Flaming droplets of the 

burning insulation are increasing the area affected by fire  

At this point there is no greater difference between the 

reactions of the sample 2 and sample 3 

Fig. 2. : 28 minutes after the start of a fire:  

Sample 1 the system has burned out. The steel frame 

with sensors prevents parts of final decorative plaster 

from falling.  

On sample 2 the fire spread entirely on the combustible 

insulation which now emits large quantities of toxic 

smoke. The situation on the sample 3 is unchanged. 

 
The fire safety is one of the basic requirements that building design should meet according to 

EN 1990 [5]: during fire it is necessary to ensure load-bearing capacity and structural integrity for 

a defined period of time, in order to permit evacuation of occupants, afford appropriate protection 

to fire-fighting services and to prevent fire and smoke spread.  
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The fire safety in a building has been determined through a probabilistic approach. In the global 

natural fire safety concept, the objective is defined by a target value of failure. The objective is not 

to change the safety level actually existing through the prescriptive codes but to quantify it through 

corresponding realistic failure probability or safety index. The combination of active and passive 

measures can be used to reach an acceptable level of safety. The general method of safety 

quantification is based on the method used for structural design at ambient temperature and defines 

a design fire load taking into account the probability of fire occurrence and the influence of active 

fire fighting measures. 

Since Eurocodes are not in use in Serbia yet, we still use the prescriptive fire safety codes, and 

basic requirements [2] are defined by the new Serbian Law on Planning and Construction [6] and 

proposed new regulation [7] on design of technical documentation for buildings. The minimum 

period of fire resistance is dependent on the type of usage, the height and the size of the building.  

Besides the Law on Planning and Construction, fire safety issues in buildings are also regulated 

by the Law on Fire Protection [8], and numerous rules based on the Law. Those rules are outdated 

in the most, since there is rapid development in material science and construction industry. 

However, in case of fire safety of facades, there is recently adopted regulation relating to fire safety 

of high-rise buildings [9], which includes certain demands for facades. For the first time, 

requirements for building materials are given based on reaction to fire, defined by SRPS EN 13501-

1 standard [10].  

Reaction to fire is response of a product in contributing by its own decomposition to a fire which 

it is exposed, under specified conditions. 

 Incombustible construction products are the products of subclasses А1 and А2.  

Combustible construction products are the products of subclasses B, C, D, E and F. 

Smoke produced by burning materials is tested in accordance with SRPS EN 13823 (SBI test), 

regarding SMOGRA and TSP600 criteria and assessed in accordance with SRPS EN 13501-1; 

classes are s1, s2 and s3. Smoke growth rate (SMOGRA) is the maximum of the quotient of smoke 

production rate from specimen and time of its occurrence [m
2
/s

2
] and TSP600 is total smoke 

production in 600 seconds [m
2
].  

The product is classified as s1 if satisfy both the following criteria: SMOGRA ≤ 30 m
2
/s

2
 and 

TSP600 ≤ 50 m
2
. The product is classified as s2 if satisfy both the following criteria: SMOGRA ≤ 

180 m
2
/s

2
 and TSP600 ≤ 200 m

2
. Products for which no performance is declared or which do not 

comply with the s1 and s2 criteria, are classified as s3. 

Burning bits are parts of materials that are separated from the sample during reaction to fire 

testing in accordance with SRPS EN 13823 (SBI test), and they are assessed in accordance with 

SRPS EN 13501-1; classes are d0, d1 and d2. Products classified A2, B. C and D obtain an 

additional classification regarding the production of flaming droplets and/or particles: d0 - if no 

flaming droplets/particles occur within 600 s and d1 – if no flaming droplets/particles persisting 

longer than 10 s occur within 600 s, when tested in accordance with EN 13823. Product is classified 

as d2 if no performance is declared or if the product does not comply with the d0 and d1 

classification criteria or ignites the paper in ignitability test (EN ISO 11925-2). 
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Fig. 1. Fourteen people were injured in the fire at the 

Address Downtown Dubai hotel - huge fire that ripped 

through a 63-floor luxury hotel in Dubai on New 

Year's Eve (2016), the latest of several blazes to hit 

the city's skyscrapers in recent years 

Fig. 2. Fire at Open University building in Novi Sad, (2002);  

fire transfer by façade cosed the loss of human life and 

property damage that hasn’t been repaired yet, after that 

eight young people died in Lounge café (2008) and six in 

Contrast Club in Novi Sad (2012)  

 
 
Reaction to fire is the crucial performance of building materials in life-saving terms. Most of the 

massive fire developments and tragic fire outcomes happened due to easy fire transfer by inflamed 

particles and harmful smoke and combustion products (Fig. 1). Unfortunately, we have already 

experienced catastrophic fire events with tragic consequences (Fig. 2). There is a need to increase 

fire safety not only of high-rise, but all buildings, with emphasis on fire safety of facades. Other 

current technical rules that follow the basic law in the field of fire protection failed to deal with the 

problem of fire safety of external building walls coated with materials that improve the thermal 

properties of facades. 

 

Slovenia and Croatia, in accordance with the fire safety requirements and EU regulations, 

adopted their own technical recommendations for the fire protection in residential buildings and for 

the use of combustible / non-combustible building materials, as well as for fire resistance and for 

other requirements that must be met by building in case of fire [11 - 13]. Special attention in these 

standards is dedicated to the fire safety of facade walls of all kind of buildings, not only in case of 

high-rise buildings. 

 

Since 2009, Law on Fire Protection introduces the Main design of fire protection as mandatory 

content of project documentation for the buildings. There is still luck of communication and 

cooperation between fire safety engineers and authors of buildings architecture, structure or other 

building services in initial phase of building plans development. Proposed technical regulation [6] is 

promising in a way to fill the gap – Fire Safety Study is the new provided technical document, but 

there is a lot of to be done in further legislation improvement. Among other, performance based fire 

load calculation and fire risk assessment, as well as the application of IT based risk modelling could 

be the key solutions for safe and sustainable built environment.  

4. CONCLUSION 

Sustainable development is multi-dimensional. It requires an understanding of complex and 

often conflicting relationships. These issues call for an integrated approach and an integration 

culture. A variety of strategic approaches to integrating the environment into the urban planning 

process exist. Environmental activities can be targeted at different levels. Cities can also use 

different instruments to integrate the environment into urban planning and management approaches: 

policy instruments, process instruments, planning instruments and management instruments.  

http://www.nbcnews.com/news/world/fire-breaks-out-dubai-skyscraper-near-burj-khalifa-n488586
http://www.nbcnews.com/news/world/fire-breaks-out-dubai-skyscraper-near-burj-khalifa-n488586
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Fire Safety regulations in Serbia are essentially prescriptive. Their main safety objective is to 

preserve lives, through the complete evacuation of occupants. The construction solutions that fulfil 

the regulatory corpus prescriptions are deemed to satisfy the safety objectives. Fire safety 

engineering methodology haven‘t been introduced in building design and construction process yet, 

although the performance based design could lead to the most efficient solutions and meet the 

―safety in case of fire‖ basic request. In the meantime, education, further researches, knowledge 

transfer and good practise dissemination could be a significant contribution to fire safety 

improvement of residential, public, commercial and other buildings in risk. 

 

Understanding interactions between sustainable building practices and natural hazards and fires 

will benefit users —particularly designers, builders, code officials, and those who develop green 

building rating systems, codes, and standards — by providing a perspective that sustainable 

building practices, while important on their own, must be part of a larger context that encompasses 

life safety, disaster resistance, and other related considerations. 
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БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ РУКОВАОЦА 

ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 

Бранко Бабић
1
 

 
 

 

 РЕЗИМЕ 

 

 Циљ рада је упознавање будућих инжењера безбедности и здравља на раду са основама грађевинске 

механизације која се користи за извођење разноврсних радова и могућим опасностима при руковању и 

одржавању механизације. Тиме се студенти припремају за активно учешће у безбедном извођењу и 

организовању грађевинских радова. 

 Кључне речи: руковалац, грађевинске машине, мере безбедности. 

 

 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH CONCERNING 

THE HANDLERS OF CONSTRUCTION EQUIPMENT 
 

 
 ABSTRACT 

 

 The aim is to meet future engineers of safety and health at work with the basics of construction machinery that 

is used to perform a variety of work and the possible dangers in the handling and maintenance of machinery. This 

prip¬remaju students to actively participate in safe execution and organization of construction works. 

 Keywords: handler, construction equipment, safety measures. 
 

 

1.УВОД   
 

Грађевинске машине су саставни део свих технолошких процеса у којима се, због 

потреба градитељских пројеката, захватају, транспортују или прерађују велике количине 

материјала. Оне су постале синоним технолошког развоја у овој области јер се, 

пројектовањем нових модела и прилагођавањем постојећих, све квалитетније задовољавају 

потребе у погледу обима и квалитета радова. Машине у свом раду трансформишу и/или 

транспортују природне или вештачке материјале па је евентуално нагомилавање продуката 

рада прецизан показатељ неусклађености производних могућности ангажоване механизације.  

 

2. ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ И РУКОВАОЦИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 

 

Сваки произвођач у техничкој документацији машине декларише теоријску вредност 

учинка машине тј. резултат једночасовног рада машине у идеалним условима који 

подразумевају утицај само конструкцијских, техничких параметара те машине 

манифестованих у раду са замишљеним материјалом. Практични учинак машина 

ангажованих у једном производном систему ограничен је могућностима и бројем 

расположивих машина, жељама да задати обим радова буде урађен у планираном року, али и 

уговореним финансијским средствима и условима рада на конкретној локацији. Грађевинске 

машине могу се делити и разврставати по различитим критеријумима, на начин да се исте 

машине могу наћи чак у више група (у зависности од врсте погона, места или начина 

дејства...). Машине су развијане ради замене људског рада, повећања продуктивности и 

                                                 
1
 Висока техничка школа струковних студија у  Новом Саду, babic@vtsns.edu.rs 
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безбедности на раду. Њихова основна подела заснива се на критеријуму „радова исте врсте“ 

за које је машина намењена. Чак и при таквој подели долази до неконзистентности приступа 

јер се, у оквиру машина за исту врсту радова, дијаметрално разликују принципи њиховог 

деловања. Све ове машине се могу груписати у складу са неким од критерија. На пример: 

Према маси машине се деле на: мале машине (до 80 кг); средње машине (од 80 кг до 6 т); 

велике машине (од 6 т до 18 т); врло велике машине (више од 18 т); Према покретљивости: 

преносне машине (ручно, дизалицом); самоходне машине (точкови, гусенице, полуге); 

демонтажне машине (премештање могуће само у деловима); стабилне машине (не могу се 

премештати без оштећења); Према погону: машине с парним погоном; машине с 

експлозивним моторима; машине с електричним моторима; машине с моторима на 

компримовани ваздух или уље; машине са специјалним моторима; Према начину 

управљања: машине с механичким управљањем; машине с хидрауличким управљањем; 

машине с електричним управљањем; машине с пнеуматским управљањем; машине с 

даљинским управљањем; Према начину рада: машине континуираног рада; машине 

цикличног рада. Или друга подела: машине за земљане радове за ископ, утовар и/или 

транспорт (кратке дистанце) материјала: багери (екскаватори); дозери; Скрепери; грејдери; 

утоваривачи; ровокопачи;  за уграђивање материјала: статичким дејством – јежеви, глатки 

ваљци, ваљци на гумама; динамичким дејством - вибро-набијачи, ваљци, јежеви, плоче и 

компактори;  за утискивање у тло: кртице, макаре за талпе и макаре за шипове; машине за 

радове у стени: самопокретне (колске) бушилице, самопокретне (колске) глодалице, 

глодалице са штитом (џамбо); за прераду камена: тестере за камен, дробилане, сепарације; 

машине за бетонске радове: за производњу бетона – мешалице, фабрике бетона, приземне 

фабрике бетона, торањске фабрике бетона; за уградњу бетона - первибратори, оплатни 

вибратори, вибро-даске, вибро-греде, Торкрет-пумпе, вибро-ваљци; машине за армирачке 

радове: за сечење и обликовање арматуре и  за израду арматурних мрежа; машине за 

транспорт : камиони, прикључна возила (приколице, трејлери...), цистерне (за воду, гориво, 

асфалтне емулзије,...), цистерне за прашкасте материјале (цемент, креч), ауто-мешалице за 

малтер, бетон..., ауто-дизалице, кранови (торањски, портални, мостни, кабл и дерик 

кранови), специјалне машине (виљушкари, платформе, лифтови), претоварни суд за бетон 

(силос, бубањ), пумпе за воду (техничка вода, муљне пумпе), пумпе за цемент (архимедов 

пуж), пумпе за бетон, транспортне траке (на возилу, стационарне); машине за асфалтне 

радове: за израду асфалта, за припрему свежег асфалта, за обнову асфалта (рециклажу), за 

загревање асфалта, за глодање асфалта, машине за специјалне радове: за рушење, за 

компримовање ваздуха и уља, за префабрикацију… 

Руковаоци грађевинских машина изводи земљане радове на градилиштима у 

нискоградњи и градњи путева, ископава сировину на површинским градилиштима рудних и 

минералних налазишта. Управља и постројењима за производњу каменог агрегата и за 

оплемењивање ископине, постројењима за производњу бетона и производњу асфалта, 

машинама за израду путева и машинама за дизање и пренос терета. Машином или 

постројењем управљају разним ручним и ножним управљачима (командама).   

На почетку смене примају радна упутства од претпостављених руководилаца којих се морају 

строго придржавати. Према потреби обављају преглед градилишта, како би предузели 

најпримереније захвате које ће изводити својим машинама. Осим тога, у потпуности воде 

рачуна о исправности и хигијени машина којима управљају. Раде у кабинама у којима је, ако 

нису климатизоване, лети топло, а зими хладно. Раде у седећем положају, а физичко кретање 

приликом рада ограничено је на руковање командама. Са својим машинама ангажовани су у 

преподневној смени, а када треба испунити рокове довршења неког објекта, раде у све три 

смене. Изложени су прашини, буци и вибрацијама, због чега треба да носе заштитну опрему. 

Изложени су и опасностима од пропадања машине, од затрпавања машине одроњеним 

материјалом или од превртања на косини. Уколико раде по киши или ноћу под 

рефлекторима, раде у условима слабије видљивости. Треба да се суоче са више извора стреса 

при раду који произлазе из природе рада - посла, ограничене иницијативе и немогућности 
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промене радног положаја, као и са неповољним физичким и климатским условима рада. 

Руковаоци на грађевинским машинама раде на отвореном простору и у свим климатским 

условима и временским приликама иако у многим подручјима неке врсте грађевинских 

радова морају да се обуставе зими. 

Булдождери, скрејпери, утоваривачи су бучни и потресају извршиоца на машини. 

Управљање тешким грађевинским машинама може бити опасно, довести до повреда или 

оболења при претераном раду. Као и са осталим машинама, несреће се уопште могу избећи 

поштујући правилно радну процедуру и безбедносне припреме. Грађевинске машине често 

су због врсте рада прљаве, масне, блатњаве или покривене прашином. Неки извршиоци раде 

на удаљеним локацијама на великим грађевинским пројектима као што су ауто-путеви, бране 

или руднички копови. За обаваљање посла неопходан је неоштећен слух и вид како би се 

лако споразумевали са радницима на градилишту и уочавали сигнале у отежаним условима 

видљивости и чујности. Како се њихов рад своди на манипулацију командама, морају имати 

добру окуломоторну координацију. Сналажење у простору доприноси брзини и тачности 

управљања кретањем машине и његових извршних делова. Психомоторни немир, 

клаустрофобичност (страх од затвореног простора) и импулсивност битно смањују радни 

учинак, а повећавају вероватноћу несреће на раду. Вид на даљину, добра процена 

удаљености и неоптерећеност страхом од висине битни су за рад на неким врстама дизалица.  

За руковаоца машине потребно је завршити трогодишњу или четворогодишњу средњу 

школу саобраћајног или грађевинског смера. Оспособљавање за управљање појединим 

грађевинским машинама спроводе и предузећа која имају грађевински машински парк, као и 

произвођачи тих машина. Најчешће се запошљавају у грађевинским, водопривредним и 

рударским предузећима, као и у предузећима која постављају подземне инсталације, као што 

су струја, вода, телефон и гас.  

Послодавци руковаоца на грађевинским машинама више воле да запосле руковаоце са 

завршеном школом и сертификатом, иако неки послодавци могу обучавати нешколоване 

руковаоце на неким типовима машина. Курсеви на вишим школама као механичар 

аутомобила су пожељни јер руковалац може вршити неке поправке на машинама. На послу 

руковаоци почињу са лаким грађевинским машинама под надзором искусног оператера. 

Касније могу управљати и тежим машинама као што су булдождери. Технолошки напредније 

грађевинске машине које су снадбевене компјутеризованим контролама, са хидрауликом и 

електроником високе технологије захтевају већу вештину за руковање. Извршиоци на тим 

машинама треба да прођу дужу обуку и неко знање из електронике.   

 

3. РАД СА ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ  

 

Да би се оруђа и уређаји правилно користили, извођач радова мора да обезбеди: 1) 

приступни пут месту рада уређаја, тако да чврстоћа коловоза, елементи пута, габарит, 

удаљеност пута од ивице или ножице косине или ископа, затим мимоилазнице, прелази 

преко сметњи и други експлоатациони елементи, обезбеђују сигурно кретање уређаја и 

транспортних средстава; 2) маневарски простор уређаја на месту рада ослобођен од 

надземних, подземних и приземних сметњи; 3) у радном положају равност и тврдоћу 

подлоге, потребну површину ослањања и остале услове из упутства произвођача; 4) радни 

положај или радну стазу уређаја тако да уређај при кретању и раду потресима или 

сопственом тежином не изазове поремећаје тла, деформације заштитних конструкција или 

суседних објеката; и 5) затварање или обезбеђивање пролаза за раднике кроз маневарски 

простор уређаја. Кад више уређаја раде истовремено на стешњеном простору, рад радника 

обавља се под сталним, непосредним надзором стручног радника који звучним сигналом 

упозорава раднике. Сваки самоходни уређај мора да буде опремљен звучним и светлосним 

сигналом за упозоравање радника. Звучни сигнал се употребљава само кад је то неопходно, 

да се не повећава постојећа бука. Преко кабине руковаоца или преко радника који опслужују 

уређај или раде у непосредној близини уређаја не сме се обављати утовар, истовар или 
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пренос терета. Пењање или задржавање радника на уређају док је овај у покрету, забрањено 

је. Чишћење, поправка или било какав додир уређаја није дозвољен док се уређај не заустави 

и обезбеди од изненадног укључења. У близини објекта треба користити уређаје се најмањим 

вибрацијама. Пре употребе уређаја са вибрацијама суседне објекте треба прегледати и 

оценити, а по потреби и испитати њихову осетљивост на вибрације. Уређај који обавља 

радне операције и при кретању уназад, осим звучног уређаја, опрема се и са огледалима са 

стране и у управљачкој кабини са могућношћу осматрања из управљачке кабине дела путање 

иза задњих точкова и прегледности простора иза задњег дела уређаја. Делови грађевинских 

машина треба да буду лако заменљиви, а њихова замена не сме да буде скопчана са 

опасностима од повређивања. Рамови покретних делова машина (раоник, корпа утоваривача, 

предња и задња страна виброваљка и сл.) боје се жутом бојом или црно-белим ради 

визуелног упозорења радницима. Радна места код грађевинских машина и уређаја, на којима 

се захтева непрекидна присутност и концентрисана пажња, као што су управљачка или 

руковалачка радна места, морају да буду заштићена од утицаја временских непогода (киша, 

снег, мраз, ветар и сл.). Прилаз управљачком месту уређаја и прилаз месту на уређају на коме 

се обавља преглед или поправка обезбеђује се тако да радник може несметано и сигурно да 

обави пењање и силазак. Руковалац оруђа или уређаја на погон мотором са унутрашњим 

сагоревањем и радници који га опслужују заштићују се од штетног дејства издувних гасова. 

Уређај се може употребити за обављање само оних радних операција за које је намењен.  

 

4. УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДАН РАД СА ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА 

  

Пре постављања грађевинских машина на место рада потребно је извршити контролу 

стабилности терена на коме ће се машина налазити. Пре пуштања машине у рад мора се 

извршити контрола исправности исте. Подмазивање грађевинских машина може се вршити 

само онда када машина мирује, ако на други начин није прописано. Руковање, управљање и 

рад са грађевинским машинама дозвољено је само радницима који поседују одговарајућу 

квалификацију, односно који су стручни, овлашћени и обучени за рад са тим 

машинама.Непосредни руководилац не сме распоредити радника да ради на некој машини 

уколико радник не испуњава предвиђене услове у стручном и здравственом погледу. 

Квалификован и обучен радник који је задужен за руковање или управљање машином не сме 

дозволити да нестручни радници машином рукују, односно дужан је обезбедити и осигурати 

машину од неовлашћених лица када напуста машину. Ако се у току рада појави недостатак и 

опасност руковаоц машине мора исту одмах зауставити и обавестити непосредног 

руководиоца који је дужан предузети мере да се недостатак отклони. При примопредаји смене 

треба радника наредне смене упознати са свим недостацима на машини. Са грађевинским 

машинама треба руковати према упуствима датим од произвођача постујући прописану 

процедуру. Сви обртни и покретни делови на машини морају бити застићени направама које је 

забрањено непотребно скидати.Ако се заштитне направе скидају ради неке интервенције по 

завршеном послу исте се морају вратити на посао. Свака грађевинска масина која ради помоћу 

електричне струје мора бити прописно уземљена, а евентуални недостаци на електричним 

инсталацијама и деловима могу отклањати само овлашћени електричари. Поправке и друге 

интервенције на машинама могу се обављати када је машина искључена и осигурана од 

укључења уз обавезно постављање табле упозорења „НЕ УКЉУЧУЈ-РАДИ СЕ“ на 

искљученом прекидачу поставља катанац /lock-out. 

 

Да би се смањили ризици при свакодневном раду, требало би се придржавати 

следећих правила: Пре почетка рада обавезно извршите контролу исправности уређаја и 

алата са којима радите и сваки уочени недостатак одмах пријавите надлежном супервизору. 

Ако вршите поправку уређаја или неку другу интервенцију на опреми, обавезно је пре 

почетка рада искључите и изолујте од свих видова енергије, закључајте је и означите 

етикетом. Не скидајте заштитне уређаје и направе са машина, а ако вам је то наређено, 
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упозорите остале раднике да је заштитни део скинут (означите то место), а по завршеном 

послу вратите заштитни део на његово место. Никада не вршите интервенције уколико нисте 

стручни за то. Не радите на некој машини или уређају ако нисте обучени за рад и упознати са 

опасностима. Електричне инсталације и уређаје не дирајте самовољно. Ако сте приметили 

недостатак или квар, обавестите надлежног супевизора. Обавезно користите заштитна 

средства и опрему за оне послове за које су она прописана без обзира на време трајања тог 

посла. Не смете остати без личних заштитних средстава или их импровизовати. Замените 

оштећена лична заштитна средства. Немојте на посао долазити под дејством алкохола, 

конзумирати алкохол и наркотике за време рада. Обратите пажњу при кретању кроз погон и 

радне просторије. Крећите се стазама, путевима и пролазима који су одређени за то. Ако 

нисте способни за неки посао или задатак, пријавите то свом непосредном руководиоцу на 

време. Ако вам је посао непознат (први пут га радите) или слично, не пропустите да 

захтевате од свог руководиоца да вас упозна са начином рада, опасностима на том послу и 

мерама заштите. Обавезно се одазивајте позивима на лекарски преглед ради контроле 

здравља и позивима за обучавање из области заштите на раду. Не заборавите да сваку (и 

најмању) повреду на раду одмах пријавите надлежном руководиоцу, а најкасније у року од 

24 сата од момента када се повреда догодила. Никада немојте да користите за превоз људства 

она транспортна средства и уређаје који нису за то намењени. Уколико вам на неком послу 

или задатку прети непосредна опасност по живот или здравље, имате право да одбијете да 

радите до отклањања недостатка. На посао долазите одморни и радите са пуном пажњом. 

Када радите на позицијама где је присутна могућност пада, обавезно користите одговарајућу 

опрему за заштиту од пада. По завршетку посла оставите радно место уредно и чисто. 

Непоштовањем ових основних правила можете угрозити како свој, тако и туђи живот. 

Лична заштитна опрема (ЛЗО) направљена је да заштити раднике од опасности из 

радног окружења које се не могу елиминисати. Она ствара препреку између опасности и 

радника. Лична заштитна средства ће бити ефикасна ако се опасности идентификују, 

природа ризика јасно разуме и на основу тога одреди одговарајући тип личне заштитне 

опреме. Да би се смањили ризици при свакодневним активностима требало би да се 

придржавате обавезе ношења личних заштитних средстава, и то у складу са препорукама у 

сигурносним радним упутствима за одређене врсте послова. 
 

5. ЗАШТИТА НА РАДУ СА ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА 

  

Општа правила за безбедан рад са грађевинским машинама: 

-  машином или уређајем сме руковати само оспособљен радник, 

-  пре почетка рада уверите се да рад машине неће угрожавати друге раднике, 

-  док машина ради, забрањено ју је чистити, подмазивати и поправљати, 

-  простор око машине мора бити очишњен, а приступ машини слободан, 

-  носите такво радно одело које машина не може захватити док ради, 

-  на глави носите заштитну капу или мараму, да бисте избегли опасност од захватања косе, 

-  ако се при раду могу повредити очи, обавезно носите заштитне наочаре или друго 

прописано лично заштитно средство, 

- док радите на машини, не носите кравату ни било који накит, 

- користите само исправан алат за рад, 

-  не скидајте заштитне склопове – делове - ствари са машине, 

-  непосредном руководиоцу пријавите сваки квар или недостатак на машини, 

-  за машином и око ње нису допуштене шале и/или игре. 

 

Опште мере безбедности при експлоатацији грађевинских машина: 

- свака машина и помоћни прибори потребни за њен рад, треба да су израђени у 

сагласности са техничким условима, 
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-  руководство предузећа или власник машине обавезни су да их одржавају у исправном 

стању, да врше надзор и техничке прегледе, 

-  за руковање машинама узимати лица старија од 18 година, која су медицински 

прегледана и здрава, која су обучена за руковање и по  утврђеном програму о заштити на 

раду, 

-  дозвола за рад руковаоцу, његовом помоћнику, бравару, електричару и лицима других 

специјалности која су везана за експлоатацију машина, даје се тек када се организација 

увери да су оспособљени за посао, 

-  руковаоцу и помоћницима одговорна лица за рад треба да дају на увид упутства којима се 

обрађују права и обавезе и редослед радова, као што су: - захтеве заштите на раду; - 

упутство о систему сигнала, правило за руковање машином, захтеве о граничним 

оптерећењима, дозвољеним брзинама и другим  техничким карактеристикама машина; 

-  периодична провера знања лица која опслужују машине треба да се изводи комисијски у 

обиму програма организације: не ређе од једном у години; пре преласка лица из једне 

организације у другу; и, на захтев лица одговорног за исправан рад и коришћења машина; 

- при преласку лица на другу машину одговорна лица су дужна да их упознају са 

карактеристикама  уређаја и начину опслуживања такве машине; 

- тек после провере практичних знања  лицима се може одобрити самосталан рад  са 

машином, уз константан надзор одговорних лица из организације; 

-  за лице које машинама рукује или их опслужује, треба да се формира евиденција  о 

обучавању и провери знања која се чува у досијеу радника. 

 

Упутство за безбедан рад са грађевинским машинама (опште) 

      Пре него што почне рад,  руковалац машине је дужан: 

-  да се увери у исправност свих механизама машине, кочница, покретних делова, 

-  да провери изглед и исправност заштитних ограда машина и механизама, 

-  да провери стање уређаја за подмазивање, а исто тако да ли су подмазани преносници, 

лежишта и ужад, 

-  да провери исправност осветлења машине и рад – исправност сигналних уређаја, 

-  да изврши спољни преглед електричних инсталација, 

-  машина која ради у сменама треба да буде прегледана од оба руковаоца, тј. оног који 

прима и оног који предаје смену, 

-  забрањено је давање на управљање машине лицима која немају дозволу за рад и 

управљање, 

-  за време рада машине, руковалац не сме да се удаљава од својих главних обавеза, пре 

удаљавања руковалац је обавезан да заустави мотор који покреће механизме и да узме 

кључ за стављање мотора у погон – рад,  

-  забрањено је пењање на машину за време кретања механизама, окретања или подизања 

терета. 

Упутства  за безбедан рад с утоваривачем: 

-  утоваривачем може руковати само радник који је пунолетан, физички и психички 

способан и стручно оспособљен, 

-  пре почетка рада с утоваривачем, извршити дневни преглед пре употребе према утврђеној 

схеми и листи, јер Вас било која неисправност може довести у опасност, 

-  не користите неисправну машину, 

-  уколико уочите неисправност или квар, известите непосредног руководиоца, 

-  недостатке које утврдите при прегледу евидентирајте у дневник рада и известите 

непосредног руководиоца, 

-  ако утоваривач ради у више смена, а тиме на њему ради више руковаоца, један другог су 

дужни известити о евентуалним неправилностима, 

-  користите утоваривач за оне послове за које је намењен, поштујте при томе све прописе и 

правила за безбедан рад, 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

 

416 

 

-  сигнализирајте сиреном почетак рада, а у току рада упозоравајте све присутне о вашим 

намерама, 

-  избегавајте нагле поласке, нагла кочења, брзу вожњу, те нагле промене смера кретања, 

прилагодите брзину кретања условима рада, 

-  не покушавајте управљати машином ако су вам руке науљене или обућа замашћена - 

клизање руке са волана или ноге са кочнице или спојке, може имати за вас тешке 

последице, 

-  не допустите да се било ко задржава у радном простору утоваривача или испод подигнуте 

кашике, 

-  не превозите друга лица на машини, у кабини или на другим деловима - врло лако може 

доћи до несреће јер је утоваривач искључиво намењен за утовар терета, 

-  не подижите у утоваривачу никада људе, 

-  за цело време вожње или извођења радова с утоваривачем, потребно је добро осматрати 

радни простор, јер се тиме на време може уочити свака евентуална препрека или други 

запослени радник – друго лице, 

-  не преоптерећујте машину теретом  јер је снага хидрауличног уређаја димензионисана за 

прописану носивост, те је свако преоптерећење штетно, 

-  уколико је потребно прекинути рад машине у случају квара, подмазивања и слично - 

зауставите машину (кад год је то могуће на равном и чврстом тлу) а кашику спустите на 

тло, блокирајте уређаје за покретање, поставите одговарајућу ознаку упозорења, те 

приступите поправци. 

   

 

Кабина за управљање машином: 

- обезбедити слободан пролаз кабини, 

-  кабина треба да има кров (не нижи од 1,8м) и прозоре са свих страна због добре 

видљивости, 

-  врата кабине треба да се отварају унутра у циљу смањења опасности од испадања 

руковаоца, 

-  кабина треба да буде пространа за лаку употребу уређаја и  апарата у кабини, 

-  радно место руковаоца треба да се загрејава за време ниских температура - хладноће, а да 

се проветрава за време топлоте - високе температуре, 

-  руковалац треба да се заштити од сунца (наочаре, заштитна стакла у боји), 

-  забрањено је држање запаљивих материјала у кабини (крпе, отпаци, уље-моторно, 

хидраулично уље...) 

-  руковалац  у кабини треба да има апарат за гашење пожара, 

-  под на коме стоји руковалац мора да буде покривен гумом који има електроизолујућа 

својства. 

 

Бука грађевинских машина: 

Коришћење грађевинских машина за разне врсте радовау градским срединама може изазвати 

значајну емисију буке. Грађевинске машине спадају у групу привремених или повремених 

извора буке чије је коришћење временски ограничено. Као извори буке, грашевинске машине 

се могу поделитеи у две основне групе: покретни извори (камиони, дозери, багери, 

ровокопачи, утоваривачи) и стационарни извори (кранови, компресори, пнеуматски чекићи 

за разбијање бетона и слична електрична опрема. 

Ниво буке грађевинских машина дат је у табели 1. 
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6.ЗНАЧАЈ ОДРЖАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА У ЦИЉУ 

ПОБОЉШАЊА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА РУКОВАОЦА МАШИНА 

 

Одржавање (погона, опреме, машине, радних места) је основа за отклањање опасности на 

радном месту и стварање безбедног радног окружења. Одржавање мора да се обавља на 

безбедан начин, са одговарајућом заштитом  која је омогућена запосленима на одржавању и 

осталим лицима која су присутна на радном месту. Одржавање укључује: 

- деловање када се нешто поквари (корективно одржавање), 

- спречавање да се нешто поквари, обично планирањем послова (превентивно 

одржавање), 

Одржавање може да се састоји од прегледа или испитивања објеката и других постројења, 

опреме за рад, транспортних средстава и сервисирања, подешавања, поправке или замене 

истих. Одржавање је лако предвидети. Али без редовног одржавања може доћи до 

катасреофалних догађаја који могу да се заврше смртним исходом или тешким повредама. 

Чак и мали делови опреме могу да створе озбиљне проблеме ако се не одржавају. Ти 

проблеми могу да утичу не само на запослене који су директно укључени, већ и на друге 

запослене па чак и на општу безбедност. 

 

6.1. Опасности/штетности и ризиви везани за одржавање 

 

За то је прописано основно одржавање за поступање са опасностима и ризивима на радном 

месту. Међутим, и само одржавање је високоризична активност. Процењује се да 10-15% од 

укупних повреда на раду и 15-20% од свих повреда, имају везе са одржавањем. У неким 

секторима, преко ½ свих повреда има везе са одржавањем. Запослени на одржавању су врло 

вероватно изложенији опасностима/штетностима од других запослених јер су изложени 

читавом низу опасности / штетности-хемијским, физичким, биолошким и психосоцијалним. 

Деловање на њихово здравље може бити акутно или хронично, а последице професионалне 

болести, тешке повреде или смрт. 

 

6.2. Опасности/штетности са којима се запослени на одржавању сусрећу: 

 

1.  Фзичке опасности/штетности: 

- клизање, спотицање, падови са висине, повреде изазване опремом за рад, 

- бука, 

- вибрације, 

- претерана топлота или хладноћа, 

- зрачења (ултравиолентна), 

- подизање тешког терета, 

- покрети при напору (ношењње тешког материјала; савијен, клечећи или истегнут 

положај; гурање и повлачење; рад у скученом простору), 

- лоши временски услови, 

- рад у нефизиолошком положају тела. 

2.  Хемијске штетности: 

- излагање влакнима (нпр. азбестним или стакленим), 

- ватра или експлозија, 

- додир са опасним материјалима. 

3.  Биолошке штетности: 

- бактерије, вируси (легионела пнеумофолија, хепатитис А и Б) 

- плесан и гљивице. 

4.  Психосоцијалне штетности-стрес: 

- кратки рокови и лоша организација рада,  

- продужено радно време. 
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Ризик од настанка повреда приликом одржавања је велики. Многе повреде су 

узроковане одржавањњем опреме за рад-машина.Међу здравственим проблемима које 

послови одржавања могу да изазову, најчешће су болести мишићно-коштаног система (посао 

се често обавља у врло скученом простору, у врло влажним или хладним условима), 

приликом чега прашина и испарења могу довести до респираторних проблема. 

 

7. ЗАКЉУЧАК 

 

Грађевинарство је најризичнијих делатности у погледу могућности повређивања и 

угрожавања здравља радника. Да би се смањио број инцидената на градилиштима и њихова 

тежина, неопходно додатно потенцирати израду плана и програма заштите на раду са 

тежиштем на едукацији стално запослених радника, а посебно руковаоца грађевинских 

машина. Специфичност БЗНР руковаоца грађевинских машина лежи у чињеници да радове 

изводи више извођача, уз присуство великог броја радника различитих профила и 

стручности. Сама сложеност организације рада на градилишту додатно повећава ризик од 

повређивања. У складу са постојећом законском регулативом, спровођењу БЗНР у 

грађевинарству требало би приступити са пуно озбиљности и систематичности, уз јасно 

дефинисање одговорности субјеката у овој делатности. 

 

8. ЛИТЕРАТУРА  

 

- Закон о безбедности и здрављу на раду, „Службени гласник РС“,бр. 101/05 

- Закон о раду, „Службени гласник РС“, бр. 24/05  

- Закон о здравственом и пензијском осигурању, „Службени гласник РС“бр. 107/05.и 

бр.34/03 

- Закон о планирању и изградњи, „Службени гласник РС“, бр. 72/09  

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 

градилиштима  , „Службени гласник РС“, бр. 14/09 

- Правилник о превентивним мерама за БЗР при коришћењусредстава и опреме за 

личну заштиту „Службени гласник РС“, бр. 92/08  

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту, , 

"Службеном гласнику РС", бр. 21/2009  

- Правилник о евиденцијама у области БЗР „Службени гласник РС“, бр. 62/07 

- Правилник о превентивним мерама за БЗР на радном месту „Службени гласник РС“,  

21/09  

- Правилник о превентивним мерама за БЗР при ручном преношењу терета „Службени 

гласник РС“, бр. 106/09  

- Правилник о превентивним мерама за БЗР при коришћењу опреме за рад  „Службени 

гласник РС“, бр. 23/09  

- Правилник о безбедности машина „Службени гласник РС“, бр. 13/10  

- Правилник о ЗНР при извођењу грађевинских радова, „Службени гласник РС“, бр. 

59/97  

- Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду  

- Правилник о ЗНР при извођењу грађевинских радова  

- Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта  

- Правилник о мерама и нормативима ЗНР и личној заштитној опреми  

- Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, опасних материја, оруђа 

за рад, инсталација и средстава и опреме личне заштите  

- Правилник о вођењу евиденције и ЗНР  

- Правилник о поступку и условима за вршење претходних и периодичних лекарских 

прегледа  



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

 

419 

 

- Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и о организовању службе 

спасавања у случају незгоде на раду  

- Правилник о општим мерама ЗНР од опасног дејства електричне струје у објектима за 

рад, радним просторима и на градилишту. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

420 

 

ЕМИСИЈА BTEX ЈЕДИЊЕЊА СА БЕНЗИНСКИХ ПУМПИ У ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

Анита Петровић Гегић
1
, Александра Маринковић

1
, Весна Маринковић

1
 

petrovic.a@vtsns.edu.rs 
 

РЕЗИМЕ 

 

Познато је да су се са индустријализацијом у ваздуху појавила разна једињења која негативно утичу на 

здравље људи и животну средину. Међу њима значајно место заузимају нпр. BTEX једињења, од којих нека 

имају данас несумљиво доказан канцерогени карактер. Ниво ароматичних угљоводоника је прилично висок у 

близини прометних улица, паркинг гаража и бензинских пумпи. Радници на бензинским пумпама су директно 

изложени нафтним дериватима путем ингестије и дермалне експозиције, међутим, главни пут уноса ових 

једињења је инхалацијом. BTEX једињења се налазе у безоловним горивима. Иако је већ бројним 

истраживањима потврђено њихово присуство у ваздуху Новог Сада увек је корисно радити независна 

истраживања на специфичним локалитетима у датим временским условима како би се у што већој мери 

сачувало здравље како професионално запослених људи тако и грађана уопште. Циљ овог рада је доказивање 

присуства BTEX једињења у ваздуху на различитим бензинским пумпама у Новом Саду, упоређивање 

добијених резултата мерења са резултатима мерења добијених у свету и одређивање ризика на здравље људи и 

животну средину. 

Кључне речи: BTEX једињења, ваздух, бензинске пумпе, Нови Сад. 

 

 

EMISSIONS BTEX COMPAUNDS WITH GAS STATION IN THE 

ENVIRONMENT 
ABSTRACT 

 

It is known that with industrialization in the air appeared a variety of compounds, which negatively affect the 

human health and environmental. Among them occupy such an important place. BTEX compaunds, some of which 

have undoubtedly proven carcinogenic properities. The level of aromatic hydrocarbons is quite high near busy streets, 

parking garages and petrol stations. Workers at the stations are directly exposed to petroleum products through 

ingestion and dermal exposure, however, the main route entery of these compounds is by inhalation. BTEX compaunds 

found in unleaded fuel. Altough there are already numerous studies confirmed their presence in the air of Novi Sad is 

always useful to do independent research on specific locations in the given weather conditions to a greater extent, to 

preserve the health professional employed people and the other citizens. The aim of this study is to prove the presence 

of BTEX compaund in the air at gas stations in Novi Sad, a comparison of the results of measurements with the results 

of the measurements obtained in the world, and determine the risk to human health and environmental. 

Keywords: BTEX compounds, air, gas station, Novi Sad. 

 

1. УВОД 

 

Испарљиве органске супстанце (eng. volatile organic compounds- VOC) су присутне у 

ваздуху градских средина и индустријализованих подручја и потичу из антропогених извора 

као што су издувни гасови из аутомобила и паре растварача који се користе у различитим 

индустријама. У саставу ових супстанци спадају и ароматична једињења од којих је један 

према мерилима Америчке агенције за заштиту околине (eng. Environmental protection 

agency- EPA) и Међународне агенције за истраживање рака (eng. International agency for 

research on cancer- IARC) дефинисан као канцероген. 

Ниво ароматичних угљоводоника је прилично висок у близини прометних улица, 

паркинг гаража и бензинских пумпи. Радници на бензинским пумпама су директно изложени 

нафтним дериватима путем ингестије и дермалне експозиције, међутим, главни пут уноса 

ових једињења је инхалацијом. BTEX једињења се налазе наиме у безоловним горивима. Као 

доказ служе студије које су показале да се у урину радника на бензинским пумпама налази 

                                                             
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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муконска киселина која представља метаболит бензена који се користи као биомаркер за 

изложеност. 

Сирове нафте ароматичног типа садрже 10 до 50 % (мас.), а понекад и више 

ароматичних угљоводоника. То су обично аромати са појединачним бензеновим прстеном и 

бочним низовима или са кондензованим прстеновима ароматичног или нафтенског 

карактера. Ароматични прстенови, скоро по правилу, садрже кратке бочне, парафинске 

низове. До данас их је из нафте издвојено 145. 

Када се говори о опасностима којима су живи организми, а посебно људи, изложени у 

додиру са опасном супстанцом најчешће се мисли на опасност коју представља њена 

токсичност. 

За угљоводонике који припадају истој групи, токсичност показује тенденцију пораста 

са смањењем молске масе. Лакше сирове нафте или продукти рафинације добијени из ње су 

токсичнији од тежих сирових нафти и одговарајућих деривата јер ове друге имају већу 

просечну молску масу. 

Код угљоводоника сличне молске масе, токсичност се разликује за различите групе 

угљоводоника. Токсичност расте у низу: алкани, алкени, циклоалкани, аромати и 

полициклични ароматични угљоводоници. Најтоксичнији угљоводоници су аромати са 

ниском температуром кључања, посебно бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX). Ови 

угљоводоници у исто време показују и највећу растворљивост у води. Велика растворљивост 

чини молекуле ових једињења лако доступним биљкама и животињама. 

Према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

хемијским материјама и Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању карциногенима и мутагенима установљене су граничне вредности изложености 

(ГВИ) и краткотрајне граничне вредности изложености (КГВИ) за BTEX једињења у радној 

средини (табела 1). 

 

Табела 1: ГВИ и КГВИ за BTEX једињења у радној средини. 

Једињење у радној 

средини 

Бензен Толуен Етилбензен Ксилен 

ГВИ КГВИ ГВИ КГВИ ГВИ КГВИ ГВИ КГВИ 

Правилник 

[1] 

ppm 1 - 50 100 100 200 50 100 

mg/m3 3,25 - 192 384 442 884 221 442 

Правилник 

[2] 

ppm 1 - - - - - - - 

mg/m3 3,25 - - - - - - - 

 

Легенда: 

[1] Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским 

материјама. 

[2] Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

карциногенима и мутагенима. 

 

Бензен је коришћен као уобичајан лабораторијски растварач све док га Дирекција за 

здравље и сигурност на раду (OSHA) није ставила на листу канцерогених супстанци. 

Хемичари сада уместо бензена употребљавају метилбензен (толуен) који има сличну 

солватациону моћ, али није канцероген. Зашто није? Због тога што су бензилни водоникови 

атоми прилично реактивни, услед чега се метилбензен метаболичким процесима брзо 

разлаже и избацује из организма. За разлику од њега, бензен може данима да заостане у 

масним и другим ткивима. Према томе, јасно је да бензенов прстен, иако сам нереактиван 

услед ароматичности, активира суседне везе, или уопштено речено, утиче на хемијско 

понашање својих супституената. 

Како производња безоловног бензина расте тако је и садржај бензена већи. Повећаном 

ризику од штетног деловања бензена изложени су радници у рафинеријској и петрохемијској 
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индустрији, радници у производњи синтетичких лепкова и лакова. Сама постројења и 

фабрике су уједно и потенцијални извори емисије бензена у животној средини. 

Мерења која су спроведена у градовима Европе показала су да је средња годишња 

вредност концентрације бензена најнижа у градским деловима Копенхагена (око 3 μg/m³), 

док је у градским деловима Атине годишња вредност чак 20μg/m³.[1] 

У ЕУ гранична вредност за бензен у амбијенталном ваздуху као и у ваздуху затворених 

простора је 5 μg/m3. Граничне вредности за животну средину су за око хиљаду пута ниже од 

оних у радној средини (табела 2). 

 

Табела 2: Гранична вредност за бензен у животној средини. 

Бензен 

период 

усредњавања 

гранична 

вредност 

граница толеранције толерантна  

вредност 

рок за достизање 

граничне вредности 

календарска 

година 

5 mg/m
3
 3 mg/m

3
 

(60 % од граничне вредности) 

 

1.1. 2010. године умањује се 

сваких 12 месеци за 0,5 mg/m
3
 да 

би се до 1.1.2016. године 

достигло 0 % 

8 mg/m
3
 1. јануар 2016. године 

 

Радна места на којима се бележи највећа концентрација толуена су штампарије или 

сликарски атељеи где се толуен често користи као растварач. Када је реч о извору толуена у 

животној средини највећи узрочник емисије истог је саобраћај. Толуен се такође ослобађа и 

током индустријске производње, коришћења и одлагања производа који садрже толуен. 

Дисфункција централног нервног система и наркоза су често биле посматране код људи који 

су акутно били изложени повећаној концентрацији толуена у ваздуху. Симптоми укључују 

умор, поспаност, главобољу и мучнину. При хроничној изложености толуену долази до 

депресије, али и иритације горњег респираторног тракта и очију, јавља се бол у грлу, 

вртоглавица, главобоља, итд. [2] Референтна концентрација (RfC) за толуен је 5 mg/m
3
 на 

основу неуролошких ефеката изазваних толуеном код људи. Референтна концентрација није 

директан показатељ ризика већ референтна тачка која има за циљ да процени потенцијалне 

ефекте. Веће вредности референтне концентрације указују на већи ризик од штетних ефеката 

на здравље људи. 

Изложеност етилбензену такође може бити акутна и хронична. Акутна токсичност је 

код етилбензена ниска (LD50) око 4 g/kg телесне тежине. Осетљивост очију и грла и 

вртоглавица може да се јави при већим концентрацијама етилбензена у ваздуху. Када се нађе 

у телу етилбензен се биодеградира до 1-фенилетанола, ацетофенона, фенилглиоксилне 

киселине, бадемове киселине, бензојеве киселине и хипуринске киселине. 

Етилбензен се налази у облику паре у ваздуху и веома лако прелази из воде и из 

земљишта у ваздух. С обзиром да се тешко везује за земљиште може доспети до подземних 

вода. У површинским водама реагује са једињењима која се налазе у истим. Уопштено, 

етилбензен није пронађен у води за пиће, међутим, може се наћи у градским водоводима 

уколико се они налазе близу депонија, подземних танкера за гориво. 

 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 

Карактеризација BTEX једињења извршена је гасним хроматографом са ФИД 

детектором, (...) у лабораторији за заштиту животне средине Високе техничке школе 

струковних студија у Новом Саду. Узорковање ваздуха је извршено током јуна 2015. године 

на одабраним локалитетима у Новом Саду. Мерења су изврешена на 5 мерних места односно 

бензинских пумпи. 
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У табели 3 приказан је списак мерних места. 

Табела 3: Бензинске пумпе коришћене као мерна места у овом раду. 

Мерно место Назив бензинске пумпе 

I NIS PETROL, Сентандрејски пут, Салајка 

II ENOL, Сентандрејски пут, Клиса 

III NIS PETROL, Браће Рибникар 

IV NIS PETROL, Максима Горког 

V LUKOIL, Булевар Војводе Степе  

 
Локалице свих бензинских пумпи на којима се узорковао ваздух на територији града 

Новог Сада су приказане у Google Earth програму (слика 1). 

 

Слика 1: Локације приказане у Google Earth програму. 

 

За узорковање ваздуха коришћена је Apex пумпа. Ради на принципу провлачења 

ваздуха одређене запремине кроз цевчицу са активним угљем. Помоћу пумпе се подеси 

проток (до 5 l/min- то је уједно и максимални проток пумпе), а време узорковања зависи од 

жељеног резултата. Нпр. уколико желимо да одредимо концентрацију BTEX у радној 

средини време узорковања ће бити 8 h. 

Након валидације методе извршена је анализа узорака ваздуха узоркованих на пет 

локација града Новог Сада. На слици 2 је приказан хроматограм стандарда анализираних 

једињења. 
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Слика 2: Хроматограм BTEX једињења анализираних у овом раду. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Резултати присуства бензена, толуена, етилбензена и ксилена из узоркованог ваздуха су 

приказани у табели 4. 

 

Табела 4: Резултати анализе присуства BTEX једињења из амбијенталног ваздуха (mg/m
3
). 

Једињење Мерно место 

I 

Мерно место 

II 

Мерно место 

III 

Мерно место 

IV 

Мерно место 

V 

Бензен 1,5 < 0,09 0,5 < 0,09 < 0,09 

Толуен 0,8 < 0,02 0,5 < 0,02 < 0,02 

Етилбензен < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

m- и p-

ксилен 

< 0,034 < 0,034 < 0,034 < 0,034 < 0,034 

о-ксилен < 0,036 < 0,036 < 0,036 < 0,036 < 0,036 

 

Као што се може уочити из приказане табеле бензен и толуен су детектовани на мерним 

местима I и III, док ни у једном од узорака ваздуха узоркованог са територије града Новог 

Сада у близини бензинских пумпи није детектовано присуство етилбензена и ксилена, 

односно концентрације ових једињења су мање од вредности прописане правилницима о 

граничним вредностима. Разлози због којих није детектовано присуство етилбензена и 

ксилена може бити недовољна количина узоркованог ваздуха. 

С обзиром да се NISPETROL бензинска пумпа на Салајци налази преко пута друге 

NISPETROL бензинске пумпе (која није била једно од мерних места у овом раду) не 

изненађује чињеница да је у ваздуху детектован бензен и толуен због двоструког дејства. 
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У табели 6 дат је преглед научних радова који су се бавили анализом BTEX једињења 

који су били предмет овог истраживања. Такође, приказане су и одређене концентрације 

BTEX једињења. 

 

Табела 6: Приказ садржаја BTEX једињења у ваздуху на основу литературног прегледа 

(mg/m
3
). 

Узорак Идентификација Бензен Толуен Етилбензен m- и p-

ксилен 

о-ксилен 

Нови Сад, Србија 

(У овом раду, 2015.) 

GC/FID 1,15 0,65 < LOQ <LOQ <LOQ 

Нови Сад, Србија 

(Мерна станица, 2014.) 

мерна станица 0,24 0,68 0,13 0,42 0,09 

Рио де Женеиро, 

Бразил 

(Correa и сар., 2012.) 

GC/MS 29,7 47,7 23,3 46,9 14,3 

Онтарио, Канада 

(Miller и сар., 2012.) 

GC/MS 0,76 2,75 0,45 0,47 1,36 

Фирозабад, Индија 

(Chaudhary и сар., 

2009.) 

GC/FID 31,53 47,74 20,92 28,21 20,00 

 

Добијени резултати у овом раду могу да се пореде са резултатима објављеним од 

стране Агенције за заштиту животне средине у Новом Саду. Мерна станица се налази 

смештена код Спортског пословног центра Војводине (Спенса). Уколико упоредимо 

резултате, видимо да добијени резултати у овом раду показују већу концентрацију BTEX 

једињења, што је и очекивано с обзиром да је узорковање ваздуха вршено непосредно у 

близини бензинских пумпи. 

Уколико се упореде вредности бензена из овог рада са резултатима од стране мерне 

станице, уочавају се знатно веће концентрације бензена у близини бензинских пумпи. Један 

од могућих објашњења због чега није утврђено присуство етилбензена и ксилена јесте 

недовољна количина ваздуха, с обзиром да мерна станица врши узорковање 24 сата, а 

узорковање за овај рад је износило 15 минута. 

Због чињенице да бензен и толуен имају штетно дејство по здравље људи које је 

наглашено кроз рад неопходно је прописати мере заштите за точиоце горива као и све људе 

који посећују бензинске пумпе или се на било који начин затекну у близини истих. 

У раду је доказано присуство бензена и толуена на мерним местима I и III (NIS 

PETROL, Салајка и NIS PETROL, Браће Рибникар) у концентрацијама већим од граничних. 

Да проблем буде већи обе бензинске пумпе се налазе у градским областима са стамбеним 

објектима. 

У циљу смањења ризика од канцерогених обољења неопходно је придржавати се мера 

заштите како би се ризик свео на минимум. Када се ради о широј популацији мере заштите се 

огледају у томе да треба што мање да се задржавају на бензинским пумпама и да користе 

једнократне рукавице уколико одлуче сами да утакају гориво. Међутим, уколико се ради о 

точиоцу горива мере заштите су веће јер је и ризик од оболевања већи због дужег боравка на 

бензинским пумпама. Неке од мера за точиоце горива би биле: чешће купање и мењање 

радног одела (у перионици), прање руку после сваког утакања горива у резервоар, спирање 

асфалта и уколико је могуће ангажовати више људи за овај посао како би се оптерећење 

смањило на сваког од њих појединачно. У циљу превентиве добро би било увести 

превентивне лекарске прегледе. Пошто се ради о месту са повећаним ризиком у циљу 

спречавања нарушавања квалитета животне средине неопходно је обезбедити апарате за 

гашење пожара као и системе за дојаву било каквог цурења горива или појаве дима пошто су 

овакве ситуације очекиване на оваквим месту. 
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4.  ЗАКЉУЧАК 

 

Због чињенице да бензен и толуен имају штетно дејство по здравље људи које је 

наглашено кроз рад неопходно је прописати мере заштите за точиоце горива као и све људе 

који посећују бензинске пумпе или се на било који начин затекну у близини истих. 

У раду је доказано присуство бензена и толуена на мерним местима I и III (NIS 

PETROL, Салајка и NIS PETROL, Браће Рибникар) у концентрацијама већим од граничних. 

Да проблем буде већи обе бензинске пумпе се налазе у градским областима са стамбеним 

објектима. 

У циљу смањења ризика од канцерогених обољења неопходно је придржавати се мера 

заштите како би се ризик свео на минимум. Када се ради о широј популацији мере заштите се 

огледају у томе да треба што мање да се задржавају на бензинским пумпама и да користе 

једнократне рукавице уколико одлуче сами да утакају гориво. Међутим, уколико се ради о 

точиоцу горива мере заштите су веће јер је и ризик од оболевања већи због дужег боравка на 

бензинским пумпама. Неке од мера за точиоце горива би биле: чешће купање и мењање 

радног одела (у перионици), прање руку после сваког утакања горива у резервоар, спирање 

асфалта и уколико је могуће ангажовати више људи за овај посао како би се оптерећење 

смањило на сваког од њих појединачно. У циљу превентиве добро би било увести 

превентивне лекарске прегледе. Пошто се ради о радном месту са повећаним ризиком у циљу 

спречавања нарушавања квалитета животне средине неопходно је обезбедити апарате за 

гашење пожара као и системе за дојаву било каквог цурења горива или појаве дима пошто су 

овакве ситуације очекиване на оваквим местима. 
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ПОЛЕДИЦА НА ПУТУ  КАО ПОЈАВА КОЈА ЗНАТНО УГРОЖАВА 

БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ САОБРАЋАЈА 

Драган Перић
1
  

 

 
 РЕЗИМЕ 

 

У раду је систематски обрађена поледица као појава, која у зимским условима знатно угрожава 

безбедно одвијање саобраћаја на путевима. Због поледице на путу, дешава се највећи број  саобраћајних 

несрећа са великом материјалном штетом и бројним људским жртвама. Дат је појам поледице и параметри који 

утичу на појаву поледице. 

 Кључне речи: саобраћај, поледица, путеви, возила, зимско одржавање 

 

ICE ON THE ROAD AS A  PHENOMENON THAT SIGNIFICANTLU 

THREATENS THE SAFE TRAFFIC 

 

 ABSTRACT 

 

In this work systematically discussed ice as a phenomenon, which in winter conditions considerably endanger 

safe traffic on the roads. Due to ice on the road, going to the largest number of traffic accidents with large material 

damage and numerous casualties. Give the notion ice and parameters that influence the occurrence of  frost 

 Keywords: traffic, ice, roads, vehicles, winter maintenance 

 

 1. УВОД 
 

 Главни напори у зимском одржавању путева усмерени су ка што ефикаснијем и 

рационалнијем уклањању снега и поледице, као и спречавању настанка поледице на коловозу 

пута. Од наведених сметњи нормалном одвијању саобраћаја у зимским условима посебан 

значај за зимско одржавање путева има поледица на путу. Због поледице на путу, дешава се 

највећи број саобраћајних несрећа са великом материјалном штетом и бројним људским 

жртвама. Поледица као очекивана појава у зимском периоду зависи од низа фактора, а то су: 

температура ваздуха, температура коловоза, влажност ваздуха, брзина ветра, врста и 

количина падавина и температура тачка росе, као и остаци на коловозу од претходног 

посипања. У овом раду биће дефинисан појам поледице и параметри који утичу на појаву 

поледице. 

 

 2. ПОЈАМ ПОЛЕДИЦЕ 
  

 Поледица као климатска појава озбиљно угрожава безбедно одвијање саобраћаја на 

путевима у зимским условима, јер својим изненадним настанком на различитим локацијама 

представља тежак проблем како за возаче, тако и за само зимско одржавање путева. 

 Као појава у зимским условима, узима се у обзир случај када поледица постоји, или се 

прогнозом времена може закључити да постоји велика вероватноћа њеног настанка. Ако је 

поледица створена на путу онда се предузимају корективне активности задужених служби да 

                                                             
1 Висока техничка школа струковних студија у Нишу 
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би се она уклонила са пута. Ако се предвиђају услови за настанак поледице, онда се 

предвиђају превентивне активности, да би се спречио њен настанак.[1]  

 Из наведеног, произилазе две стратегије које се користе за одржавање путева у 

зимским условима и то: стратегија спречавања настајања поледице (превентивна) на путу и 

стратегија уклањања настале поледице са пута (корективна).[2]
 
 

 Појаву поледице на путу можемо према неким ауторима[3], поделити на поледицу 

којој је главни разлог настанка охлађен коловоз и поледицу која настаје искључиво због 

ниских температура ваздуха изнад коловоза. 

 Уопштено, поледица на путу се може формирати, ако је присутна вода на коловозу 

пута и ако температура вода падне испод тачке замрзавања. Вода на путу, може се наћи на 

тај начин, што  ће из атмосфере да падне као киша и накнадно се замрзне на самом путу, или 

директно падне као замрзнута у облику снега или леда. Појединачно, даље набројани 

фактори могу допринети настанку поледице: 

 влажан коловоз пута и температура коловоза испод тачке мржњења, 

 висока влажност ваздуха и температура ваздуха, такође испод тачке мржњења, 

 Кобинација два или више наведених фактора захтева примену адекватних мера. 

Влажност пута и температура испод тачке мржњења су најчешћа комбинација која захтева 

примену адекватних мера. 

 Када температура коловоза пута падне испод тачке росе, влага из ваздуха ће се 

кондезовати на површину пута.[4] 

 Под појмом поледице подразумева се појава заглађеног коловоза са смањеном 

прионљивошћу, која је условљена временским приликама. Поледица настаје замрзавањем 

воде и влаге на коловозу. С обзиром на врсту настанка разликујемо следеће облике 

поледице:[5] 

 Снежна даска је поледица, која настаје приликом приањања снега који пада за коловоз и 
гажењем и смрзавањем угаженог снега услед вожње возилима или смрзавањем снежне 

бљузге или остатака снега; 

 Срежна поледица (иње на коловозу) је поледица, која настаје због замрзавања влаге из 
ваздуха на коловозу; 

 Ледени слој је хомогени слој леда, који настаје на коловозу због ледене кише или 
падањем кише на охлађени коловоз и смрзавањем воде од топљења снега, као и друге 

воде, која се појављује на коловозу (са прилазних путева, са берми, из косина и ригола). 

Ледени слој може настати и услед изливања воде на коловоз са стране или топљења снега 

у току дана. 

 На основу упуства SNRA (Шведске националне путне администрације) за калкулацију 

извршених радова у зимском одржавању, у оквиру дефиниције метереолошких појава као 

основ за калкулацију броја интервенција ”Контрола клизавости” разликујемо следеће типовe 

поледице:[6] 

а) Снежне падавине до 0,31 cм дебљине; Појавом поледице дефинише се случај када су 

снежне падавине у једном спојеном временском интервалу од 4 часа мање или једнаке 

количини од 0,31 cм снега при температури површине коловоза која је нижа од +1
0
C; 

б) Слаба поледица, дефинише случај када је у једном спојеном временском интервалу од 4 

часа температура површине коловоза најмање 0,5
0
C нижа од температуре тачке росе, и 

при томе је температура површине коловоза нижа од +1
0
C; 

в) Јака поледица, дефинише случај када је у једном спојеном временском интервалу од 4 часа 

температура површине коловоза најмање 2
0
C нижа од температуре тачке росе, и при том 

је температура површине коловоза нижа од +1
0
C; 

г) Падавине на хладаном коловозу, дефинисане су као појава падања кише или мешавине 

кише и снега на коловоз чија је температура површине нижа од +1
0
C током једног 

спојеног временског интервала од 4 часа; 
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д) Смрзавање  влажног  коловоза,  представља  појаву  пада температуре површине влажног 

коловоза испод +1
0
C током једног спојеног временског интервала од 4 часа, при чему се 

влажан коловоз може јавити у случају: 

 појаве падања кише или мешавине кише и снега, тј. влажних падавина, 

 уколико је релативна влажност ваздуха већа од 96%, 

 уколико је температура површине коловоза најмање 0,5
0
C (Целзијусових степени) нижа 

од температуре тачке росе (кондензација) и уколико се оваква ситуација појави 3 пута у 

интервалу од 3 часа; 

е) Снежне падавине од 0,31 до 1 cм дебљине: Појавом поледице дефинише се и случај када 

су снежне падавине у једном спојеном временском интервалу од 4 часа веће од 0,31 а 

мање или једнаке 1 cм снега; 

 

 3. ПАРАМЕТРИ КОЈИ УТИЧУ НА ПОЈАВУ ПОЛЕДИЦЕ 

 Основни елементи сигурног и безбедног путног саобраћаја су: човек, возило и пут, а у 

додатне сигурносне елементе спадају климатски фактори, средства за управљање 

саобраћајем, надзор над саобраћајем и саобраћајно законодавство.  

 За одвијање саобраћаја у зимским условима од посебног значаја су климатски 

фактори, односно неповољни временски услови за вожњу, што доводи до смањене пропусне 

моћи пута и до саобраћајних незгода у којима настају велике материјалне штете и страдање 

учесника у саобраћају. Иако је, за зимске услове на путу синоним снег или поледица, не 

треба занемарити ни друге атмосферске утицаје. Под климатским факторима подразумевамо: 

кишу, снег, поледицу, слану, маглу, ветар, итд.  

 Ови фактори, између осталог, повећавају захтеве које саобраћај у односу на 

стандардне услове, поставља пред возаче. Повећани захтеви се огледају и у следећем: 

 сложенијим возачким задацима; 

 потреби прилагођавања измењеним-тежим условима вожње; 

 мењању режима вожње (брзине и др.); 

 продужавању зауставног пута; 

 смањењу видљивости; 

 мењању структуре и ритма радњи које возач мора предузети, итд. 
 Ови услови немају свој континуитет, него се и на краткој релацији некад знатно 

мењају. Наизменичне падавине, односно често смењивање сувог и влажног коловоза 

постављају пред возаче повећане захтеве због изненађења и потребе усклађивања понашања 

са овим условима.  

 Код изненадног наиласка на поледицу, опасност се крије у фактору изненађења. 

Тренутак када возач осети да му возило долази у додир са поледицом и да нема оптимално 

приањање је неуралгичан, јер захтева доношење одлуке која може имати далекосежне 

последице. Нагло кочење у једној врсти самоодбрамбеног рефлекса појачава клизање и може 

довести до незгоде. 

 Зависно од природе падавина, пут мења карактеристике и постаје мање или више 

несигуран. Нека опасна места (неповољни полупречници кривина, подужни нагиби итд.) 

постају још опаснија. Извођење возачких радњи на било ком делу таквог пута је опасније. 

Због падавина (киша, снег, итд) смањује се видљивост и коефицијент пријањања пнеуматика 

за коловоз услед чега је теже, а некад и немогуће, реализовати већу вучну или кочиону силу, 

те је за заустављање возила потребан је дужи зауставни пут и уопште отежано је безбедно 

одвијање саобраћаја. Долази до заношења, превртања возила, али других последица због 

разних маневара возилом на таквом коловозу. На неким путним правцима, нарочито у 

планинским пределима и превојима, ветар достиже олујну снагу која поготово при великим 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

430 

 

брзинама, може лишити возача могућности да успешно управља возилом, односно да га 

задржи на својој саобраћајној траци. Прилагођавање се не захтева само од возача него и од 

других учесника у саобраћају.  Например, и пешаци морају рачунати на дужи зауставни пут 

возила на мокром и клизавом коловозу. С друге стране, возачи морају рачунати на тешкоће 

пешака које долазе од ветра, кише, или хладноће и да им то умањује опрезност. 

 У таквим условима, због смањене хватљивости пнеуматика возила за коловозну 

површину, управљање возилом је веома отежано и опасно због његовог недовољно 

контролисаног кретања. При томе, дужина зауставног пута возила вишеструко се повећава, 

што се може видети у следећој табели.[7] 

 

Стање површине 

коловоза 

аm [m/s
2
 SZ [m] 

V0= 50 km/h V0 = 100 km/h 

Сув 7,85 32,74 89.97 

Мокар 7,36 33,55 93.23 

Снег 1,47 85,90 302,62 

Поледица 0.49 216,72 825,90 

Табела 1 - Дужина зауставног пута путничког возила у зависности од стања површине          

       коловоза 

 Из података датих у табели, се види да на истом путу при истој брзини зауставни пут 

возила може бити дужи и до девет пута због ових климатских фактора. Због климатских 

услова, између осталог, долази и до успоравања саобраћајног тока. 
 

За успешно заустављање возила, потребно је да се између пнеуматика возила и возне 

површине при свим временским условима, осигура потребно трење за пренос свих сила са 

возила на возну површину. У случају, да није осигурано потребно трење изражено 

коефицијентом трења, настаје клизање возила, јер накупљена сила кочења на ивици 

пнеуматика премашује максималну преносну силу трења између пнеуматика и површине 

коловоза. Снег, а нарочито поледица, као међуслој између пнеуматика и возне површине, 

знатно смањују силу трења, тако да се она своди на минимум. 

 Коефицијент трења представља израз садејства следећих утицаја на хватљивост возне 

површине од стране пнеуматика:[8]  

 карактеристике кретања возила (брзина, клизање, проклизавање), 

 карактеристике пнеуматика возила (врста, притисак, облик, стање профила), 

 међуслоја између пнеуматика и коловозне површине (прашина, вода, снег, лед), 

 распореда напона на контактној површини, и 

 способности трења коловозне површине. 

 Коефицијент трења се математички може изразити путем следеће формуле:[8]
 

 Kt=Ft/F..........................................................................................(1)
 
 

где је:  

Кt - коефицијент трења (клизавости), 

Ft - тангенцијална вучна (хоризонтална) сила, неопходна за вучу возила преко дејства силе 

трења због блокираних пнеуматика, при датој брзини, 

F – оптерећење пнеуматика притискиваних на коловозну површину (вертикална сила). 

 Коефицијент трења зависи од врсте коловоза (возне површине) и његовог стања,  што 

се може видети у следећој табели:[9] 
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Стање коловоза 

 

Коефицијенти трења на коловозу од: 

асфалта-

бетона 

туцаника земље 

Сув 0,70-0,80 0,70-0,80 0,50-0,60 

Влажан 0,40-0,50 0,40-0,50 0,30-0,40 

Покривен влажним снегом 0,20-0,30 0,20-0,30 0,20-0,30 

Покривен снежном леденом 

кором 

0,15-0,30 0,15-0,30 0,15-0,30 

Покривен поледицом 0,08-0,15 0,08-0,15 0,08-0,15 

Табела 2 - Коефицијент трења у засности од врсте коловоза и његовог стања 

 У оваквим условима када је коефицијент трења смањен, односно када се између 

пнеуматика и коловозне површине налази међуслој од снега или леда, неопходно је мењати 

режим вожње. Режим вожње је функција константних и променљивих фактора. У 

константне, убрајамо оне факторе који се не мењају (као сто су технички елементи пута), док 

у променљиве убрајамо оне факторе који су подложни колебању (климатски услови и други 

фактори спољне средине, обим и структура саобраћаја, итд.)  

 На појединим местима, услед падавина долази до одрона земље на пут, јављају се 

промене на банкинама, наноси се блато на коловоз, итд. Утицај ових услова, нарочито 

ниских температура, неповољно се и трајније одражава на квалитет пута. Обично након 

јаких зима јављају се разна оштећења на путу (ударне рупе, клизишта, осулине, итд.). 

 Климатски услови имају одређен утицај и на возило. Поред утицаја различитих 

температура на понашање материјала од којих је возило направљено, у зимском периоду 

долази до замагљивања и залеђивања ветробранског стакла и других застакљених површина, 

што умањује видљивост и прегледност возачу. Сливање кондезоване воде низ ветробранско 

стакло и спољна огледала такође утичу на смањење видљивости.  

 Утицај временских прилика на начин одвијања саобраћаја је углавном приметан, јер је 

учесник у саобраћају, односно возач свестан тог утицаја и може елиминисати, или 

делимично ублажити њихов неповољан утицај, на тај начин што ће управљање возилом 

прилагодити оваквим условима. Без обзира, што су могућности ублажавања неповољног 

дејства ових услова ограничене, ипак је лакше познате проблеме које се јављају у вожњи 

савладати него непознате.  Осим тога, овакве опасности делимично могу ублажити 

задужене службе за зимско одржавање путева, благовременим чишћењем, посипањем путева 

средствима против поледице, постављањем снегобрана на угроженим местима од завејавања, 

итд. 

 Временске прилике у зимском периоду могу да буду различите, али искуствено током 

времена се дошло до три типична временска услова:[10] 

 ведро и мирно време са значајним захлађењем у току ноћи, када су температуре ваздуха 

знатно испод 0 
0
С, са падом температуре од – 1 

0
С/h; 

 мирни услови на путу у току наиласка топлог фронта са растом температуре од        + 1 
0
С/h; 

  време са снегом и температуром која је мања од 0 
0
С. 

 Наведени временски услови стварају могућност промене стања на коловозу пута. 

Фактори који утучу на стање коловоза пута (сув, мокар, снег или лед) стално варирају у 

зависности од начина изградње пута, географског положаја пута, обима саобраћаја и 

временских прилика. Уопштено, начин изградње пута и његов географски положај су 

константе, док ће величина саобраћаја и временске прилике могу варирати у току 24. сата. 

 Према томе утицаји на коловоз пута могу бити следећи:
[1] 
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Метеоролошки Географки Начин изградње 

зрачење сунца географска ширина и 

дужина 

усек, насип, мост 

зрачење земље  надморска висина  топлотна 

проводљивост 

температура ваздуха  топографија  топлотна дифузија 

врста облачности   емисивност 

брзина ветра   албедо 

влажност ваздуха-тачка 

росе  

 величина саобраћаја 

падавине  асфалт, бетон 

Табела 3 - Врсте утицаја на коловоз 

 

 Од наведених утицаја на коловоз пута метереолошки услови су од пресудног значаја 

за стварање поледице на површини коловоза и то пре свега: температура ваздуха, влажност 

ваздуха, тачка росе, брзина ветра, врста падавина и количина падавина. Овим 

метеоролошким утицајима треба додати и температуру коловоза, јер се на коловозу ствара 

поледица у зависности од његове температуре. 

 Поледица као појава може да настане у следећим случајевима:
[1] 

 

Начин настајања поледице Падавине Температура ваздуха 

Падавине на залеђеној површини пута  Киша t  0
0 
C 

Снежне падавине на залеђеној површини 

пута  

Снег t  0
0 
C 

Снежне падавине на незалеђеној 

површини пута 
Снег t  0

0 
C 

Снег и иње Снег  t  trosе  0
0 
C 

Иње и слаба видљивост  Нема  t  trosе  0
0 
C 

Замрзнута роса праћења ињем Нема  t  trosе  0
0 
C 

Јако формирање иња Нема  t  trosе  0
0 
C&Ветар  Vкr 

Слабо формирање иња Нема  t  trosе  0
0 
C&Ветар < Vкr 

Снежни наноси  Снег променљив ветар 

Ледена киша Киша  t  0
0 
C 

Табелa 4 - Начин настајања поледице 

 4. ЗАКЉУЧАК 

 Наша разматрања у овом раду су показала да за безбедно одвијање саобраћаја у 

зимским условима поледица представља велики проблем. Због тога, задужене службе за 

зимско одржавање путева треба поледици да посветите посебну пажњу. Императив је да се 

спречи њено настајање превентивним методама за спречавање настајања поледице. А у 

случају да се јави на коловозу онда треба деловати корективним методама. 
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РЕЗИМЕ 

 

Модернизација производног процеса у било којој индустријској грани подразумева употребу и убрзан 

развој индустијских робота и наставак унапређења техничких решења у домену аутоматизације. 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 на основу чега се онемогућавају 

неправилности у раду које могу  довести до повређивања радника. 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.  

Mогућности безбедне примене савремених робота могу се сагледати кроз функционалну безбедност, софтверски 

дефинисане границе роботског кретања и процену ризика. 
Кључне речи: савремене технологије, примена робота, роботи, безбедност. 

 
SAFETY AT WORK OF MODERN INDUSTRIAL ROBOTS 

 
ABSTRACT 

 

The modernization of production processes in any industry involves the use of the accelerated development of 
industrial robots and continuation of improving technical solutions in the field of automation. During operation of 

industrial robots it is necessary to take into account the safety and protection of workers serving robots or for other 
reasons are in its immediate vicinity, on the basis of which prevent malfunction, which may lead to injuring workers. For 

safety and protection of workers different systems are applied depending on the frequency of access to the robotic system, 
then, the choice of application security and protection systems depends on ways to access and speed of access to the 

robotic system. Possibilities of safe application of modern robots can be seen through functional safety, software-defined 
boundaries of robotic movement and risk assessment. 

Keywords: modern technologies, application of robots, robots, security. 

 
1. УВОД 

 
Робот је мехатронски систем који представља комбинацију прецизне механике, 

електронике, софтвера и других напредних технологија, укључујући технологију сензорских 

система и технологију вештачке интелигенције. 

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 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.  

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 

                                                             
1 Висока техничка школа Ниш 
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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. 

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,[6]. 

Примена индустријских робота, посматрано са аспекта њихове прецизности, снаге, 

истрајности, основано може учинити да људски радници постану сувишни. 

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. 

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. 

 

2. САВРЕМЕНИ РОБОТИ У ПРОИЗВОДНИМ ПРОЦЕСИМА 

 
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. 

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,[6]. 

Поред хуманизације рада роботи у пословима фарбања доносе и одређене друге 

предности: побољшан квалитет, уштеду материјала, уштеду енергије, повећана је 

продуктивност тиме што 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. 
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Слика 1. Роботска монтажа, робот на линији за монтажу мобилних телефона. 
 

 У електронској индустрији, да би се постигла масовна израда компјутера, мобилних 

уређаја и телефона, потребна је брза монтажа полупроводничких елемената која се врши 

помоћу робота, брзо, уједначено квалитетно и поуздано, слика 1,[5]. 

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. 
 

3. РАЗЛИЧИТЕ МОГУЋНОСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ РАДНИКА ПРИ 

РАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ РОБОТА  

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. 

Примењују се роботска врата која штите радника од повређивања у роботској ћелији. 

Примењује се систем сензора који омогућавају роботима и људима да безбедно раде на 

блиској удаљености без баријера користећи софтвер за посматрање роботског кретања, 

слика 2. 

Примењује се комплетан управљачки систем са интегрисаном безбедности која се 

контролише PLC контролером. 

Примењује се роботски систем који користи ласерско безбедносно скенирање да 

детектује упад у радни простор, затим 

Симултани мониторинг заштитних области помоћу лсерског скенера, итд. 

 

 
 

Слика 2. Систем сензора омогућавају роботима и људима да безбедно раде на блиској 

удаљености без баријера користећи софтвер за посматрање роботског кретања. 
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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), 

применa 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,[9]. 

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, промена се налази у унапређеној контроли роботског 

кретања која укључује новоразвијену роботску безбедност, ограничење оса и просторно 

ограничење 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. 

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. 

Корисни ефекат је у томе да омогућава оптимизацију подног простора. 

 Захтеви за простором могу бити смањени правилном интеграцијом безбедносних 

система у контролни (управљачки) систем, 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. 

 Процена ризика треба да буде урађена од испоручиоца и крајњег корисника. Сви 

ризици треба  да су у јдном прихватљивом нивоу ризика.  
 AMT-примењене производне технологије-применом овог стандарда штеди се време и 

новац везано за примењене производне технологије. 
 У оквиру наведених, посебно истакнутих промена правила, обезбеђен је директни 

утицај на пословне операције (пословање), слика 3. 
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Слика 3.Укупна глобална годишња продаја индустријских робота. 
 

 Робот је човеков помоћник. Роботи не могу да раде без човека. Човек је увек у 

директној или индиректној интеракцији са роботом и извршава његове команде. 

Карактеристични случајеви директне интеракције човек-робот: 

- робот ради самостално без директног учешћа човека, нпр. аутоматска роботска линија 

или роботска технолошка ћелија, 

- робот ради поред човека без дељења радног места и радног задатка, пример су 

хибридне производне линије, полуаутоматске линије, 

- робот и човек раде тимски, заједничко радно место и заједнички радни задатак. 

 Прмер тимског рада човек - робот јесте у производним  погонима кмпаније Ауди. У 

производном процесу са повећањем разноврсности моделских верзија, робот пружа 

запосленима важну помоћ. Он бира исправну компоненту и држи је спремном за 

преузимање. То значи да запослени више не морају да иду на удаљена места или да се сагну 

више пута. Робот постаје асистент који ради истом брзином као и радници на склоповима. 

Захваљујући меком заштитном омотачу са интегрисаним сигурносним сензорима, не постоји 

опасност по запослене (специјализовани КУКА робот), слика 4,[3][5]. 

 

 
 

Слика 4. Човек - робот сарадња у производним погонима компаније Ауди. 
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У скорој будућности очекује се развој и  примена нових материјала што ће условити и 

омогућити посебне ефекте за производњу сензора и аутоматизације али и за интелигентне 

структуре. Трендови и развој треба да буду веома пажљиво анализирани, развој кинематски 

комплексних робота у интеракцији са људима отварају проблеме упрвљања. Динамичка 

интеракција, симулација и пројектовање треба да иде истоврмено мехатроничким 

пројектовањем и да утиче на каснију и новију фазу у пројектовању,[15]. 
 
 

4. ЗАКЉУЧАК  

Индустријски роботи, с обзиром на захтеве који се пред њих постављају као што је 

већа носивост и брже извођење операција, могу имати велике димензије а завршни уређај 

се може кретати великом брзином. На основу тога може доћи до веома опасних ситуација 

по човека уколико се нађе у радном простору робота за време аутоматског извођења 

операција, при чему може доћи до тешких и по живот опасних повреда. 

Да би се то избегло потребно је поштовати стандарде везане за конструкцију, 

опслуживање робота и безбедност роботизованих  радних места. 
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 РЕЗИМЕ 

 Пољски пожари су брзи модификатори животне средине који имају глобални значај како у природним 

екосистемима тако и у урбаним срединама. Без обзира на начине настајања, пожари могу захватити велике 

површине и нанети велике штете пољопривредном земљишту, шумским екосистемима и у насељеним местима. 

Високе температуре које се развијају имају негативан утицај на хранљиве материје и микроорганизме у 

земљишту. Температуре које се развијају при пожару се крећу од 100°C до 700°C. Последице су да већ на 

температурама преко 200°C долази до изумирања микроорганизама, преко 300°C деструкције органске материје 

а на температурама преко 500°C долази до волатизације микро и макроелемената. Све наведено доводи до 

тешких поремећаја у земљишним хоризонтима након чега је потребан јако дуг период за обнову и регенерацију 

земљишних капацитета како би се достигло првобитно, препожарно стање.  

Кључне речи: пољски пожари, микроорганизми земљишта, макро и микроелементи, органска материја 

 

THE CONSEQUENCES OF THE FIRE TO FIELD 

ABSTRACT 

Fire is fast and very important modifier of the environment and has a global character . Regardlles of the manner 

of formation, fire can affect large areas and cause high demage on agricultural land and urban areas. High temperatures 

can affect lose of nutritients i microorganism. On temperatures up to 200°C comes to death of microorganism, over 

300°C destruction of organic matter and at temperatures over 500°C lose of micro and macroelements from soil. 

Intentional or accidental field fires in the loss of large amounts of crop residues and therefore the whole range of 

products made from them can get. All cited causes imbalances in the soil, after which required a long period for renewal 

of land capacity.  

Кеy words: fire, micro and macroelements, organic matter, microorganism 

 

1. УВОД 

Пожар је јак и брз модификатор животне средине и има глобални значај како у 

природним екосистемима тако и у урбаним срединама. Јачина пожара као и брзина ширења 

зависе од врсте горива (материјала), рељефа, температуре и влажности ваздуха, смера и 

брзине ветра. Као главни модификатор станишта, пожар утиче на хемијски састав земљишта 

тако што услед високих температура долази до губљења велике количине хранљивих 

материја. У зависности од терена на којима се јављају пожари, долази до развоја различитих 

температура нпр. на травњацима 50-80°C, пољопривредном земљишту 100-700°C и у шумама 

700-1000°C. Јако чести и јаки налети југоисточног ветра (кошава) у нашој земљи могу 

додатно утицати на интензитет и брзину ширења пожара а самим тим и на повећање 

негативних ефеката које ова појава носи са собом.  

„Живо земљиште је основа пољопривредне производње“. Ова тврдња, пречесто може 

звучати као празна фраза, али је то ипак најдубља истина. Стога је „оживљено земљиште“, 

које се развија при брижном управљању, кључ успеха сваког доброг пољопривредног 

произвођача. Употреба пестицидима, минералних ђубрива, специјалних машина, хормона и 

осталог чиме се данас служи конвенционална пољопривреда, само су „штаке“ којима се 
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2 професор у пензији, дипл. инг.маш., У.Р. „ИНТЕП“ Војводе Степе бр.3,  Пожаревац, intepoffice@gmail.com 
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таква производња потпомаже, што је уједно доказ, да је такво тло „болесно“ (др. Рудолф 

Стајнер).  

Честа пракса наших пољопривредних произвођача је да након жетве спаљују жетвене 

остатке па поред свих хемикалија и материја које ремете природне процесе у земљишту, 

намерним пожарима додатно неповољно утичу на плодност и структуру земљишта.  Жетвени 

остаци после жетве, као и велика маса кореновог система при биљној производњи остају на 

пољопривредном земљишту. На газдинствима која немају стоке ово су споредни производи. 

Ови споредни производи се могу искористити на више начина: као сточна храна непосредно 

или у прерађеном и оплемењеном облику, као сировина за добијање папира, целулозе, 

иверице, као простирка у сточарству, као сировина за спремање вештачког стајњака и 

компоста и наједноставније непосредним укључивањем у процесу коришћења органске 

материје заоравањем земљишта. Заоравањем се биљни остаци укључују у процес кружења 

органске материје у земљишту, стимулира се биолошка активност земљишта и позитивно 

утиче на структуру и водно-ваздушне и топлотне особине земљишта. Поред тога, на тешком 

земљишту органски остаци побољшавају интерну дренираност у слоју у који су унети.  

Премa томе, пољски пожари било да су намерно изазвани или случајни могу значајно 

утицати на смањење плодности земљишта, погоршавање структуре земљишних хоризоната, 

губитка велике количине енергије и споредних производа који се могу добијати од жетвених 

остатака.  

 

 2. УТИЦАЈ ПОЖАРА НА ХРАНЉИВЕ МАТЕРИЈЕ У ЗЕМЉИШТУ 

Земљиште је хетерогена мешавина минералних и органских материја а настаје 

континуираном интеракцијом биотичких (фауна и флора), климатских, топографских, 

геолошких фактора у животној средини током дугог временског периода. Земљиште 

представља погодан супстрат за развој и развиће биљака, акумулацију воде, развој и 

функционисање микроорганизама. Пољски пожари су велики модификатори животне 

средине а самим тим и земљишта и са собом носе читав низ негативних последица. 

Евалуација ефеката пожара на земљиште је први неопходни корак како би се квантитативно 

описале последице. Током процеса загревања земљишта значајне разлике огледају се у 

физичким, хемијским и биолошким процесима битним за продуктивност и одрживост. 

Земљиште представља сложен комплекс изграђен од органске материје, минералних 

материја, воде и ваздуха. Органска метерија може бити живог и неживог облика. Битан 

састојак органске материје представља хумус који се може окарактерисати као колоидна 

земљишна органска материја чије су честице од 0.001 до 0.005 mm у пречнику. Вода и ваздух 

испуњавају поре и слободне просторе између органских и минералних материја и значајно 

утичу на водно-ваздушни режим земљишта. Важне фозичке особине земљишта које су 

погођене загревањем су: структура земљишта, садржај глине, текстура и порозност (таб.1). 
 

Табела бр.1 Критичне температуре за неке од физичких карактеристика земљишта 
земљишне 

карактеристике 

критичне 

температуре 

извор 

влажност  250 
0 
С DeBano и Krammes 1966 

структура 300 
0 
С DeBano 1990 

формација кречњака 300-500 
0 
С Iglesias и сар.1997 

глина 480-960 
0 
С DeBano 1990 

песак (кварц) 1,414 
0 

С Lide 2001 

 

Најосетљивија физичка особина земљишта на загревање јесте структура земљишта јер 

се органска материја(као главна компонента) губи на доста нижим температурама током 

пожара. Нарушавањем структуре земљишта повећава се специфична густина земљишта и 
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смањује порозност чиме се смањује продуктивност и такво земљиште бива подложније 

постпожарним губицима и ерозији.   

Земљиште представља резервоар С (угљеника) и по процентуалној заступљености је на 

3. месту од укупно 5 извора поменутог елемента на планети. Услед пожара долази до наглог 

пораста рН вредности земљишта  што директно утиче на бројност и тип микроорганизама 

који ће обитавати у земљишту након пожара.  

Нa температурама између 40 и 70°C долази до изумирања биљних ткива, 60-100°C 

убрзана дехидратација, 60-120°C семе губи функцију а на 500°C око 50% N бива изгубљено 

услед волатизације док преостала количина азота остаје у површинском слоју и пепелу где је 

јако подложна утицају ветра и ерозије. За разлику од С и N, код Mg, Ca, i Mn знатно су више 

температурне тачке деструкције (1107°C, 1484°C и 1962°C). Високе температуре изазване 

пожаром смањују количине присутних микроелемената и то: Mn 14%, Fe 12%, Zn 4%. На 

220°C 37% органске материје бива изгубљено и сви главни облици C су пиролизовани 

(сагорели): 70-80% целулозе и хемицелулозе, 50% линина и воднорастворљивих једињења, i 

10-25% липида Hungerford и сар., 1990).  

На 1cm дубине земљишног слоја, након спаљивања стрњишта достиже се температура 

од 338-442°C при чему 32-76% органске материје бива уништено при чему и 27-73% N 

(Raison, 1979). 

 
 

 3. УТИЦАЈ ПОЖАРА НА ОРГАНИЗМЕ У ЗЕМЉИШТУ 

  Организми који настањују земљиште су подељени на 3 групе: флора, фауна (микро, 

мезо и макро) и микроорганизми.  Критичне температуре за кључне биолошке организме у 

земљишту представљају оне температуре преко којих даље загревање изазива смрт 

поменутог организма(таб. 2).   

 
 

Табела 2. Критичне температуре за биолошке компоненте земљишта (Neary и сар. 1999) 

 
биолошка 

компонента 

критична 

температура 
0
С 

коренов систем 

биљака 

48 

ситни сисари 49 

коагулација протеина 60 

гљиве влажно земљ. 60 

клица семена влажно 

земљ. 

70 

гљиве суво земљ. 80 

Nitrosomonas sp. 80 

клица семена суво 

земљ.  

90 

микориза 94 

Поред низа негативних ефеката које пожари остављају за собом, јако је и битно 

негативно дејство на микроорганизме чијим се деловањем одигравају најбитнији 

биохемијски процеси у земљишту.  
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Слика 1.  Спаљивање жетвеног остатка пшенице 

 

Утицај пожара на микроорганизме је веома сложен и разноврсан. Популације 

микроорганизама одговорне су за кружење угљеника и хранљивих материја у природи а под 

утицајем су биотичких и абиотичких фактора. Слој око кореновог система назива се 

ризосфера и њу настањују аспорогене бактерије (Pseudomonas, Bacterium, Corybacterium), 

амонификатори, нитрификатори, сулфофикатори, спорогене бактерије, гљиве  (Acremonium, 

Alternaria, Cladosporium, Cephalosporium, Fusarium), алге и актиномицете. Концентрација 

микроорганизама у слоју ризосфере условљена је активношћу корена, који у спољашњу 

средину излучује органске и неорганске супстанце. Коренове излучевине стварају богату 

средину за развој микроорганизама. Микроорганизми за узврат фиксирају атмосферски азот 

и преводе га у облик доступан биљкама, разлажу земљишне минерале и минерализују 

органску материју, стварајући тако кореновом систему есенцијалне хранљиве материје. На 

врху вегетационих купа корена синтетишу се фитохормони и сличне хемијске материје које 

погодују расту саме биљке а поред њих и слузасте материје које олакшавају пораст 

кореновог система а уједно, представљају погодну средину за развој микроорганизама. 

 

 
Слика 2.  Заоравање жетвених остатака 

Бројност микроорганизама у ризосфери је различит, код бактерија се креће између  10
8
 

и 10
9
/g земљишта а гљива од 100 до 150 cm хифа по cm

2 
земљишта. 

Микроорганизми са гајеним биљкама успостављају различите облике кооперације као 

што су: симбиоза, мутуализам, коменсализам, паразитизам. Услед појаве пожара и високих 

температура нарушавају се ови облици сарадње а уништавање флоре директно утиче и на 

бројност и разноврсност микроорганизама у плићим и дубљим слојевима земљишних 

хоризоната.  



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

444 
 

Бројност и активност микроорганизама бива смањена услед: директног утицаја високе 

температуре или индиректно услед физичко-хемијских промена у постпожарном станишту 

(Hungerford и сар., 1990).  

Популације микроорганизама које се налазе на и ближе површини земљишта су 

подложније високим температурама док код популација у дубљим хоризонтима одређен 

проценат преживи пожаре. Јаки и дуготрајни пожари редукују бројност микроорганизама до 

дубине од 25 cm (Renbuss и сар., 1973).  

Ефекти високих температура зависе од типа микроорганизама и влажности земљишта. 

Бактерије су знатно отпорније од гљива па су леталне температуре за бактерије у сувом 

земљишту око 210°C а у влажном 110°C (Dunn и DeBano 1977). 

Азотофиксирајуће бактерије које живе у симбиози са легуминозама су доста 

осетљивије од других бактерија па се летални ефекти код њих испољавају на 140°C у сувом 

земљишту и 75°C у влажном земљишту. Сапрофитне гљиве бивају уништене на 120°C и 

60°C у сувом и влажном земљишту. Спаљивање може након одређеног периода утицати на 

фаворизацију једне групе микроорганизама којој одговарају постпожарни услови па се након 

одређеног периода почиње обнављати популација. Земљишне гљиве, које су важне у процесу 

распадања органске материје и ослобађању хранљивих елемената реагују слично као 

бактерије. Отпорност микоризних гљива зависи од нутритивног састава земљишних 

хоризоната т.ј. да ли садрже више органских или минералних материја као и од врсте биљака 

домаћина. Веће смањење микоризних гљива дешава се у земљиштима која су богатија 

органском материјом јер је она подложнија сагоревању (Harvey и сар., 1989). 

Са повећавањем рН вредности земљишта након спаљивања долази до повећавања 

бројности цианобактерија и метан-оксидирајућих бактерија. Према испитивањима научника 

из области педологије, 2 недеље након инкубације различитих сојева бактерија, услед 

једночасовног излагања земљишта температуром од 200°C, 96-98% бактерија је било 

убијено.  

Овде се наглашава, да се организми у земљишту, не хране само мртвом органском 

материјом, већ имајући у виду да су неки од њих и предатори, то између њих постоји 

„прехрамбени ланац“ и снажна борба за опстанак. Организми тла, осим што разграђују 

органску материју и изграђују хумус, истовремено производе  и угљен диоксид, органске 

киселине и друге спојеве, који „нагризају“ минерале тла, при чему се ослобађа храњива 

материја не само из хумуса већ и из минералног дела тла.  

На основу свега изнетог, може се рећи да пожари могу наненти низ како 

директних тако и индиректних штета и у зависности од интензитета потребан је јако 

дуг период да се спаљена површина опорави од негативних ефеката.  

 

 4. ГУБИЦИ ЕНЕРГИЈЕ ПРИ СПАЉИВАЊУ ОСТАТАКА ЖЕТВЕНИХ 

РАДОВА 

При спаљивању жетвених биљних остатака јавља се губитак топлотне енергије. 

Имајући у виду, да је однос приноса и биомасе углавном 1:1 (тачан однос је дат у 

табели 1) јавља се велики губитак органске масе, која за 1 хектар, у случају да се користи као 

топлотна енергија  за сагоревање може заменити и до 5м
3
 дрва за сагоревање.   
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Табела 3 Упоредна енергетска вредност приноса биомасе у t/ha и дрва за огрев 
Редни 

број 

Назив 

културе 

Жетвени 

индех 

Надземни 

принос 

биомасе по 

ha у (%) 

Просечни 

принос културе 

по ha у (t) 

Еквивалентна 

количина 

дрвета за 

огрев (м
3
) 

1 Пшеница 0,45 60 4 4 

2 Кукуруз 0,5 50 4,5 3 

3 Соја  0,3 70 2,7 5 

4 Јечам 0,44 56 4,4 4 

 

                 

Слика 3.  Балирање жетвеног остатка пшенице 
 

 5. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

Законом о изменама и допунама Закона о заштити од пожара објављеног у "Службеном 

гласнику РС", бр. 20/2015 од 24.2.2015. године, дате су казнене мере непридржавања  

законских одредби. Овде се наводе чланови закона који се односе на спаљивање остатака 

жетвених радова. 

Превентивне мере у природи 

Члан 45. 

При обављању послова у природи који могу изазвати пожар, а нарочито приликом 

употребе отвореног пламена, морају се спроводити мере заштите од пожара. 

Забрана ложења ватре у шуми 

Члан 46. 

Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, 

изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама 

заштите од пожара. 

Жетвени радови 

Члан 49. 

Привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, 

предузетник и пољопривредник који врши жетвене радове дужан је да предузме посебне 

мере заштите стрних усева од пожара. 

 Под посебним мерама заштите стрних усева од пожара подразумевају се: 

 1) организовање сталног дежурства; 

 2) организовање осматрачке службе; 

 3) организовање службе везе и обавештавања; 

 4) опремање механизације одговарајућом противпожарном опремом; 

 5) контрола противпожарне опреме; 
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 6) контрола исправности механизације; 

 7) контрола ускладиштавања усева. 

 Министар надлежан за пољопривреду, уз сагласност министра, доноси пропис којим 

ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. 

Спаљивање на отвореном простору 

Члан 50. 

Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном 

простору и спаљивање биљних остатака. 

 Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да ватрогасно-

спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним прописом. 

Прекршаји правног лица 

Члан 82.   

Новчаном казном од 300.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

23) за време жетвених радова не предузима посебне мере заштите стрних усева од 

пожара (члан 49. ст. 1. и 2); 

24) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору 

(члан 50. став 1); 

25) не организује противпожарну стражу (члан 51); 

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

 2) ложи отворену ватру у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме супротно 

члану 46. овог закона; 

 4) за време жетве не предузима посебне мере заштите стрних усева од пожара (члан 49. 

ст. 1. и 2); 

 6) не организује противпожарну стражу (члан 51); 

 7) примети непосредну опасност од избијања пожара или пожар а не уклони опасност, 

односно не угаси пожар или о пожару без одлагања не обавести надлежну ватрогасну 

јединицу или полицијску станицу (члан 71. став 1); 

 8) лажно пријави пожар или другу техничко-технолошку несрећу (члан 71. став 2); 

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако 

спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору (члан 50. став 

1). 
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РЕЗИМE 

 
При електролучном заваривању стварају се заваривачки димови који имају штетан утицај првенствено на 

завариваче, али и на животну средину. Хемијски састав ових гасова је различит и зависи од састава основног и 

додатног материјала за заваривање, као и од примењеног поступка заваривања. Велики број мерења и 

истраживања вршен је са циљем утврђивања негатовног утицаја заваривачких димова на здравље заваривача, 

али је много мање пажње посвећено оном делу заваривачких димова који се емитују у атмосферу. У овом раду 

представљени су резултати мерења емисије загађујућих материја (оксида азота, сумпор диоксида и прашкастих 

материја) у ваздух приликом електролучног заваривања у Заводу за заваривање Београд, у учионици за обуку 

заваривача. Резултати испитивања показују да, приликом заузетости капацитета учионице од 11%, измерене 

концентрације загађујућих материја не прекорачују прописане граничне вредности емисија. 

Кључне речи:, Електролучно заваривање, заваривачки димови, загађујуће материје, граничне вредности 

емисија..  
 

AIR POLLUTANTS EMISSIONS DURING ELECTRIC ARC WELDING 
 

ABSTRACT 

 
During electric arc welding, welding fumes which are toxic and have a negativ impact  primarily on the 

welders, but also оn the environment. The chemical composition of these gases is different and depends on the 

composition of the base metal and welding materials, as well as the applied welding procedure. A large number of 

measurements and research was done in order to determine negativ influence of welding fumes at the welders' health, 

but less attention was paid to the part of welding fumes which are emitted into the atmosphere.This paper presents the 

results of measurements of emissions of pollutants (nitrogen oxides, sulfur dioxide and particulate matter) into the air 

during electric arc welding at the Institute of Welding in Belgrade, in the classroom for welders training. Test results 

show that, in the classroom occupancy of 11%, measured concentrations of pollutants do not exceed the prescribed 

emission limit values. 

Keywords: Electric arc welding, welding fume, pollutants, emission limit values.   

 

1. УВОД 

 

Једна од најчешће коришћених техника спајања металних делова је заваривање. 

Заваривање је процес израде нераздвојивог споја успостављањем међуатомских веза између 

делова који се заварују, при чему се појединачно или комбиновано користи топлотна и 

механичка енергија, а по потреби и додатни материјал. Процењује се да је производња 

завареног материјала у свету око 1.000.000 t/god, при чему један заваривач у току радног 

времена потроши просечно до 5 kg електрода. Ако се узме у обзир да је просечна емисија 

заваривачког дима 0,5% од укупне масе завареног споја, добија се продукција штетног 

заваривачког дима од око 25 g којој је заваривач свакодневно изложен у току радног времена 

[1]. Део овог дима удишу заваривачи, део се задржава на филтерима система за вентилацију 

(уколико постоје), али остала количина емитује се у атмосферу.  

Разумевање процеса при којима настају штетна испаравања може помоћи 

произвођачима додатних материјала за заваривање у њиховим настојањима да створе 

                                                             
1 Висока техничка школа струковних студија Ниш 
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производе и процесе са нижим нивоима испаравања. Поступци заваривања, који се најчешће 

користе у пракси, засновани су на локалном загревању материјала изнад температуре 

топљења, када заварени спој настаје очвршћавањем (електролучно заваривање) или на 

локалном загревању материјала до температуре топљења, када заварени спој настаје уз 

додатно деловање притиска (електроотпорно заваривање) [2]. Око 80% заваривачких радова 

изводи се поступцима електролучног заваривања у које спадају [3]: 

− REL/MMA поступак заваривања (ручно електролучно заваривање обложеном 

електродом); 

− ЕPP поступак заваривања (елекролучно заваривање под прашком топивом жичаном 
електродом); 

− MIG/MAG поступак заваривања (електролучно заваривање у заштитној атмосфери 
инертног-активног гаса топивом жичаном еелектродом); 

− TIG/WIG поступак заваривања (електролучно заваривање у заштитној атмосфери 
инертног гаса нетопивом електродом од тунгстена-волфрама).  

Најширу примену има MIG/MAG поступак заваривања и око 70% свих заварених 

спојева изводи се овим поступком, док на све остале поступке електролучног заваривања 

отпада око 30%.  

Приликом електролучног заваривања, стварају се заваривачки димови (који се састоје 

од прашине и гасова) који су токсични и имају штетан утицај на животну средину. Честице у 

заваривачким димовима се углавном састоји од металних оксида и финих честица и формира 

се приликом испаравања метала. Оксиди се формирају приликом топљења и испаравања 

метала у луку, а затим њихове кондензације и оксидирања у контакту са околним ваздухом. 

Већина честица у заваривачком диму су изузетно мале, обично мање од 0.5 μm у пречнику и 

као такве могу да уђу плућа и оштете плућно ткиво и доведу до обољења [4]. У заваривачком 

диму се могу наћи оксиди следећих метала: баријум, берилијум, кадмијум, калцијум, хром, 

бакар, флуор, гвожђе, олово, магнезијум, цинк, молибден, никл, силицијум. Гасови у 

заваривачком диму се стварају услед високе температуре и ултраљубичастог зрачења 

електричног лука. Ови гасови (озон, азотни оксиди, сумпор диоксид, угљен моноксид итд.) 

су токсични и опасни по здравље људи и околину. Хемијски састав ових гасова је различит и 

зависи од састава основног и додатног материјала за заваривање, као и од примењеног 

поступка заваривања [5] (слика 1). 

 

 
Слика 1. – Извори заваривачког дима приликом електролучног заваривања: (1) Смер 

заваривања, (2) Облога електроде, (3) Жица електроде, (4) Електрични лук, (5) Метална 

купка, (6) Заварени материјал, (7) Основни материјал, (8) Емитоване крупне честице, (9) 
Емитоване фине металне капи 

У зависности од врсте електроде која се користи, стварају се заваривачки димови 

различитог састава. Поједине компоненте у заваривачком диму, као што је озон, настају и 

као последица ултраљубичастог зрачења на околину. Код REL поступка количина 

заваривачког дима расте са пречником електроде и струјом заваривања, а смањује се са 

повећањем угла нагиба електроде и радног комада. Код MIG и TIG поступка ствара се мања 
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количина заваривачког дима због нижих параметара, а код заваривања алуминијума, због 

високе рефлективности повећана је концентрација озона. Код MAG поступка у заваривачком 

диму налази се велика количина CO и CO2. Код Cr-Ni челика у заваривачком диму налази се 

висок удео шестеровалентног хрома Cr (VI) који је канцероген. 

На слици 2. приказана је зависност састава заваривачког дима (%) од врсте електроде 

код заваривања нисколегираних челика. 

 
Слика 2. - Састав заваривачког дима (%) зависно од врсте електроде (нисколегирани челик) 

 

Поједине компоненте у заваривачком диму налазе се у концентрацијама представљају 

посебну опасност на загађење ваздуха, а тиме и на здравље заваривача. У табели 1 дат је 

преглед критичних компонената у зависности од поступка заваривања. 

 

Табела 1 – Критичне компоненте у заваривачком диму 

Поступак заваривања Материјал Критично загађење 

REL 
Челик Честице 

Cr-Ni челик Честице, Cr (VI) 

MIG/MAG Crni челик Честице 

MIG 
Cr-Ni челик Честице, Cr, Ni, озон 

Алуминијум Озон 

Импулсни  MIG/MAG Сви Озон, Честице 

TIG 
Cr-Ni челик Озон 

Алиминијум Озон 

Прашком пуњена жица 
Челик Честице, (Ba) 

Cr-Ni челик Честице, Cr (VI) 

 

Утицај заваривачког дима на здравље заваривача је предмет истраживања дуги низ 

година. У литератури се могу наћи различита истраживања која су вршена са циљем 

утврђивања штетног дејства загађујућих материја из заваривачког дима на здравље 

заваривача [6]. Неки аутори су вршили испитивање у трајању од 9 година у 22 европска 

центра у 10 земаља на случајном узорку од 316 заваривача, како би утврдили утицај 

заваривачког дима на респораторне симптоме (астму и хронични бронхитис) [7]. Поједина 

испитивања су рађена у циљу утврђивања ризика од канцерогених обољења заваривача који 

су изложени заваривачким димовима који садрже хром (Cr) и никл (Ni) [8]. Неки аутори су 

испитивали неуролошке ефекте присуства мангана у заваривачком диму [9]. Такође је 
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испитиван утицај нискофреквентног електромагнетног поља на хематолошке и имунолошке 

параметре код заваривача [10].  

У циљу смањења ризика од изложености заваривачком диму на појаву обољења код 

заваривача, различити стандарди и прописи дефинишу заштиту од штетних материја из 

заваривачког дима. Опасне супстанце су од стране The National Occupational Health and 

Safety Commission (NOHSC) у Аустралији уврштене на ,,Листу опасних супстанци“ [11]. У 

САД су сви гасови, димови и паре који настају у процесу заваривању обухваћени 

документима Occupational Safety & Health Administration (OSHA) [12]. У Европи, поред низа 

националних прописа који дефинишу ову материју, Европска заваривачка федерација (ЕWF) 

је у својим упутствима за произвођаче заварених конструкција описала начин приступа и 

управљање животном средином сходно стандарду ЕN 14001 [13].  

Међутим, много мање пажње поклоњено је истраживању утицаја на животну средину 

и живи свет оног дела заваривачког дима који емисијом доспе у атмосферу. У овом раду 

представљени су резултати мерења емисије загађујућих материја (оксида азота, сумпор 

диоксида и прашкастих материја, као индикатора животне средине који се прате) у ваздух 

приликом електролучног заваривања у Заводу за заваривање Београд, у учионици за обуку 

заваривача. Мерења су извршена са циљем да се утврди да ли емисија испитиваних 

загађујућих материја прекорачује граничне вредности емисије, обзиром да на емитеру не 

постоје уређаји за смањење емисије загађујућих материја у ваздух. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА  

 

2.1. Мерно место 

 

Мерење емисије загађујућих материја: концентрације оксида азота, оксида сумпора и 

прашкастих материја у ваздух вршене су априла 2014. године у Заводу за заваривање у 

Београду. Завод за заваривање, учионица за обуку заваривача смештена је у ширем 

подручију града и оивичен је улицама Војислава Илића, Устаничка, Грчића Миленка и 

Господара Вучића. У близини Завода се налазе стадион ФК „Обилић“, Централни затвор и 

пословни и стамбени објекти. Радионица за обуку заваривача лоцирана је у задњем делу 

зграде Завода. У радионици за обуку заваривача обавља се заваривање челика, угљеничних 

ниско и високо легираних, као и обојених метала, електролучно обложеном електродом у 

заштити инертног гаса (TIG и MIG поступак), као и у заштити активног гаса (MAG 

поступак). 

Учионица за обуку заваривача се састоји од 9 кабина у којима се врши заваривање. У 

свакој кабини постоји вентилациони одводи који се спајају у један главни вентилациони 

канал који улази у зидани емитер на чијем врху се налази вентилатор који извлачи ваздух у 

атмосферу (слика 3). Емитер је правоугаоног квадратног пресека димензија 0,5 x 0,5 m, 

висине 8 m. На емитеру не постоје уређаји за смањење емисије загађујућих материја у 

ваздух. 

Мерење емисије загађујућих материја из учионице за обуку заваривача извршено је на  

главном вентилационом каналу пре уласка у зидани емитер, као једино изводљиво техничко 

решење (слика 4). Вентилациони канал је правоугаоног попречног пресека, димензија 0,6 x 

0,4 m, на висини од 2,5 m од пода просторије. 
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Слика 3. – Емитер учионице за обуку заваривача   Слика 4. – Мерно место 

 

2.2. Мерна опрема 

 

За мерење NOx и SO2, коришћен је гасни анализатор MRU Vario Plus Industrial, 

произвођача MKU Messgerate tur Rauchgase und Umweltschutz GmbH.  

За мерење емисије прашкастих материја коришћен је изокинетички узоркивач Isostack 

basic произвођача TCR TECORA и аналитичка вага ABJ 120-4M произвођача Kern&Sohn 

GmbH. 

Карактеристике мерне опреме приказане су у табели 2. 

 

Табела 2 – Подаци о коришћеној мерној опреми [14 –17] 

Испитивани 

параметар 
 Стандард Мерна опрема 

Мерни опсег и прецизност 

опреме 

Брзина струјања 

заваривачког дима SRPS ISO 10780 
Гасни 

анализатор 

MRU Vario Plus 

Industrial 

Мерни опсег: 

Азот диоксид (0 – 1000 ppt) 

Сумпор диоксид (0 – 5000 

ppt) 

Прецизност: 

Азот диоксид (<200ррt ± 

5ррt ili 5%, >200ррt ± 10%); 

Сумпор диоксид (<2000ррt 

± 10ррt ili 5%, > 2000ррt ± 

10%); 

Запремински проток 

заваривачког дима 
SRPS ISO 10780 

Температура 

заваривачког дима* 
- 

Оксиди азота (изражени 

као NO2) 
SRPS ISO 10849 

Оксиди сумпора 

(изражени као SO2) 
SRPS EN 14791 

Прашкасте материје ISO 9096:2003 Изокинетички 

узоркивач TCR 

TECORA 

Мерни опсег: 

Притисак (0 - 103,5 kPa) 

Температура (-20 - 1200 °C) 

Прецизност:  

Притисак (± 1%) 

Температура (0,7 %) 

Аналитичка 

вага Kern ABJ 

120-4M 

Мерни опсег: 0 – 120 g 

Прецизност: 0,0001 g 

* - Неакредитовани параметар 
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2.3. Услови у току мерења и начин узорковања  

 

У току мерења, по кабини, трошило се од 1 – 2 kg електрода и заваривало се од 2 до 6 

штуцни, од φ=20 mm до φ =200 mm, дебљине од 2 mm до 30 mm. У периоду мерења 

учионица за обуку заваривача била је оптерећења са 11% капацитета и радила је у претежно 

променљивим условима рада.  

Приликом мерења емисије загађујућих материја у ваздух, температура спољашњег 

ваздуха износила је 13 
о
C, релативна влажност ваздуха 50% и ваздушни притисак 1011 mbar. 

Приликом одређивања емисије прашкастих материја у ваздух, узиман је узорак из 

тока гаса на 3 тачке узорковања у одређеном временском периоду, користећи изокинетички 

контролисану брзину струјања гаса. Мерена је запремина узоркованог гаса, а претходно 

измерени филтер, на коме се задржавају прашкасте материје, је поново осушен и мерен. На 

основу измерене масе прикупљених прашкастих материја и запремине узоркованог ваздуха 

израчуната је концентрација прашкастих материја у отпадном гасу. 

Приликом одређивања емисија оксида азота (NOx) и оксида сумпора (SO2) , узорак је 

узиман континуално на 3 тачке узорковања, користећи гасни анализатор MRU Vario Plus 

Industrial. Приликом проласка узорка отпадног гаса кроз гасни анализатор врши се 

одређивање параметара помоћу електрохемијских сензора у анализатору, при чему се на 

дисплеју уређаја приказују израчунате концентрације мерених параметара. 

Раван узорковања је смештена на равном хоризонталном делу вентилационог канала 

константног облика и попречног пресека. Тачке узорковања су лоциране у линији за 

узорковање у центру попречног пресека и ексцентрично према предњем и задњем делу зида 

емитера на подједнакој међусобној удаљености. Позиција тачака узорковања је одређена на 

основу критеријума да тачке узорковања не смеју да буду на мањој удаљености од 3% од 

дужине линије за узорковање у односу на зидове емитера. 

Мерење емисије загађујућих материја из радионице за обуку и сертификацију 

заваривача је извршено на мерном месту које није у складу са стандардом SRPS EN 15259 

[14] и SRPS ISO 9096:2010 [15], на главном вентилационом каналу пре уласка у зидани 

емитер, као једино изводљиво техничко решење у датом моменту. 

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

У табели 3 приказане су измерене вредности емисије загађујућих материја у Заводу за 

заваривање, учионица за обуку заваривача и граничне вредности емисија (ГВЕ) прописане 

Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух, Прилог IV Опште 

граничне вредности емисија [18]. 

Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух, прописују 

се граничне вредности емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора; начин, 

поступак, учесталост и методологија мерења емисије загађујућих материја; као и 

критеријуми за успостављање мерних места за мерење емисије. Овом уредбом прописане су 

граничне вредности емисије за укупне прашкасте материје у отпадном гасу од 150 mg/Nm
3
 за 

масени проток мањи од 200 g/h. Граничне вредности емисије за неорганске гасовите материје 

у отпадном гасу, Уредбом су разврстане у класе штетности од I до IV. Мерене гасовите 

загађујуће материје (оксиди азота и оксиди сумпора) спадају у IV групу за које су ГВЕ 

прописане 350 mg/Nm
3
 за масени проток од 1800 g/h и већи.  
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Табела 3 – Измерене вредности емисије загађујућих материја 

Испитивани параметар Јединица 
Измерена вредност 

ГВЕ 
I II III 

Брзина струјања отпадног гаса m/s 13,6 13,0 12,0 - 

Запремински проток отпадног гаса Nm
3
/h 3276,3 3117,8 3103,0 - 

Температура отпадног гаса* °C 14,8 15,2 14,8 - 

Прашкасте материје mg/Nm
3
 <20 <20 <20 150 

Масени проток прашкастих материја g/h 35,4 38,3 32,6 200 

Оксиди азота изражени као NO2 mg/Nm
3 

<1 <1 <1 350 

Масени проток оксида азота g/h <3,3 <3,1 <3,1 - 

Оксиди сумпора изражени као SO2 mg/Nm
3 

23 26 23 350 

Масени проток оксида сумпора g/h 75,4 81,1 71,4 - 
* - Неакредитовани параметер 

 

На основу измерених вредности може се уочити су концентрације прашкастих 

материја у отпадном гасу у свим узорковањима мање од 20 mg/Nm
3
. Измерене концентрације 

NOx у отпадном гасу изражене као NO2 износе мање од 1 mg/Nm
3
, док просечне измерене 

концентрације SO2 у отпадном гасу износе 24 mg/Nm
3
.  

Обзиром да је отерећење учионице за обуку заваривача током мерења било 11% (што, 

уствари значи да је само у једној од 9 кабина вршено заваривање), при раду учионице пуним 

капацитетом очекују се више концентрације загађујућих материја у отпаднoм гасу које се 

емитују у атмосферу. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

У циљу утврђивања емисије загађивача који се емитују током електролучног 

заваривања, у раду су представљени резултати мерења емисије загађујућих материја (оксида 

азота, сумпор диоксида и прашкастих материја) у ваздух приликом електролучног 

заваривања у Заводу за заваривање Београд, у учионици за обуку заваривача. Мерења су 

вршена у условима рада учионице са оптерећењем од 11% капацитета и непостојања уређаја 

за смањење емисије загађујућих материја у ваздух на емитеру. 

Мерењима је утврђено да измерене вредности концентрација загађујућих материја од: 

<20 mg/Nm
3
 за прашкасте материје, <1 mg/Nm

3
 за оксиде азота изражене као NO2 и 24 

mg/Nm
3
 (средња вредност) за SO2 не прекорачују прописане граничне вредности емисија. 

Обзиром на измерене вредности и капацитет учионице, уколико би радила пуним 

капацитетом, могло би се очекивати да се концентрација прашкастих материја у отпадном 

гасу приближи или прекорачи граничне вредности емисија. Због тога је потребно 

инсталирати уређај за смањење емисије загађујућих материја у ваздух на емитеру Завода за 

заваривање, учионица за обуку заваривача. 
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РЕЗИМЕ 

Тема овог рада је истраживање о повређивању радника на градилиштима. Циљ истраживања је указивање на 

опасности које на градилишту свакодневно вребају раднике и о којима учесници у грађењу, тј. извођач радова, 

наџор и инспекције треба више да воде рачуна. Истраживање је спроведено на дванаест градилишта у Црној 

Гори. Истраживање, уз мале модификације, може послужити као основ за спровођење знатно озбиљнијег 

истраживања о ризицима од повређивања радника на градилиштима.  

Кључне речи: заштита на раду, истраживање, повреда, градилиште, ризик 

 

RESEARCH ABOUT INJURY OF WORKERS ON SITES IN 

MONTENEGRO 
ABSTRACT 

The theme of this paper is research about risk of injury on sites. Purpose of the research is to indicate on dangerous 

point that daily lurk workers on site, and about which all participant in construction process (Contractor, Supervision 

and Client) should care more. Research was carried out on twelve sites in Montenegro. This research can be base for 

bigger research about risks of injury on sites.  

Кеу words: health and safety at work, research, injury, site, risk 

 

 

1. УВОД 

Сваки запослени у току свог животног вијека, велики дио живота проведе на раду. Човјек 

нема избора, због очувања своје егзистенције принуђен је да ради, али исто тако сваки човјек 

треба да тежи да очува своје здравље. Послодавац има професионалну и моралну обавезу да 

запосленом лицу обезбиједи заштиту на раду. Немали број људи годишње изгуби живот 

усљед повреда на раду или посљедица професионалног обољења.  

Дакле, мјере заштите на раду првенствено имају превентивну функцију. Међутим, 

свакодневно и поред превенције догађају се повреде на раду, неријетко са смртним 

посљедицама. Заштита на раду, осим превенције, подразумијева и континуиран рад на 

сузбијању штетних утицаја и побољшању услова за рад.  

Тема овог рада је процјена ризика од повреда на градилишту. У те сврхе, извршено је и мало 

истраживање о ризицима на градилиштима у Црној Гори. Као што већина људи у индустрији 

зна, грађевинарство је најопасније занимање на копну у Европи. Годишње скоро 13 радника 

гине на 100 000 радника. У поређењу са другим струкама, овај број је веома значајан. На 

примјер, у лову и риболову годишње страда 5 радника на 100 000. У САД-у та цифра је мало 

већа, тачније 13,3 радника на 100 000. У Црној Гори више од 80 % повреда на раду се дешава 

у грађевинском сектору, затим у дрвној индустрији и електропривреди. На примјер, током 

2012. године у Црној Гори је било 45 повреда на раду, од којих 7 са смртним исходом, а 3 од 

7 смртних исхода су били на градилишту.  

 

                                                     
1 Грађевински факултет у Подгорици 
2
 Факултет технички наука, Департман за геодезију и грађевинарство 
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Циљ истраживања је указивање на опасности које на градилишту свакодневно вребају 

раднике и о којима учесници у грађењу, тј. извођач радова, наџор и инспекције треба више да 

воде рачуна. Истраживањем  је обухваћено дванаест градилишта у Црној Гори. Узорак је 

мали да би се могли извући одговарајући статистички подаци, али систем вршења 

истраживања може послужити као примјер како би требало спровести веће и објективније 

истраживање на тему ризика и повреда на градилишту.  
 

2. РИЗИК ОД ПОВРЕЂИВАЊА НА РАДНОМ МЈЕСТУ 
Уопштено, под појмом ризик подразумијева се одређена изложеност факторима, који својом 

активношћу могу довести до нежељених посљедица. Нежељене посљедице се огледају као 

настанак неких врста трошкова било да је ријеч о познатом трошку или губитку трошкова 

због настанка повреде на раду, обољења или обољена у вези са радом.  

Процјена ризика на радном мјесту заснива се на утврђивању могућих врста опасности и 

штетности на радном мјесту, на основу којих се врши процјена ризика од настанка повреда и 

оштећења здравља запосленог лица. Закон о заштити на раду (Службени лист РЦГ", број 

34/14) обавезује на процјену ризика од повреда на раду за сва радна мјеста у оквиру једног 

предузећа.  

Процјена ризика обухвата низ активности. Прије свега, треба дефинисати све опасности и 

штетности на радном мјесту, процјенити ризик који из њих проистиче, а све у циљу смањења 

посљедица које могу проузроковати.  

Свако запослено лице је дужно да помогне лицу које врши процјену ризика на радном 

мјесту. Исто тако, запослени треба да буде упознат са резултатима процјене ризика за своје 

радно мјесто.  

Да би заштитио здравље и безбједност радника, послодавац треба да спроведе процјену 

ризика. Процјену ризика треба да обави особа која је завршила одговарајућу обуку за тај 

посао и која има одговарајуће искуство. Сложеност процјене ризика на градилишту директно 

зависи од величине и врсте градилишта. Постоји више метода процјена ризика. Приликом 

процјене ризика веома је битно сагледати објективно сваки вид опасности.  

Када се приступа процјени ризика прво је неопходно идентификовати све могуће опасности 

на градилишту, као и узрок њихове појаве. Треба имати на уму да је опасност све што може 

изазвати повређивање, а ризик је вјероватноћа да дође до повређивања. Приликом процјене 

ризика веома може помоћи разговор са радницима на градилишту, што је био случај 

приликом спровођења истраживања на градилиштима у Црној Гори које је описано у 

наставку. Раднике је неопходно упутити у процесс процјене ризика и са њима је неопходно 

продискутовати све ситуације у којима су замало избјегнуте несреће и мање незгоде. Тако се 

може доћи до закључка и до идеје како се може унаприједити градилиште или чак 

промјенити понашање радника приликом рада, а самим тим и смањити ризик.  

Особе које могу бити угрожене на градилишту не морају само бити радници, то могу бити и 

пролазници, посјетиоци градилишта и сл. те је и то неопходно пажљиво сагледати приликом 

процјене ризика. [1] 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживање је спроведено на дванаест градилишта у Црној Гори. Углавном се радило о 

изградњи нових објеката. Градилишта која су обухваћена истраживањем се могу сврстати у 

четири групе:  

• градилишта на којима се врши изградња стамбено-пословних објекта (4), 

• градилишта на којима је у току изградња инфраструктуре (путеви, шетне стазе, 

водовод, канализација и сл.) (4), 

• туристички комплекси који обухватају изградњу инфраструктуре и објеката (2), 

• градилишта на којима се врши изградња хала за различите намјене (2). 
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Истраживањем је обухваћен велики број типова грађевинских радова, од земљаних, радова 

на бетонским и челичним конструкцијама, па до грађевинско-занатских радова.  

Истраживање је вршено директно на градилишту испитивањем и попуњавањем Контролних 

листа градилишта које су прилагођене циљевима истраживања. Питања на контролним 

листама су разврстама по “типовима” могућих узрочника опасности на градилишту, и то: 

безбједно радно мјесто, скеле, лифтови и дизалице, љестве, радови на крову, земљани 

радови, мануални рад, торањске дизалице и друге машине за вертикални транспорт, опрема и 

машине, саобраћај и возила, пожар и хитни случајеви, хазардне супстанце, бука, хигијена и 

општи услови, заштитна ођећа, електрична струја, заштита пролазника.  

Након извшеног истраживања, анализирана су сва градилишта и указано је на потенцијалне 

узроке опасности на сваком од градилишта.  

У наставку је дат приказ анализе резултата истраживања, и то елемената у којима је виђен 

потенцијални узрочник повећања ризика од повреда на раду. Такође, анализирана су и 

поједина питања која су била занимљива за доношење закључака о чему се највише води 

рачуна на градилишту када је у питању заштита на раду. [2] 

Табела 1 – Резултати истраживаља 

 Бр. Питање ДА НЕ 

Б
Е

З
Б

ЈЕ
Д

Н
О

 Р
А

Д
Н

О
 

М
ЈЕ

С
Т

О
 

1. 

Да ли постоји заштитна ограда ради спријечавања пада са 

слободних ивица на скели, мобилним подизним радним 

платформама, етажама објеката који се граде, пролазима, 

ископима итд.? 

41,6 % 58,4 % 

2. 

Да ли су рупе и товори обезбјеђени заштитном оградом или 

другом заштитом према одговарајућем правилнику или у 
потпуности затворени јасно означеним поклопцима за 

сријечавање пада? 

50 % 50% 

3. Да ли су све радне површине и путање изнивелисане и 

ослобођене од шута, других материјала и предмета? 
33 % 67 % 

Љ
Е

С
Т

В
Е

 

4. Да ли су љестве обезбијеђене од проклизавања са стране и у 

правцу пружања? 
45 % 55 % 

5. Да ли су љестве постављене тако да корисници не морају да се 

истежу или пењу преко препреке како би радили? 
73 % 27 % 

Р
А

Д
О

В
И

 Н
А

 

К
Р

О
В

У
 

6. 
Да ли на крову постоји ограда и да ли постоји неки други вид 

обезбјеђења од пада људи и материјала са крова? 
67 % 33 % 

З
Е

М
Љ

А
Н

И
 

Р
А

Д
О

В
И

 7. 
Уколико су странице ископа под нагибом, да ли је угао нагиба 

довољан да спријечи обрушавање тла? 
75 % 25 % 

8. 
Да ли је на ивицама ископа постављена адекватна ограда ради 

спријечавања пада људи? 
45 % 55 % 

9. 
Да ли су обезбијеђени одговарајући сигурносни блокови ради 
спријечавања превртања и клизања возила у ископ? 

18 % 82 % 

М
А

Н
У

Е
Л

Н
И

 

Р
А

Д
 

10. 

Да ли се користе лифтови, лифт-дизалице, ручна колица и друге 

машине и опрема како би се ручно подизање и држање тешких 

предмета свело на минимум? 

100 % 0 % 

Т
Р

О
А

Њ
С

К
Е

 

Д
И

З
А

Л
И

Ц
Е

 

11. Да ли торањска дизалица има важећи сетификат о исправности? 100 % 0 % 

О
П

Р
Е

М
А

 И
 

М
А

Ш
И

Н
Е

 

12. 
Да ли су опасно дијелови машина заштићени, као нпр. Сјечиво 

циркулара, зупчаници, ланчаници, осовине мотора? 
8 % 92 % 

13. 
Да ли машине и возила имају систем аутоматске звучне 
сигнализације приликом вожње уназад? 

75 % 25 % 
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 Бр. Питање ДА НЕ 

П
О

Ж
А
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 И

 Х
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Н
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Л
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В
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14. 

Да ли су усвојене процедуре за хитне случајеве, нпр. евакуација 

са градилишта у случају пожара или спасавање из затворених 

простора у случају пожара? 

75 % 25 % 

15. 
Да ли постоји начин за активирање аларма? Уколико постоји да 
ли функционише? 

0 % 100 % 

16. 
Да ли су обезбијеђена адекватна складишта за запаљиве 

течности и гасове? 
58 % 42 % 

17. 
Да ли су обезбијеђени адекватни противпожарни апарати и да 

ли су обезбијеђени у довољном броју? 
25 % 75 % 

Б
У

К
А

 

18. 
Да ли су дробилице и друге сличне машине опремљене 

пригушивачима? 
0 % 100 % 

19. 
Да ли је процес организован тако да је што мањи број људи 
изложен буци? 

25 % 75 % 

20. Да ли је обезбијеђена одговарајућа заштитна опрема? 42 % 58 % 

21. 
Да ли су постављена упозорења у дијеловима градилишта са 
појачаном буком? 

8 % 92 % 

 

Х
И

Г
И

ЈЕ
Н

А
 

22. Да ли се тоалети одржавају чистим? 27 % 73 % 

23. 
Да ли су обезбијеђени услови за одржавање хигијене 

(умиваоници, топла вода, сапун, пешкир)? 
27 % 73 % 

З
А

Ш
Т

И
Т

Н
А

 

О
Д

ЈЕ
Ћ

А
 

24. 
Да ли је обезбијеђена адекватна заштитна опрема, као нпр. 

шлемови, одговарајућа обућа, рукавице, наочаре, маске...? 
92 % 8 % 

25. 
Да ли сви радници којима је потребна заштитна ођећа носе 

исту? 
58 % 42 % 

 

Радници на градилишту су по природи посла константно изложени ризику од различитих 

повреда: падања са висине, саплитања, пада материјала и предмета, повреда приликом 

машинке обраде оплате и арматуре, затрпавања земљом приликом ископа и сл.  

На градилиштима се често догађа да не постоје заштитне ограде на скелама. У 50% случајева 

отвори на градилишту се не обезбјеђују, а радне површине и путање на градилишту ријетко 

су ослобођене од отпада и других предмета. Управо су то најчешће узрочници повреда 

радника и о овоме се знатно више треба водити рачуна.  

Љестве су најчешће у добром стању, али често су необезбјеђене од проклизавања са стране и 

у правцу пружања. У 73 % случајева радници не морају да се истежу како би испунили радни 

задатак, што је добро.  

О ископу се на градилиштима најчешће се води рачуна са аспекта стабилности страница 

ископа. Угалвном се води рачуна о томе да не дође до обрушавања земље приликом рада у 

ископу. Међутим, овђе је потребно нагласити да се у великој мјери не води рачуна о заштити 

од пада људи и возила у ископ. На ивицама ископа у 45% случајева постоји ограда, док у 

82% случајева не постоје сигурносни блокови на ивицама ископа који спријечавају клизање 

возила у ископ.  

Торањске дизалице на свим градилиштима која су предмет овог истраживања (на њих 8 је 

постојала торањска дизалица) посједују сертификат о исправности. Претпставка је да је ово 

папир који инспекција најчешће тражи, па се стога о томе води толико рачуна. Закључак је 

да инспекцијске службе треба да пооштре критеријуме у смјеру суштине, а не формалности. 

Свакако, добро је то што се торањске дизалице редовно контролишу.  

Веома често на градилиштима се догађају повреде радника усљед руковања машинама које 

имају сјечива, а немају заштиту. О овоме се мора водити рачуна много више у 
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грађевинарству него што је то био случај до сада. На свега једном од дванаест градилишта 

радници рукују машинама чија сјечива су заштићена.  

О пожару се на градилиштима веома мало води рачуна са аспекта заштите на раду. 

Процедуре су на већини градилишта усвојене формално. Међутим, као по навици, формално 

је све у реду, али поставља се питање шта ако се стварно догоди пожар. Радници на 

градилиштима нису упознати са процедурама у случају пожара. Не постоје алармни системи 

у случају пожара како би сви радници били упозорени да је негђе на градилишту настао 

пожар. С обзиром да се ради о углавном малим градилиштим, то некако се може и 

оправдати, мада би било добро да постоји алармни систем. На свега три од дванаест 

градилишта постоје противпожарни апарати, а од три градилишта гђе постоје апарати у 

довољном броју, само на једном градилишту радници знају гђе се налазе противпожарни 

апарати. У случају мањег пожара, он би могао прерасти у већи јер често запаљиве материје 

на градилишту нису адекватно складиштене. О пожару на градилишту треба много више 

водити рачуна него што је сада случај јер превентивне мјере много мање коштају него 

санирање посљедица које пожар може да изазове.  

Усљед велике буке на градилишту, исцрпљености након десет сати ради, често се дешава да 

радници на чују машину или возило. Посебно је то опасно када се ради о вожњу у назад јер и 

возач лако може да не види радника. Систем аутоматске звучне сигнализације приликом 

вожње уназад има велики број возила, тачније на 75 % градилишта користе се таква возила и 

машине. Бука, заједно са пожаром, је појава која се не третира како би требало са аспекта 

заштите на раду. Само на једном градилишту примјећено је упозорење у дијеловима 

градилишта са појачаном буком. Све машине које производе буку немају пригушиваче, а 

заштитна опрема за рад у бучним условима углавном није обезбијеђена. Такође, процес рада 

на градилишту није организован тако да је што мање људи изложено буци.  

Извођач радова радницима углавном обезбијеђује заштитну опрему. Међутим, често се 

дешава да је не користе јер из неког разлога им не одговара и јер не постоји притисак од 

стране наџорног инжењера да је користе. Велики проблем је свијест учесника у грађењу и 

приликом обука кадрова мора се утицати на свијест да ношење заштитне опреме није 

осмишљено да би се радник малтретирао већ да би се заштитио на радном мјесту. 

Један од најважнијих корака ка смањењу ризика јесте темељна процјена свих ризика који се 

налазе на градилишту. Најважније је добро познавати потенцијалне опасности на 

градилишту, у циљу произвођења низа прописа усмјерених ка безбједним радним условима.  

Истраживањем које је спроведено на 12 градилишта у Црној Гори, донесени су одређени 

закључци. Ово истраживање је мало, али може послужити као примјер како би се требало 

спровести озбиљније истраживање на већем броју узорака и доћи до закључака којима би се 

унаприједио ниво знања и свијести о ризицима на градилишту. Nažalost, u Crnoj Gori svijest 

pojedinih Investitora i Izvođača radova nije u dovoljnoj mjeri usmjerena na sprovođenje mjera 

zaštita na radu. Prilikom razgovora sa radnicima i šefovima gradilišta ustanovili smo da je zaštita na 

radu segment koji prilikom izvođenja radova često se ne uzima u obzir za ozbiljno.  

Инспекцијске службе обилазе градилишта и кажњавају поједине извођаче за непоштовање 

мјера заштите на раду, али сматрамо да су инспекција и казне постале формалне природе и 

свеле су се на тражење неког сертификата који је истекао прије ”три” дана, елабората о 
заштити на раду који формално постоји на градилишту, провјери заштитне ођеће и сл. 

Суштински, сматрам да је неопходно утицати на свијест свих учесника у грађењу, а 

најважније радника на градилишту. Најчешће се дешава да Извођач радова обезбиједити 

заштитну опрему за раднике, а да је они не користе. То се дешава јер не постоји развијена 

свијест о опасностима на градилишту. Чест одговор радника на питање зашто не носи шлем, 

зашто се не веже на висини и сл. је “Ако хоће да се деси, десиће се”. Дјелимично се увијек 

сложим са тим да смо сви ми играчи судбине, али свакако да се несрећа или повреда може 

спријечити адекватним спровођењем мјера заштита на раду. Стога, мислим да је неопходно 
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да се приликом обуке радника организују курсеви о заштити на раду. Сматрамо да сваки 

Извођач радова треба редовно да организује обуку за све своје раднике.  

На градилиштима Луштица и Порто Нови, граде се објекти вишемилионске инвестиционе 

вриједности. Инвеститори су веома озбиљни и они су ти који притискају извођаче радова да 

спроводе мјере заштите на раду, и то је случај да морају да их спроводе у складу са 

европским директивама које су знатно строжије од важеће регулативе за заштиту на раду у 

Црној Гори. Инвеститор, у овим случајевима, има цијели сектор који је задужен за 

контролисање и спровођење мјера заштита на раду. Тај приступје веома добар јер 

Инвеститор је једини учесник у грађењу који може да изврши притисак на Извођача радова 

да спроводи мјере заштите на раду. На тим градилиштима ниво заштите на раду је на 

изразито високом нивоу. На примјер, на Луштици постоје тачно одређена мјеста гђе радници 

могу да запале цигарету и на тим мјестима постоје канте за одлагање пикаваца. У Порто 

Новом постоје возила која прскају прашину како је радници не би удисали. Претходно 

наведени примјери су мјере заштите на раду које су пракса у великом броју држава свијета. 

Међутим, мени као независном посматрачу било је занимљиво да то наведем као примјер, јер 

то до сада није била пракса у Црној Гори. [2] 

4. ЗАКЉУЧАК 

Несреће на градилиштима су скупе, и у емотивном и финансијском смислу. На углед 

компаније негативно може утицати смртна повреда изазвана непажњом на градилишту. 

Прво, смрћу радника догодио се велики губитак јер је изгубљен живот. Друго, породица 

оштећеног или преминулог може тражити надокнаду, што често може изазвати велики 

финансијски утицај, може уништити мали бизнис, као и име фирме које је грађено годинама 

на тржишту. С много мањим финансијским улагањима и мало већом пажњом, такви 

случајеви се могу избјећи.  

Увијек ће постојати много проблема на градилишту, и они ће бити различити од 

гради¬лишта до градилишта. Оно што је од круцијалног значаја је да пословођа и лице 

задужено за заштиту на раду буду сигурни да ниједан аспект безбједности и здравља није 

превиђен прије него што неки посао на градилишту отпочне.  

Истраживањем је закључено да спровођење мјера заштите на раду у огромној мјери директно 

зависи од Инвеститора и његових захтјева о заштити на раду, затим од Извођача радова, а на 

крају и од појединачних учесника у грађењу на градилишту (радника). Заштита на раду је 

заправо свијест која треба да се развија и гаји у фирми која изводи радове и исто тако на 

градилишту међу свим учесницима у грађењу. То се веома да осјетити прегледајући 

испуњене контролне листе јер готово је правило да исти Извођач на више различитих 

градилишта прави исту грешку приликом спровођења мјера заштите на раду, нпр. не 

обезбјеђује противпожарне апарате. Исто тако, имамо случај да један извођач радова има 

веома добре оцјене о спровођењу мјера заштите на раду на више градилишта која су била 

предмет истраживања.  

Дакле, закључак је да сви учесници у грађењу, као и надлежни државни органи треба да 

поведу рачуна и раде на спровођењу мјера заштите на раду, тако да спровођење истих 

постане уобичајена пракса и навика свих учесника у грађењу. Обезбјеђење градилишта: 

скела, ископа, заштитне опреме, треба да буде обавеза као што је обавеза извадити 
грађевинску дозволу прије почетка градње. Такође сматрам, да и кроз образовање техничара, 

занатлија и инжењерског кадра у средњешколско и факултетско школовање неопходно је 

увести Заштиту на раду као обавезан предмет.  

Спровођење мјера заштите на раду је веома јефтина инвестиција и веома је исплатива јер 

спријечава многе повреде и несреће на градилишту. Повреда и губитак живота много више 

коштају него спровођење мјера заштите на раду. 
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ПРАВНИ АСПЕКТИ РЕГУЛИСАЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Драган Батавељић
1
, Анка Војводић

1 

 
РЕЗИМЕ 

 

Аутори у раду указују на бројне повреде права запослених, које утичу на њихову безбедност и здравље 

на раду. Такође, знатан део рада је посвећен остваривању и заштити права запослених, тј. могућности да они 

пред одговарајућим институцијама и у законом предвиђеном року заштите своја права, која су им уставним и 

законским одредбама загарантована. Наиме, чињеница је да се здравље запослених не угрожава само услед 

лоших услова рада (на пример, у рудницима, на градилиштима, у загушљивим просторијама  и слично), него и 

услед непоштовања њихових права, што веома често, може да изазове стрес, мождана, срчана и друга обољења, 

па чак да доведе и до суицидних идеја, што у пракси Републике Србије није тако редак случај.  

Да би се обезбедила правна сигурност и једнакост права, потребно је да се у свакој демократској 

држави, правни односи, у које спадају и радни односи, регулишу општим правним актима, којима се на општи 

начин и на неодређено време регулишу одређени правни односи. То значи да се општи правни акти односе на 

неодређен број случајева, а држава, захваљујући свом монополу физичке силе, обезбеђује њихову примену. Ови 

акти, уствари, представљају изворе права, а за потребе овог рада анализираћемо само изворе радног права, јер 

се, управо, ова грана права бави заштитом здравља и сигурности на раду.  

Кључне речи: безбедност на раду, здравље запослених, дискриминација, мобинг, заштита на раду, 

изгарање на послу, злоупотреба службеног положаја, хармонизација прописа, законодавство 

 

 

LEGAL ASPECTS OF REGULATION 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE REPUBLIC OF SERBIA 
 

 
ABSTRACT 
 

The authors of this paper point to numerous violations of the employees' rights, which affect their safety and 

health at work. Also, a significant part of the paper is devoted to the implementation and protection of the employees' 

rights, i.e. the possibility for the employees to protect their rights, guaranteed by constitutional and legal provisions, in 

front of the respective institutions and within the statutory deadline. Namely, it is the fact that the employees' health is 

endangered not only by unfavorable working conditions (for example, working in mines, on construction sites, in stuffy 

rooms, etc.), but, also, due to the violation of their rights, which often can cause stress, brain, heart and other diseases,  

leading even to suicidal ideas which is not such a rare case in practice of the Republic of Serbia. 

In order to ensure legal security and equality of rights, it is necessary for every democratic country, to regulate 

legal issues, including employment relationship, by the general legal acts, which will in a general way and for an 

indefinite period of time regulate certain legal relationships. This means that the general legal acts are to be related to an 

indefinite number of cases and, the state itself, due to its monopoly of force, is to ensure their implementation. These 

acts, in fact, represent the sources of law and, for the purposes of this paper, only sources of the labor law will be 

analyzed, because this branch of law deals precisely with the protection of workplace health and safety. 

Keywords: safety at work, employees' health, discrimination, mobbing, protection at work, job burnout, abuse 

of power, harmonization of regulations, legislation 

 

 

1. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

  

Имајући у виду да постоје бројни начини угрожавања права запослених, који утичу на 

њихову безбедност и здравље, одлучили смо да у анализи свих тих потенцијалних 

могућности угрожавања наведених права, најпре, кажемо нешто о дискриминацији. Наиме, 

појам дискриминације (lat. discriminare) није лако одредити, а најчешће представља одвајање, 

разликовање, искључење, давање предности и слично. У правној литератури се под 
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дискриминацијом подразумева однос који се заснива на укидању или ограничавању 

принципа равноправности и једнакости
2
. Дискриминација увек представља кршење људских 

права, па је, отуда, забрана дискриминације модерна тековина, утврђена Декларацијом о 

правима човека и грађанина и представља, такође, правну категорију. И важећи Устав 

Републике Србије из 2006. године регулише забрану дискриминације (члан 21.), тако да се 

овим начелом гарантује једнакост свих грађана пред Уставом и законом. Сви уживају 

једнаку законску заштиту, тако да је забрањена свака дискриминација, посредна или 

непосредна, по било ком основу.  

У Европској унији (Уговор о Европској заједници – члан 1. и члан 12.) експлицитно 

се забрањује дискриминација, по било ком основу, без обзира на држављанство. Забрана 

дискриминације је регулисана и другим међународним актима, као што смо то већ напред 

навели. Дискриминацију у запошљавању, најпотпуније је регулисала Међународна 

организација рада
3
, усвајајући Конвенцију и Препоруку 111, које се односе на 

дискриминацију. 

Закон о раду Србије предвиђа забрану непосредне и посредне дискриминације, како 

незапослених, тако и запослених, затим позитивну дискриминацију и, на крају, забрану 

сексуалног узнемиравања. Законодавац, сходно Уставу, гарантује правну заштиту, како 

грађана који траже посао, тако и запослених, ако су жртве дискриминације.  

 

2. РАДНО ВРЕМЕ 

 

У савременим радним законодавствима, прописи о радном времену имају, углавном, 

заштитну функцију. Данас постоји општи тренд о скраћењу радног времена, под којим се 

подразумева "период у току кога радник извршава рад ... у складу са националним правом 

и/или праксом"
4
. Значи, под радним временом се подразумева оно време, које је запослени 

дужан да проведе на раду.  

Закон о раду Републике Србије прописује да пуно радно време износи 40 часова 

недељно, осим ако се тим Законом друкчије не уреди, с тим да не може бити краће од 36 

часова недељно. Пуно радно време запосленог млађег од 18 година живота, не може да буде 

дуже од 35 часова недељно, нити дуже од 8 часова дневно (члан 87.).  

Радни однос се може засновати и са радним временом, краћим од пуног радног 

времена, ако природа посла и организација рада омогућавају да на радном месту, за које је 

предвиђено пуно радно време, раде два запослена са половином пуног радног времена. Тада 

говоримо о непуном радном времену (члан 51.) и њега треба разликовати од допунског рада – 

као рада ван радног односа. Међутим, Закон о раду у члану 52. прописује да се запосленом, 

који ради на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, на којима 

постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог, скраћује радно време сразмерно 

штетном дејству услова рада на здравље запосленог, а највише 10 часова недељно (послови 

са повећаним ризиком). Запослени који ради са скраћеним радним временом, има сва права 

као и да ради са пуним радним временом.    

Прековремени рад не може да траје дуже од 8 часова недељно, нити дуже од 4 часа 
дневно по запосленом. Забрањен је прековремени рад запосленом који је млађи од 18 година 

живота. Такође, запослена жена за прве 32 недеље трудноће, не може да ради прековремено, 

ако би такав рад био штетан за њено здравље и здравље детета. Запослена жена за време 

последњих 8 недеља трудноће, исто тако, не може да ради прековремено.  

Ноћни рад је рад који се обаља у времену од 22 h до 06 h наредног дана и запослени 

може да ради ноћу дуже од једне радне недеље, само уз његову писану сагласност. 

Малолетници, у принципу, не могу да раде ноћу, изузев ако се ради о пословима у култури, 

                                                 
2
 Шундарић, Б., Право Међународне организације рада, Београд, 2001, стр. 179-182. 

3
 Брковић, Р., Дикриминација у запошљавању, Радно и социјално право, Београд, 1998, број 7-9. 

4
 Директива бр. 93/104 Европске уније.  
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спорту, уметности и рекламној делатности или ако је у питању неодложан посао, а да нема 

довољно других радника. Ноћног рада су поштеђене и жене последњих 8 недеља трудноће, 

ако би то штетило њиховом и бебином здрављу.   

 

 

3. ОДМОРИ И ОДСУСТВА 

 

Право на одмор спада међу основна права субјеката радног односа и овог права се 

запослени не може одрећи, не може смањити дужина његовог трајања, нити се, пак, ово 

право може на друго лице пренети. Ово право је гарантовано Уставом
5
 и законом

6
, па зато, 

послодавац мора запосленом да омогући коришћење одмора, јер у супротном чини 

прекршај
7
. Наиме, као и сваки други рад, тако и рад у форми радног односа, проузрокује 

умор, а да би радник могао континуирано да ради, потребно је да обнавља психо-физичке и 

радне способности.  

Због свега наведеног, право на одмор је опште-признато право радника и регулисано 

је чланом 24. Опште декларације о правима човека из 1948. године. Он је, такође, повезано 

са правима на ограничено радно време, зараду и заштиту на раду, а регулисано је 

колективним уговором и, као такво, не може бити предмет погодбе између радника и 

послодавца. Отуда, Закон о раду гарантује раднику следеће врсте одмора: одмор у току 

дневног рада (члан 65.), дневни одмор (члан 66.), недељни одмор (члан 67.) и годишњи 

одмор (члан 68-75.). Време одмора урачунава се у радно време.  

Запослени који ради пуно радно време, има право на одмор у току дневног рада у 

тајању од најмање 30 минута. Запослени који ради дуже од 4, а краће од 6 часова дневно, има 

право на одмор у току рада у трајању од најмање 15 минута. Запослени који ради дуже од 

пуног радног времена, а најмање 10 часова дневно, има право на одмор у току рада од 

најмање 45 минута (одмор у току дневног рада).  

Такође, ако законом није другачије одређено, сваки запослени има право на одмор 

између два узастопна радна дана, у трајању од најмање 12 часова непрекидно (дневни одмор), 

док запослени има право на седмични одмор у трајању од 24 часа непрекидно (овај недељни 

одмор се, по правилу, користи недељом)
8
. Закон о раду садржи одредбе и о годишњем 

одмору, тако да запослени који први пут заснива радни однос, има право да користи овај 

одмор, после 6 месеци непрекидног рада. Запослени не може да се одрекне права на 

годишњи одмор, нити му се то право може ускратити
9
.  

У свакој календарској години, запослени има право на годишњи одмор у трајању 

утврђеном општим актом и уговором о раду, а најмање 20 радних дана. Дужина годишњег 

одмора се утврђује тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по основу 

доприноса на раду, услова рада, радног искуства, стручне спреме запосленог и других 

критеријума, утврђених општим актом или уговором о раду. Право на одмор је универзално 

право, гарантовано највишим правним актом државе, које делује према свим запосленим 

лицима. То је заштитно право, непреносиво и неотуђиво право. Када је реч о овој материји, 

треба рећи да су, на пример, годишњи одмори у СР Немачкој загарантовани Савезним 
законом о одморима (Bundesurlaubsgesetz), који је поставио минималну границу овог одмора 

на 18 дана, што је повећано амандманима из 1994. године на 24 радна дана. За време 

годишњих одмора, гарантована је просечна зарада.  

                                                 
5
 Устав Србије из 2006. године, члан 60. став 4. 

6
 На пример, Закон о раду, "Службени гласник Републике Србије", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 

75/2014, члан 64-79, Закон о државним службеницима, "Службени гласник Републике Србије", бр. 9/2005, 

81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 i 99/2014), члан 14. 
7
 Закон о раду, члан 275-276. 

8
 Међутим, послодавац може да одреди неки други дан за коришћење недељног одмора, ако природа посла и 

организација рада то захтева.  
9
 Брковић, Р., Радни односи, Књига прва, Индивидуални радни односи, Крагујевац, 2007, стр. 138. 
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4. ЗАШТИТА НА РАДУ 

 

У литератури не постоји јединствен став о томе шта се сматра под појмом заштите на 

раду. Данас преовлађује схватање да овај појам обухвата примену најсавременијих 

техничких, здравствених, образовних, организационих, социолошких, правних, економских и 

других мера и средстава, са циљем да се делује превентивно и са јединим задатком да буде 

што мање несрећа и повреда на раду и да се што безболније уклоне штетне последице, ако се 

оштећење здравља и повреде на раду, нису могли избећи.  

Заштиту на раду зајемчују и најзначајнији акти МОР-а и ЕУ. У Србији постоји 

недовољно активности друштва у циљу предузимања адекватнијег информисања запослених 

о мерама које треба предузети ради превенције болести и спречавања повреда на раду
10

.   

Законодавство које се односи на заштиту на раду у Србији, није усаглашено са 

највишим стандардима који су инкорпорисани у највишим међународним актима, па зато 

морамо, врло брзо, приступити хармонизацији прописа, ако желимо да будемо одговорни, 

како према запосленима, тако и према организацијама чији смо, од недавно, члан. Наиме, 

мора се донети нови закон, који ће регулисати безбедност и здравље радника, јер из свих 

међународних аката произилази само један закључак, а то је да је право на професионално 

здравље, основно право сваког човека.   

Разликујемо две врсте заштите на раду. Прву групу чине опште заштитне норме и 

њима се регулише заштита запослених на свим радним местима, тј. односе се на све 

запослене, без обзира где раде. Другу групу чине посебне заштитне норме, које могу да 

буду двојаке: норме у вези са опасностима при употреби машина и материјала који су опасни 

за живот и здравље и норме у вези са опасностима у појединим делатностима при одређеним 

врстама послова.  

Одговорност за остваривање жељених циљева у области безбедности и здравља на 

раду, не сноси само послодавац, него и запослени. Обавезе и одговорности послодавца у 

области опште заштите запослених, ближе су уређене одредбама Закона о безбедности и 

здрављу на раду, а у извесној мери и одредбама Закона о раду. Сагласно тим одредбама, 

послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у 

којима су спроведене прописане мере безбедности и здравља на раду. Послодавац је, такође, 

дужан да обезбеди услове у којима ће радни процес бити прилагођен телесним и психичким 

могућностима запослених.  

Осим наведеног, послодавац је посебно дужан: 

 Да обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених; 

 Да утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на 
раду; 

 Да извештава инспекцију рада о питањима значајним за безбедност и здравље на 
раду; 

 Да изврши оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; 

 Да организује послове безбедности и здравља на раду; 

 Да води и чува евиденције о радним местима са повећаним ризиком и другим 
питањима значајним за заштиту здравља и безбедности на раду; 

 Да осигура запослене од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у 

вези са радом. 

 

Запослени има право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду. Међутим, 

запослени има и обавезе у овој области. Тако је одредбама члана 80. став 2. и 3. Закона о 

раду, прописано да је запослени дужан: 

                                                 
10

 О овоме видети шире: Јашаревић, С., Усклађеност регулативе Србије о заштити на раду са стандардима 

МОР-а и Европске уније, Радно и социјално право, број 1/2007, стр. 276-305. 
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1. Да поштује прописе о безбедности и заштити живота и здравља на раду, како не би угрозио 

своју безбедност и своје здравље, као и безбедност и здравље осталих запослених; 

2. Да послодавца обавести о свакој врсти потенцијалне опасности, која би могла утицати на 

безбедност и здравље на раду. 

Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и 

здравља на раду, а онај који обавља послове са повећаним ризиком има право и обавезу да 

обави лекарски преглед на који га укључује послодавац. Запосленом је, између осталог, 

допуштено и да одбије да ради:  

1. Ако му прети непосредна опасност по живот и здравље, због тога што нису спроведене мере 

за безбедност и здравље на радном месту, док се те мере не обезбеде; 

2. Ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед;  

3. Ако се на лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове за 

обављање послова са повећаним ризиком. 

Обавезе запосленог су, такође, да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, 

да наменски користи средства за рад и опасне материје, како не би угрозио своју 

безбедност и своје здравље, као и безбедност и здравље других лица. И, најзад, запослени је 

дужан да сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се 

спровеле прописане мере за безбедност и здравље на раду. 

Запослени не може да ради прековремено, ако би, по налазу надлежног здравственог 

органа, такав рад могао погоршати његово здравствено стање. У питању је општа заштита 

запослених, а послодавац је дужан да поступи у складу са налазом и оценом, односно 

мишљењем надлежног здравственог органа.  

Послове на којима постоји повећана опасност од повређивања и професионал-них или 

других обољења, може да обавља само здрав, способан и добро обучен човек. У питању је 

један од модалитета опште заштите запослених, због тога што се њиме не штите поједине 

категорије запослених, као у случају посебне заштите, него (сви) запослени код којих су се 

стекли законски услови за заштиту од наведених послова.  

Законом о раду, по први пут у Републици Србији, прописана су правила која се односе 

на заштиту личних података запослених. Таквим прописивањем обезбеђује се одговорније и 

професионалније поступање са личним подацима запослених. Само у изузетним случајевима 

ти подаци могу да буду доступни и тзв. "трећем лицу", значи послодавац мора да води 

рачуна о томе, како се са личним подацима поступа и ко може да их прикупља, обрађује, 

користи и доставља трећем лицу.  

Поред опште заштите на раду, жене уживају и посебну заштиту, а у радном праву 

постоје два посебна облика заштите жена у радном односу:  

1. Заштита жена с обзиром на њихове психо-физичке особине; 

2. Заштита жена с обзиром на трудноћу и материнство. 

Када је реч о првом облику заштите, треба рећи да се запосленој жени забрањује рад 

на пословима, на којима се претежно обављају нарочито тешки физички задаци, радови под 

земљом или под водом или неки други послови, који би могли штетно и са повећаним 

ризиком да утичу на њено здравље и живот. Што се другог облика заштите тиче, указујемо 
на чињеницу да запослена жена за време трудноће, не може да ради на пословима који су, по 

налазу надлежног здравственог органа, штетни за њено здравље и здравље детета. Запослена 

жена за време прве 32 недеље трудноће не може да ради прековремено и ноћу, ако би такав 

рад био штетан за њено здравље и здравље детета, док последњих 8 недеља трудноће, 

уопште не може да ради прековремено и ноћу. Наведена права има и усвојилац, хранитељ, 

односно старатељ детета.  

Породиљско одсуство и одсуство ради неге детета. Запослена жена има право на 

породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета у трајању од 365 дана. Посебно, 

према измени закона о раду, запослена жена има право на породиљско одсуство и право на 

одсуство са рада ради неге детета за треће и свако наредно новорођено дете у укупном 

трајању од две године. За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 
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детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, послодавац не може запосленој жени 

дати отказ, осим ако је радни однос заснован на одређено време или су се стекли законски 

услови за престанак радног односа.   

Запослени, млађи од 18 година, уживају посебну заштиту у радном односу, како по 

међународним, тако и по домаћим изворима радног права. Запослени, млађи од 18 година 

живота, не може да ради на пословима: на којима се обавља нарочито тежак физички рад, 

рад под земљом, под водом или на великој висини, који укључују излагање штетном зрачењу 

или средствима која су отровна, канцерогена или која проузрокују наследна обољења.  

Пуно радно време запосленог млађег од 18 година, не може да се утврди у трајању 

дужем од 35 часова недељно, нити дужем од 8 часова дневно. Забрањен је прековремени рад 

и прерасподела радног времена запосленог који је млађи од 18 година живота.   

Посебна заштита инвалида предвиђена је међународним конвенцијама и препорукама 

и националним изворима радног права. Запосленом инвалиду рада, послодавац је дужан да 

обезбеди обављање послова према преосталој радној способности.  

 

5. ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ЗДРАВЉА И СИГУРНОСТИ 

НА РАДУ 

 

У даљој хармонизацији радног права Србије, а посебно прописа који се односе на 

заштиту здравља и безбедност на раду, са правом Европске уније, од посебног је значаја 

Европска социјална повеља, која је усвојена у Торину 1961. године, са каснијим протоколима 

из 1988, 1991. и 1995. године. Ова Повеља је ревидирана у Стразбуру 1996. године, а њен 

значај је вишеструк. Србија је у обавези да исту потпише и то у року од две године од дана 

пријема у Савет Европе. Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изјавио је 09. 

фебруара 2009. године, да ће Србија испунити обавезе које је преузела чланством у Савету 

Европе и ратификовати ревидирану Европску социјалну повељу, која се налази у 

скупштинској процедури. Наиме, ради се о веома значајном акту, којег би требало да се 

придржавају све чланице Савета Европе и, за почетак, сасвим је довољно да извршимо 

хармонизацију нашег радног права са другим делом ове Повеље. 

Обим овог рада нам не дозвољава да се детаљније задржимо на свим правима 

садржаним у другом делу Повеље, па ћемо се, због тога, задржани само на праву на 

достојанство на раду, праву које је увек актуелно. Ово право, регулисано је чланом 26. 

другог дела Социјалне повеље и оно је сегмент основног права на људско достојанство. То је 

право које се гарантује, пре свега, уставима, односно основним законима. Тако, на пример, 

СР Немачка даје врло значајно место основним правима (то је посебан одељак Устава – 

Основни закон из 1949. године), међу којима право на људско достојанство заузима посебно 

место. Наиме, ово је право темељ из кога произилазе и остала основна права. Према судској 

пракси Савезног уставног суда СР Немачке, право на људско достојанство је највише 

основно право и представља основ за гаранцију остваривања свих других основних права, 

која су Уставом таксативно одређена.  

Држава Србија је преузела озбиљне мере с намером да, у догледно време, изврши 
хармонизацију законодавно-правне регулативе са највишим међународним стандардима, 

који су установљени универзалним актима ОУН-а, МОР-а и регионалним правним актима, 

који су усвојени у органима Европске уније. Не можемо одбијати ратификацију конвенција 

које смо потписали, већ се морамо заложити и за потписивање других конвенција Савета 

Европе, којима се гарантује слободно запошљавање, безбедност на раду и заштита здравља, 

слободно кретање свих лица и др.  

С обзиром на наше припадање континенталном праву и развијеност тамошње 

регулативе, нека нам као узор послужи право СР Немачке, а пре свега, радно-правни систем 

ове европске земље, једног од оснивача Европске уније. Ова земља је донела велики број 

посебних закона којима се регулише: заштита запослених, борба против тешког рада, 

посебна заштита мајки, омладине, инвалида, функционисање радних судова и друго. То само 
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доказује колико је развијено немачко радно право, јер је Немачка једна од значајних 

европских држава, која је заштиту права из радних односа и социјалног осигурања, подигла 

на највиши ниво. Наиме, заштита права из радних односа, остварује се пред: првостепеним 

радним судом, земаљским радним судом и савезним радним судом. Поред Немачке, веома су 

нам корисна и искуства Пољске и Словеније, које су своју радно-правну регулативу, скоро у 

потпуности, хармонизовале са Европском унијом, чији су равноправни чланови. 

 

6. УЗБУЊИВАЧ И ЊЕГОВ РАДНО-ПРАВНИ СТАТУС 

 

У овом делу рада рећи ћемо нешто и о узбуњивачима, који су постали предмет 

посебног интересовања последњих неколико година, чији је допринос веома значајан у 

спречавању одређених противправних радњи, како у јавном, тако и у приватном сектору, али 

и у откривању бројних афера. Покушаћемо да у неколико следећих пасуса извршимо анализу 

радно-правног статуса (положаја) узбуњивача, сагледавајући национални упоредно-правни, 

тј. компаративни и међународни аспект. Наравно, треба нагласити да је још увек тешко дати 

једну универзалну и свеобухватну (опште-прихватљиву) дефиницију овог појма, с обзиром 

да се о лицима која имају овај статус значајније пише и говори тек последњих неколико 

година, као и да постоје бројне разлике у дефинисању и схватању појма узбуњивача у 

правним системима појединих држава. Оно што посебно отежава давање једне синтетичке 

дефиниције узбуњивача, јесте чињеница да не постоји одговарајуће правно нормирање 

његовог статуса, како на националном, тако и на међународном нивоу
11

.  

Додуше, мора се признати да је Република Србија донела Закон о заштити узбуњивача 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 128/2014), који представља први правни акт 

наше земље, којим се узбуњивачи штите тако што им се пружа ефикаснија судска заштита и 

убрзава реаговање државе и друштва, у случајевима када су ова лица спремна да проговоре и 

открију злоупотребе јавног интереса. Овај Закон је у примени од 5. јуна 2015. године, а 

ступио је на снагу 4. децембра 2014. године. Њиме се уводи систем посебне врсте праћења и 

евиденције предмета у вези са узбуњивањем, тако да он, поред раније (искључиво) 

административне заштите Агенције за борбу против корупције, сада предвиђа заштиту суда, 

који узбуњиваче може да врати на посао (уколико буду отпуштени), да им пружи заштиту од 

мобинга или евентуалне одмазде
12

. 

Одредбама наведеног Закона о заштити узбуњивача (члан 2.) одређено је значење 

појединих израза, тако да, у смислу овог Закона узбуњивање представља "откривање 

информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења 

противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, 

животну средину, као и ради спречавања штете великих размера" (тачка 1.), док се 

узбуњивачем сматра "физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним 

ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, 

носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва 

на привредном друштву" (тачка 2.). Такође, веома је важно напоменути на овом месту да је 

наведеним законским одредбама дато и појмовно одређење "штетне радње", која представља 
"свако чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има 

право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица 

стављају у неповољнији положај" (тачка 7.).  

Овај термин (узбуњивач) се користи у различитим земљама, тако да се наведену врсту 

запослених лица користе различити називи, али се може рећи да је заједничко свим овим 

                                                 
11

 То значи да не постоји један посебан пропис, који би био посвећен искључиво регулисању радно-правног 

статуса узбуњивача, како у националним правним системима, тако и на међународном нивоу, иако се мора 

признати да се последњих неколико година примећује знатно интензивнија нормативна активност у погледу 

регулисања  овог статуса. 
12

 Оно што је карактеристично напоменути, јесте да, колико је познато, до сада свега пет европских земаља има 

закон о заштити узбуњивача, међу којима је Савет Европе оценио наш српски закон као један од најбољих. 
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терминима да је у питању лице које саопштава одређене информације у вези корупције или 

других противправних радњи послодавца и те информације прослеђује у јавност. Међутим, 

оно што је врло значајно напоменути када говоримо о појмовном одређењу узбуњивача, јесте 

чињеница да је његов рад позитиван и племенит, с обзиром да ово лице
13

, најчешће, доводи у 

питање свој опстанак на послу, спречава напредовање или, чак, ризикује своју каријеру, јер  

жели да спречи незаконите радње које би могле да нашкоде другима. Тиме се он сукобљава 

са послодавцем, јер износи информације о коруптивним и другим радњама послодавца, које 

су противправне. Такво његово понашање се означава као узбуњивање и представља 

откривање одређених противправних активности послодавца, као и саопштавање таквих 

сазнања јавности и надлежним органима. Према позитивним прописима Републике Србије, 

послодавац узбуњивача може да буде лице из приватног и јавног сектора
14

, што је случај и у 

неким другим земљама, као што су, рецимо, Шведска, Велика Британија, Мађарска и друге
15

. 

Када је реч о радно-правном статусу узбуњивача у Републици Србији, треба рећи да је 

чланом 21. важећег Закона, ово лице заштићено од послодавца који не сме ни на који начин 

(чињењем или нечињењем) да га стави у неповољнији положај, у вези са узбуњивањем. На 

тај начин, узбуњивач ужива одговарајућу правну заштиту и његов радно-правни статус не 

може да буде промењен на његову штету, тј. у негативном смислу. Свакако, то је тешко 

омогућити, јер послодавац сматра да је узбуњивач изиграо његову верност и, отуда, је 

неопходно да се одговарајућим правним прописима гарантује неопходна сигурност правног 

статуса лица које је спровело узбуњивање. Такође, важно је нагласити да у Србији постоји 

разликовање између интерног и екстерног узбуњивања: прво постоји, уколико се 

узбуњивање врши унутар организације достављањем информације послодавцу (по којој је он 

дужан да поступи без одлагања)
16

, а друго започиње достављањем информације овлашћеном 

органу, који је дужан да поступи у року од 15 дана од пријема те информације
17

. Посебно је 

значајно нагласити да је неопходно приликом узбуњивања постојање тзв. "добре вере", тј. да 

је овај чин извршен на основу расположивих података и истинитих информација, без 

злоупотребе узбуњивања, која је забрањена и кажњива. Наиме, веома је извесно да 

узбуњивачи (како у нашој, тако и у другим земљама), после извршеног узбуњивања, могу да 

постану жртве злостављања власника фирме у којој раде, свог претпостављеног или колега 

са посла. Што се тиче постојања неког опште-обавезујућег међународног правног акта (на 

пример, Уједињених нација, МОР-а, Савета Европе и слично), који би регулисао радно-

правни статус узбуњивача и његову заштиту, треба рећи да, за сада, такав пропис још увек не 

постоји, али је Република Србија, углавном, ускладила своје законодавство са постојећим 

нормативним актима, који регулишу ову материју
18

.   

  

7. ЗАШТИТА ЛИЧНОГ ИНТЕГРИТЕТА И ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Право на рад је једно од основних људских права и спада у групу економских права и 

оно је зајемчено, као такво, у складу са законом и највишим општим правним актом 

                                                 
13

 Узбуњивач може бити лице ангажовано по основу уговора о раду, као и по неком другом правном основу – на 

пример, уговора о делу, уговора о волонтирању или привременим и повременим пословима, затим лице које се 

налази у фактичком радном односу код послодавца, бивши запослени и слично. 
14

 Ово није случај у свим земљама, тако да, на пример, поједине земље, као што су Аустрија, Италија, Белгија и 

друге, пружају заштиту у јавном сектору.  
15

 О овоме видети шире: Антић, А, Радноправни статус узбуњивача – међународни, компаративни и 

национални аспект, Правни живот – часопис за правну теорију и праксу, Број 11, Година LXIV, Књига 577, 

2015, Београд, стр. 365-376. 
16

 Закон о заштити узбучивача, члан 15. став 1. и 2. 
17

 Исто, члан 18. став. 1. и 3.  
18

 Друштвени значај узбуњивача је несумњив, тако да су они неопходни свакој држави, јер својом активношћу 

(узбуњивањем) спречавају настанак штетних последица, које могу настати услед против-правног понашања 

њихових послодаваца. 
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Републике Србије
19

. Оно што је веома значајно напоменути на овом месту, када говоримо о 

наведеном праву, јесте чињеница да свако има право на слободан избор рада и да су свима, 

под једнаким условима, доступна сва радна места
20

. Међутим, за овај део нашег рада, који је 

посвећен праву запосленог на лични интегритет и достојанство његове личности је од 

посебне важности нагласити уставну одредбу према којој "свако има право на поштовање 

достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на 

раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну 

накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа"
21

, с тим што се нико 

не може одрећи ових права. О највећем броју ових права везаних за право на рад смо већ 

писали у претходним поглављима, тако да се нећемо овде поново бавити њиховом анализом, 

али ћемо, свакако, указати на основне карактеристике права сваког запосленог на поштовање 

достојанства његове личности на раду и на заштиту његовог личног интегритета. 

Наиме, потреба да се заштите права радника јавила се веома рано, тј. са самом 

појавом првих облика рада, али је развој законодавства, које је омогућило заштиту права 

запослених, везан за XIX век, када су настали бројни раднички покрети и удружења. Њихов 

основни задатак је био, управо, заштита и спречавање угрожавања запослених. То 

угрожавање радника, све чешће повређивање на раду, ширење професионалних болести и 

болести које проузрокују стрес и психичке тегобе запослених, резултат су савремених 

тенденција у пословању и убрзаног техничко-технолошког развоја. Управо, због тога, 

савремено законодавство поклања све већу пажњу заштити личног интегритета и 

достојанства запосленог лица. То су неприкосновена лична права, која зајемчује и сам Устав 

Републике Србије из 2006. године, затим ратификоване међународне конвенције и други 

законски акти, од којих посебно треба истаћи Закон о спречавању злостављања на раду из 

2010. године, који представља lex spеcialis и одговор на бројна злостављања на радном месту. 

Такође, због свог значаја, ова права су заштићена и међународним правним актима, као што 

су акти највиших међународних организација (на пример, акти ОУН-а, МОР-а, СЗО-а, ЕУ и 

слично). Отуда је међународно радно законодавство, које у себи садржи опште-прихваћене 

европске вредности, интегрисано у домаћи правни систем.  

Полазећи од наведених констатација, треба рећи да важећи Устав Републике Србије 

из 2006. године забрањује сваку врсту дискриминације, утврђујући да су пред Уставом и 

законом сви једнаки и да свако има право на једнаку законску заштиту
22

. Посебно је значајно 

указати на уставну одредбу важећег Устава, којом је забрањена "свака дискриминација, 

непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне 

припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, 

имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета"
23

. Даљом 

анализом уставних одредаба важећег Устава Републике Србије, утврђује се постојање 

гаранције неприкосновености људског достојанства и дужности да га сви поштују и штите, 

као и постојање права свакога на слободан развој личности, уколико тиме не крши права 

других лица која су зајемчена Уставом. Ова права су неприкосновена, тј. апсолутна и не могу 

се ни са чим ограничити, што гарантује и највиши општи правни акт својим одредбама 

садржаним у члану 23. став 1, члану 60. став 4. и члану 202. став 4.  
Поред Устава Републике Србије и бројних аката међународних организација (које смо 

већ навели), право запосленог на лични интегритет и достојанство његове личности је, као 

апсолутно и неприкосновено право, заштићено и регулисано низом законских прописа. Тако, 

на пример, Закон о раду
24

 предвиђа да потписивањем уговора о раду, запослени добија и 

право на одговарајућу накнаду (зараду за свој рад), безбедност и здравље на раду, 

                                                 
19

 Устав Републике Србије, члан 60. став 1. 
20

 Исто, став 2. и 3. 
21

 Исто, став 4. 
22

 Исто, члан 21. став 1. и 2.  
23

 Исто, члан 21. став 3. 
24

 "Службени гласник Републике Србије", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014. 
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здравствену заштиту, као и друга права у случају болести, смањења или губитка радне 

способности и старости. Ту, наравно, спада право на физички и психички интегритет и 

достојанство личности
25

, забрана дискриминације и узнемиравања (уопште), као и 

сексуалног узнемиравања.  

 

8. ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ 

(МОБИНГА) 

 

Закон о спречавању злостављања на раду
26

 представља тзв. lex spacialis
27

 у нашем 

правном систему и за њега је карактеристично да се, по први пут, регулише право запосленог 

на заштиту од злостављања на раду. Поред овог Закона, значајан је и Закон о безбедности и 

здрављу на раду
28

, који регулише обезбеђивање услова запослених на радном месту, али тако 

да ови услови, што је више могуће, смањују повреде на раду, професионална обољења и 

обољења у вези са радом. Када је реч о заштити личног интегритета и достојанства личности 

запосленог, као и права запосленог на заштиту од злостављања на раду, велики значај има 

Закон о облигационим односима
29

. Одредбе овог Закона се односе на права личности и 

њихову заштиту, али и на накнаду штете због повреде права. За Кривични законик 

Републике Србије је карактеристично да он не регулише, изричито, кривична дела за повреду 

права на лични интегритет и достојанство запослених, али можемо да наведемо низ 

кривичних дела, која могу да буду у директној вези са наведеним правом (на пример, 

злоупотреба службеног положаја). 

Када послодавац и запослени (као уговорне стране) потпишу, тј. закључе уговор о  

раду, они преузимају и одговарајућа права и обавезе у складу са законом и колективним 

уговором. Пре свега, овај уговор им обезбеђује право на одговарајућу зараду, право на 

безбедан и здрав рад, здравствену заштиту личног интегритета, достојанство личности и 

друга права, која се међусобно преплићу, а не искључују. Уколико дође до повреде права 

запосленог на безбедан и здрав рад, то ће се, сигурно, довести до повреде права запосленог 

на лични интегритет и достојанство личности, а ово право може да буде нарушено услед 

повреде на раду, професионалне болести, дуготрајног излагања штетним утицајима разних 

фактора у процесу рада. У том случају се ова повреда права на лични интегритет и 

достојанство личности запосленог испољава у физичком оштећењу или професионалном 

обољењу. 

У циљу стварања услова неопходних за здраву и безбедну радну околину, послодавац 

је дужан да организује рад на такав начин, којим ће се спречити појава злостављања на раду, 

као и да упозна све запослене са чињеницом да постоји Закон о спречавању злостављања на 

раду, његовом садржином и свим њиховим правима, која запослени имају, уколико они 

сматрају да су злостављани на раду. Данас се злостављање на раду дефинише као свако 

активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца, 

које се понавља, а има за циљ да повреди достојанство, углед, лични и професионални 

интегритет, здравље, положај запосленог и које изазива страх или ствара понижавајуће и 

увредљиво окружење, погоршавајући услове рада. Очигледно, овде се ради о радњама које су 
усмерене на психичко злостављање запослених на радном месту, које има трајна и дубока 

здравствена оштећења запосленог. У последње време се у нашој пракси користи термин 

"мобинг", који представља назив за радње злостављања на радном месту, којима се нарушава 

лични интегритет и достојанство личности запосленог. За мобинг је карактеристично да он, 

                                                 
25

 Закон о раду, члан 12. 
26

 "Службени гласник Републике Србије", бр. 13/2010. 
27

 Познато правило lex specialis derogat legi generali, представља доктрину по којој је закон којим се уређује 

одређена тема, јачи од закона који регулише општа питања. 
28

 "Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2005. 
29

 Одредбе овог Закона су значајне, јер се односе на права запослених и њихову заштиту и накнаду штете због 

повреде тих права.  
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према самој законској дефиницији, представља радњу која се понавља, тако да је он 

заједнички назив за наведене радње којима се нарушава (путем злостављања на раду) лични 

интегритет и достојанство личности. Ова врста злостављања се може извршити на различите 

начине, тако да у пракси постоји подела на хоризонтални и вертикални мобинг, стратешки и 

емотивни мобинг и слично
30

.  

Неспорна је чињеница да, уколико дође до великог понављања и дугог трајања овог 

злостављања, може доћи до значајних патњи у менталном, психосоматском, социјалном и 

сваком другом смислу. Закон забрањује злоупотребу права на заштиту од злостављања и 

предвиђа мере које се не сматрају злостављањем. Притом, треба разликовати мобинг, тј. 

радње којима се врши злостављање на раду, с једне стране и дискриминацију на раду, с друге 

стране, при чему законодавац разликује непосредну и посредну дискриминацију. Закон о 

раду, такође, забрањује и узнемиравање (уопштено), као и сексуално узнемиравање 

запослених, али је несхватљиво да Закон о раду садржи одређене тзв. "правне празнине", које 

се тичу права на судску заштиту од узнемиравања и питање одговорности послодавца за 

таква понашања. Сматрамо да је регулисање ових, веома значајних, питања препуштено без 

икаквих основа интерним актима послодавца. На то нас упућује и Резолуција Европског 

парламента о узнемиравању на радном месту из 2001. године. Уколико дође до повреде 

права на лични интегритет и достојанство личности, запослени може да претрпи, како 

материјалну
31

, тако и нематеријалну штету. Много је лакше накнадити материјалну, него 

нематеријалну штету, јер ова друга врста штете има посебну сатисфакцију за запосленог, а 

њена висина треба да зависи од повреде права личности и дужине чекања на сатисфакцију
32

. 

Последице злостављања на раду, често пута могу да буду и катастрофалне – од угрожавања 

здравља, па све до стварања суицидних идеја код злостављеног, које се, нажалост, понекад и 

реализују
33

. 

С обзиром да у нашем праву, као и у највећем броју других правних система, веома 

често постоји разлика између нормативног и стварног, тј. онога што је прописано 

одговарајућим законским нормама и реалног живота, треба нагласити да је за сваку државу 

веома значајно, не само да право буде створено, него да се оно примењује и остварује. Зато је 

код нас могуће заштиту права запосленог на лични интегритет и достојанство личности 

остварити у судском или арбитражном поступку, при чему надлежни инспекцијски органи 

врше надзор над поштовањем права запослених
34

. Уколико дође до повреде права на лични 

интегритет и достојанства личности запосленог лица
35

, то лице може да оствари заштиту 

наведеног права подношењем кривичне пријаве против починиоца надлежном јавном 

тужиоцу. Оно што је битно нагласити јесте чињеница да права на подношење овог захтева 

застарева у року од 6 месеци од дана када је злостављање учињено, тј. од дана када је 

извршена последња радња злостављања. 

 Уколико се у судском поступку утврди постојање кривичне одговорности починиоца, 

запослени може, на основу правоснажне и извршне судске пресуде, да захтева одговарајућу 

накнаду у парници
36

. Наравно, најбоље је да се постигне мирно решавање таквих спорова и 

                                                 
30

 О овоме видети шире: Лубарда, Б., Социјална права и достојанство на раду, Часопис за теорију и праксу 

радног и социјалног права, бр. 1, Београд, 2008, стр. 20. 
31

 Материјална штета се, најчешће, огледа у губитку зараде запосленог због болести. 
32

 У нашем праву, нажалост, није предвиђена одговорност послодавца за штету, коју услед злостављања на 

раду, запослени или група запослених причини другом лицу код истог послодавца. 
33

 У пракси Републике Србије је познато више случајева где су оваква злостављања имала последице са 

смртним исходом, било да је злостављано лице (запослени) извршио самоубиство или донео одлуку да живот 

одузме лицу које врши такво злостављање, тј. мобинг.  
34

 Радовановић, Д., Инспекцијски надзор над применом прописа у области рада, Зборник радова, Правни 

факултет у Нишу, број. 65, 2013, стр. 471-486. 
35

 Ова повреда има својство кривичног дела. 
36

 Имајући у виду да је радно-правни однос истовремено и облигационо-правни однос, запослено лице због 

повреде личног интегритета и достојанства може да оствари заштиту својих права и накнаду штете за њихову 

повреду и у парничном поступку, сходно одредбама Закона о облигационим односима (("Службени лист 
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таква могућност је у нашем праву предвиђена не тако давно донетим Законом о медијацији
37

, 

према коме запослени може да, пре покретања судског спора, поднесе захтев за посредовање, 

при чему, као посредник треба да буде постављено лице од поверења, тј. особа која се налази 

на списку посредника код послодавца или која ужива поверење обе стране у поступку. Према 

Закону о мирном решавању радних спорова (спор који запослени покреће пред судом због 

злостављања има карактер радног спора), запослено лице које сматра да је злостављено на 

раду, може да покрене поступак пред Агенцијом за мирно решавање спорова, али је за такав 

поступак потребна сагласност обе стране у спору. Свакако је овакво решавање спорова 

насталих због злостављања на раду, пред арбитром - најцелисходније решење, како за једну, 

тако и за другу страну. Међутим, уколико није могуће овакво мирно решавање спора, с 

обзиром да наведено право запосленог на лични интегритет и достојанство личности спада у 

корпус основних људских права загарантованих Уставом, запослено лице може, ради 

заштите овог свог права да покрене поступак пред Уставним судом, тј. да поднесе уставну 

жалбу против појединачних аката и радњи којима се повређују уставна права. То се може 

учинити само у случају када су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за 

њихову заштиту, односно ако је законом искључено право на њихову судску заштиту. 

Коначно, сви грађани се могу обратити Европском суду за људска права са седиштем у 

Стразбуру, који сматрају да су им повређена права прописана Европском конвенцијом о 

људским правима, али тек пошто се исцрпе сви унутрашњи правни лекови.   

Из напред наведеног се може видети да различити облици злостављања на раду, који 

угрожавају право запосленог лица на његов лични интегритет и достојанство његове 

личности, могу да имају веома озбиљне последице у погледу нарушавања здравља 

запосленог. Зато је неопходно превентивно деловање, континуирана едукација (како 

послодаваца, тако и запослених) и стално подизање нивоа свести свих субјеката који су 

учесници у остваривању радног односа, сарадња са међународним институцијама у овој 

области, усклађивање и хармонизација прописа националног законодавства са међународним 

декларацијама, конвенцијама и другим значајним актима. То је све потребно ради повећања 

безбедности запослених и очувања њиховог здравља, заштите личног интегритета и 

достојанства њихове личности, тако да је неопходно појачати напоре у циљу попуњавања 

правних празнина које постоје у домаћем законодавству и ускладити казнену политику 

према починиоцима злостављања на раду са решењима која већ постоје у другим земљама и 

која дају очекиване резултате. 

 

 

9. ЗАЛАГАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТВАРИВАЊЕ РАДНИХ ОБАВЕЗА  

 

На почетку овог последњег дела нашег рада, желели бисмо да укажемо на чињеницу 

да су запослени највећа инвестиција и да, зато, свако улагање у њихову континуирану 

едукацију, даљи развој, усавршавање и слично, није промашај, него напротив, пун погодак. 

То је улагање које се вишеструко исплати. У претходној анализи смо указали на проблеме 

мобинга и злостављања на раду, што може довести до стреса, угрожавања здравља и веома 
негативних последица. Зато је неопходно да на челу једног предузећа, факултета, суда, а 

посебно медицинске установе, буде лице које има особине правог лидера, који може да 

окупи око себе добар тим људи (познаваоце свог посла), који уме да нађе излаз из сваке 

ситуације и да решава конфликте који су неминовни у раду, али чијим се решавањем добија 

нови квалитет и успостављају бољи односи међу запосленима. То се може постићи само 

подједнаком бригом за све запослене, интересовањем за њихове проблеме, организовањем 

одговарајућих дружења, стварањем односа поверења и пријатне атмосфере, тако да 

                                                                                                                                                                  
СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 

1/2003 - Уставна повеља). 
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 "Службени гласник Републике Србије", бр. 18/2005. 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

 

476 

 

запослени са осмехом и жељом долазе на посао, а не само да одраде оно што морају. То се 

посебно односи на запослене у области здравства, који брину о туђем здрављу и њиховим 

животима, па је неопходно одвојити рад од нерада, омогућити стимулацију вредних и 

послушних, марљивих и способних, стручних и оданих свом послу, увести такмичење у 

постизању бољих резултата, награђивање према раду, а избећи тзв. "уравниловку", према 

којој сви примају исто, без обзира како се односе према својим радним обавезама. 

Када ово говоримо, желимо посебно да укажемо на тзв. "синдром изгарања на послу" 

(енг. burnout), који се јавио последњих неколико деценија и представља друштвени и 

професионални проблем, због свакодневног убрзавања ритма живота, повећања захтева на 

раду, умножавања информација и слично, што све доводи до неминовних стресова. О овом 

проблему се почело говорити релативно касно, тј. тек седамдесетих година прошлог века, а 

наведени појам burnout је уведен 1974. године у САД-у и означава "гашење мотивације и 

иницијативе"
38

. Овај феномен сагоревања на послу представља психијатријски и физички 

поремећај код радника који пружају услужне делатности, тј. њихов "психички и физички 

слом"
39

. 

Наведени назив се данас користи, како у Србији, тако и у већини савремених држава у 

свету, а почео је да се користи како би указао на тзв. процес детериоризације (лат. deterior – 

горење, уништавање), који настаје у раду са болесницима у медицинским установама или са 

клијентима у социјалним, образовним и другим институцијама. То се, посебно, односи на 

медицинске сестре (техничаре), физиотерапеуте, радиологе, затим хирурге и друге 

специјалности у области медицине и заштите здравља, када дође до "смањења мотивације и 

иницијативе, нарочито када посвећеност одређеном задатку не доводи до резултата". Ово је 

једна од најранијих дефиниција наведеног синдрома, која је касније проширивана тврдњом 

појединих аутора да burnout представља емоционалну исцрпљеност (замор), 

деперсонализацију (негативан став према послу) и смањење професионалне ефикасности
40

. 

Такође, има аутора који наведени синдром изгарања дефинишу као изгарање духа, 

значајно опадање ентузијазма, нестанак мотивације, осећај фрустрације, незадовољство, 

депресију, бес и слично. Потенцијални кандидати за добијање овог синдрома данас могу 

бити сви запослени, имајући у виду у каквом времену живимо. Наравно, овде треба 

разликовати стрес, који може довести до наведеног синдрома и између ова два појма не треба 

ставити знак једнакости и то из више разлога. Стрес је привремено стање, а "сагоревање на 

послу" представља процес који траје дуже (хронични поремећај), особе које су "сагореле на 

послу" осећају се празно, немотивисани су и не виде излаз из тренутне ситуације. Зато се и 

каже да су мобинг, стрес и "сагоревање" (burnout) синдроми савременог света,  који су 

међусобно тесно повезани и узајамно доста испреплетани, па треба све предузети да се 

овакве ситуације превазиђу: мобинг - медијацијом или судском заштитом, стрес – 

управљањем емоцијама, burnout – позитивним размишљањем о послу, постизањем истог 

резултата без додатног исцрпљивања. 

Оно што је веома карактеристично за наведени процес "сагоревања на послу", јесте да 

се овај синдром јавља, управо, код особа које су изузетно посвећене свом послу, али које 

схвате да њихово жртвовање није било довољно да би се постигли жељени резултати и 
постављени циљеви. Зато такве особе временом губе радни ентузијазам, јер су претходно 

биле максимално посвећене свом послу, удовољавале другима, избегавале дневни и 

годишњи одмор и слично. Оне се повлаче у себе и изолују, доживљавају посао као 

бесмислицу, настаје телесно исцрпљивање и додатни стрес, улазе у фазу апатије и губитка 

животних интереса (равнодушност), јер су потпуно без мотивације ("сагорели"). Зато треба 

радити на превенцији "синдрома сагоревања на раду", на време препознати почетке његовог 

                                                 
38

 Граховац-Брчић, С., "Burnout" синдром изгарања на послу у области здравства, Правни живот – часопис за 

правну теорију и праксу, Број 11, Година LXIV, Књига 577, 2015, Београд, стр. 393-395. 
39

 Исто, стр. 394. 
40

 Исто. 
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настајања, неговати међусобне односе са колегама на послу уз узајамни подстрек и подршку, 

комуницирати са другима, афирмисати решавање конфликата, награђивати и стимулисати 

најбоље раднике (посебно, високоризичне и најугроженије категорије професионалаца) у 

области здравства, судства, просвете и других занимања – једном речју, извршити 

превенцију "сагоревања на послу" и свести могућност изгарања радника на најмању могућу 

меру. Наведене мере превенције у области здравства су вишедимензионалне и веома 

значајне, јер област здравства представља један од темеља сваког друштва, на коме се 

заснива опстанак савремене заједнице. Али, здравство представља, истовремено, и "кућу у 

којој станује професионални стрес", па је због његовог значаја за свако друштво неопходно 

посебну пажњу посветити целокупном здравственом систему, као стубу сваке уређене 

државе, у коме ће се створити здрав амбијент и однос између пацијента и медицинског 

радника, тако да ће запослени у здравственој установи увек бити професионални и стручни, 

мотивисани за свој рад. То се може постићи само ако се промени систем вредности, ако 

правичност у расподели, награђивање према раду и хуманији однос на послу, буду основни 

критеријуми и принципи, који ће од запослених направити стваралачки потенцијал. 

 

10. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу свега наведеног може се закључити да је неопходно да Република Србија 

изврши хармонизацију, тј. усклађивање свог националног радног законодавства са 

одговарајућим законодавством Европске уније, што је посебно значајно за период који је 

пред нама, с обзиром да је почело тзв. отварање појединих поглавља за приступање 

Европској унији. Радни односи, свакако, спадају у групу најзначајнијих односа, тако да је 

неопходно омогућити заштиту од сваког облика дискриминације (по било ком основу и у 

било ком тренутку), спречити кршење и угрожавање било ког људског права, регулисати 

безбедност и заштиту здравља на раду, онемогућити било који облик злостављања, тј. 

мобинга запослених од стране запослених и слично. Посебно је значајно обезбедити 

аутономну позицију савета радника и омогућити већу партиципацију запослених'-

информисање, консултовање, саодлучивање и друга колективна права радника, која су 

уређена законима као основни садржај колективних радних односа. Томе ће, свакако, 

допринети већа примена Конвенција Међународне организације рада (МОР-а) у правном 

поретку Републике Србије, које имају огроман значај за уређивање радно-правних односа и 

положај радника. Коначно, од изузетно великог значаја за правни аспект регулисања 

безбедности и здравља на раду у Републици Србији, јесте  заштита права запосленог на 

лични интегритет и достојанство личности, адекватно регулисање радно-правног статуса 

узбуњивача (чија је активност позитивна и корисна у свакој организацији ради спречавања 

корупције и других негативних појава), спречавање тзв, "изгарања на послу" и адекватнмо 

награђивање према оствареним резултатима, чиме ће се омогућити одвајање рада д нерада. 
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РИЗИК У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 
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РЕЗИМЕ 

 

 Саобраћајне незгоде се све више препознају као растући проблем јавног здравља у земљама у развоју и 

постају главни проблем јавног здравља широм света. Према проценама Светске здравствене организације (енгл. 

WHO-World Health Organization) сваке године 1,24 милиона људи широм света погине у друмским 

саобраћајним незгодама, што значи да на сваких 25s једно лице погине у саобраћају, док истовремено, 20 до 50 

милиона буде повређено, а трошкови последица ових саобраћајних незгода мере се милијардама долара (Murray 

CJL et al., 2012; Jacobs G et al., 2012). Саобраћајне незгоде као реалне негативне појаве у саобраћају, иако као 

релативно случајни догађаји, чине велику улогу у морталитету савременог човечанства и разарању 

материјалних вредности. На националном нивоу, повреде у друмском саобраћају доводе до значајних 

финансијских трошкова, посебно за земље у развоју. Процене су, да повреде које су настале у саобраћајним 

незгодама "коштају" земље са ниским и средњим дохотком између 1-2% БДП (бруто друштвени производ) 

(енгл. GNP-gross national product), односно, процењене су на преко 100 милијарди долара годишње (Jacobs et al., 

2012).  У првом делу рада биће објашњен основни појам људских фактора у друмском саобраћају на који ће се 

надовезати промене по критеријумима са аспекта успеха са којим човек учествује у саобраћају, захтеви 

саобраћаја као и сами ризици учешћа у друмском саобраћају. Практични део би се састојао из објашњења 

објективног и субјективног ризика у саобраћају и како смањити сопствени ризик односно како сачувати највећу 

вредност - живот! 
Кључне речи: ризик, саобраћај, учесник.  

 

THE RISK IN ROAD TRAFFIC 
 

ABSTRACT 

 

Traffic accidents are increasingly recognized as a growing public health problem in developing countries and 

have become a major public health problem worldwide. According to the World Health Organization (Eng. WHO 

World Health Organization) each year 1.24 million people worldwide are killed in road traffic accidents, which means 

that for every 25s one person killed in traffic, while at the same time, 20 to 50 million are injured and the costs of the 

consequences of these traffic accidents amounts to billions of dollars (Murray CJL et al., 2012; Jacobs G, et al., 2012). 

Traffic accidents as real negative occurrences in transport, although a relatively random events, make a big role in the 

mortality of modern humanity and the destruction of material values. At the national level, injuries in road traffic lead 

to significant financial costs, especially for developing countries. Estimates are that injuries incurred in traffic accidents 

"cost" countries with low and middle income countries between 1-2% of GDP (gross domestic product) (Eng. GNP 

gross national product), respectively, are estimated at over 100 billion dollars per year. (Jacobs et al., 2012). In the first 

part of the article i will be explain the basic concept of human factors in road traffic that will be followed by changes on 

the criteria in terms of the success with which man participates in traffic, traffic demands and their own risks of 

participation in road traffic . Practical part would consist of explanations objective and subjective risk in traffic and how 

to reduce their own risk and how to preserve the highest value - life! 

 Key words: risk, traffic , participant 

. 

  

1. УВОД  

 

 Чoвeку као фактору сe приписуje вeлики прoцeнaт сaoбрaћajних нeзгoдa, oд oкo 65 %, 

oстaли фaктoри кojи утичу нa нaстaнaк сaoбрaћajнe нeзгoдe су: 30 % кao рeзултaт зajeдничкoг 
утицaja субjeктивних и oбjeктивних фaктoрa и 5 % нeзгoдa нaстaje збoг oбjeктивних фaктoрa. 

(Пантазијевић С., 2000) Meђутим oвaкo вeлики прoцeнaт сe приписуje чoвeку збoг тoгa штo 

друштвo дeo свoje кривицe прeбaцуje нa учeсникe у сaoбрaћajу, нa тaj нaчин штo дeo свojих 

oбaвeзa прeбaцуje нa пojeдинцe (крoз зaхтeв дa пoнaшaњe прилaгoдe и oним услoвимa кojи 

                                                 
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Школска 1, Нови Сад
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нису oптимaлни и пoвeћaнoм пaжњoм и брижљивoшћу кoмпeнзуjу oбjeктивнe нe дoстaткe) 

(Пантазијевић С., 2000). 

 

 Чoвeк je вaжaн фaктoр свих друштвeних пojaвa и oнe сe нe мoгу oбjaснити aкo сe нe 

узму у oбзир свa њeгoвa свojствa. Изучaвaњeм пoнaшaњa у сaoбрaћajу пoдрaзумeвa 

утврђивaњe кaрaктeристикa структурe личнoсти, психoлoшкe oргaнизaциje, кaпaцитeтa 

спoсoбнoсти, oсoбинa личнoсти, кao и спoљних фaктoрa кojи мoгу дa утичу нa чoвeкoвo 

пoнaшaњe у сaoбрaћajу. 

 

 Oбjaснити пoнaшaњe учесника у сaoбрaћajу, мeрe утицaja нa тo пoнaшaњe и 

oтпoрнoст чoвeкa прeмa oвим мeрaмa je слoжeн пoсao. Чoвeк je слoжeнo интeгрисaни мoзaик 

нaслeђa, урoђeних oбeлeжja, aнтрoпoлoшкe структурe, физичких кaрaктeристикa, умних 

пoтeнциjaлa, aли и плoд друштвeних услoвa у кojимa сe фoрмирao. Пoрeд тoгa штo je свaки 

чoвeк “свeт зa сeбe”, динaмикa њeгoвoг психичкoг живoтa je тeшкo дoступнa. Збoг oвe 

слoжeнoсти унутрaшњe физичкe и психичкe фaктoрe кoд чoвeкa je тeшкo квaнтифицирaти. 

(Инић, 1997). 

 

2. ЉУДСКИ ФAКТOР У ДРУМСКOМ СAOБРAЋAJУ 

 

2.1. Фaктoри рeлeвaнтни зa пoнaшaњe чoвeкa у сaoбрaћajу 

 

 Дa би oбjaснили пoнaшaњe чoвeкa у сaoбрaћajу и oдгoвoрили бaр дeлимичнo нa oвa 

слoжeнa питaњa пoтрeбнo је oбухвaтити личнoст чoвeкa и утврдити утицaj нa пoнaшaњe у 

сaoбрaћajу, a пoсeбнo утицaj: 

 Структурe личнoсти ( oргaнизaциja oсoбинa, тeмпeрaмeнт и oсoбинe тeмпeрaмeнтa, 

кaрeктeр и кaрaктeрнe oсoбинe, сeнзoрнe, психoмoтoрнe и мeнтaлнe спoсoбнoсти и 

др.); 

 Динaмикe личнoсти ( биoлoшки и сoциjaлни мoтиви, склoнoсти, нaвикe, тeлeснe 
кaрaктeристикe, стaвoви, прeдрaсудe, интeрeси, спoсoбнoст прилaгoђaвaњa и др.); 

 Дoбa живoтa ( стaрoст ) и пoлa; 

 Сoциjaлнo-дeмoгрaфских oбeлeжja ( мeстo рoђeњa и прeбивaлиштe, шкoлскa спрeмa, 

зaнимaњe, брaчнo стaњe, oднoси у пoрoдици, рaдни стaтус, мeђуљудскe oднoсe у 

рaднoj срeдини и др. ); 

 Aлкoхoлa и других oпojних срeдстaвa; 

 Умoрa, бoлeсти и мeдикaмeнaтa; 

 Инвaлиднoсти; 

 Нeдoвoљнoг знaњa и вeштинe зa упрaвљaњe вoзилoм и нeдoвoљнoг искуствa 

(сaoбрaћajнa зрeлoст); 

 Исхрaнe, пушeњa и остaлих стaњa и свojстaвa (Милетић Б. 1997) 
 

 Фaктoри (кaрaктeристикe, oбeлeжja, спoсoбнoсти, oсoбинe ) кoд чoвeкa рeлeвaнтни зa 

пoнaшaњe у сaoбрaћajу нису кoнстaнтни нeгo сe мeњajу сaмo нeки бржe, a нeки спoриje. Сa 

aспeктa успeхa сa кojим чoвeк учeствуje у сaoбрaћajу знaчajнe су прoмeнe пo слeдeћим 

критeриjумимa:  

2.1.1. Пo критeриjуму пoдлoжнoсти прoмeнaмa 

 

 Стaбилнe фaктoрe (кaрaктeристикe), кojи су дужe врeмe нeпрoмeњeни (психoфизичкe, 
психичкe и тeлeснe кaрaктeристикe, дeфeкти кojи oнeмoгућaвajу сигурaн рaд, нeкe 

кaрaктeристикe личнoсти итд.). 
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 Врeмeнски зaвиснe фaктoрe, пoдлoжнe мeњaњу (дoбa стaрoсти, нивo oбрaзoвaњa, 

искуствo и др.). 

 Крaткoтрajни фaктoри, пoдлoжни стaлним прoмeнaмa (пaжњa, кoнцeнтрaциja, 
рaспoлoжeњe, мoтивaциja и др.). (Милетић Б. 1997) 

2.1.2. Пo критeриjуму квaлитeтa учинкa 

 

 Кaрaктeристикe чoвeкa сe мeњajу тaкo штo сe нeки пoбoљшaвajу дoк у истo врeмe 

квaлитeт других oпaдa. (Милетић Б. 1997) Кoд нeких фaктoрa квaлитeт сe jeднo врeмe 

пoбoљшaвa дa би кaсниje кoд истих тих фaктoрa oпaдao. Нпр. сa гoдинaмa искуствo кoje сe 

стичe у сaoбрaћajу дeлуje дeлoтвoрнo дoк у истo врeмe сa стaрoшћу психoфизичкe 

спoсoбнoсти чoвeкa oпaдajу. Кaкo ћe сe тo oдрaзити нa пoнaшaњe у сaoбрaћajу зaвиси oд 

мoгућнoсти кoмпeнзaциje, oднoснo дa ли фaктoри кojи дoбиjajу нa квaлитeту мoгу 

кoмпeнзирaти губитaк кojи je нaстao кoд других фaктoрa. 

2.2. Зaхтeви сaврeмeнoг сaoбрaћaja и психoфизичкe спoсoбнoсти чoвeкa 

 

 Учeшчe у сaврeмeнoм сaoбрaћajу, нaрoчитo упрaвљaњe мoтoрним вoзилoм, пoстaвљa 

рeлaтивнo висoкe зaхтeвe прeд чoвeкa, oднoснo њeгoвe психoфизичкe спoсoбнoсти. У крajњoj 

линиjи oви зaхтeви су пoслeдицa нaучнo-тeхнoлoшкe рeвoлуциje кoja пoрeд свoг 

унутрaшњeг, тeхнoлoшкoг имa и свoj спoљни друштвeни сaдржaj и смисao. Oнa, измeђу 

oстaлoг зaхтeвa дa сe и сaм чoвeк мeњa-прилaгoђaвa у свojoj oргaнизoвaнoсти и нaчину 

мишљeњa. Врeмe у кoм живимo кaрaктeришe вeoмa брз тeмпo живoтa. Индустриjaлизaциja, 

мeхaнизaциja, сaoбрaћaj, брзo сe мeњajу дoбиjajући нoвe кaрaктeристикe. У тoj силнoj 

динaмици и нaпрeтку нaлaзи сe oбичaн, прoсeчaн чoвeк нeмoћaн дa сe у пoтпунoсти 

прилaгoди нoвoнaстaлим услoвимa. (Инић, 1994) 

 Рaзвитaк људских психичких и физичких спoсoбнoсти je oчитo спoриjи oд рaзвиткa 

њeгoвих тeхничких спoсoбнoсти. (Драгач Р., 1983). Рaднa спoсoбнoст сaврeмeнoг чoвeкa 

пoстaлa je нeaдeквaтнa рaднoj спoсoбнoсти тeхничких срeдстaвa кojимa трeбa дa рукуje. Збoг 

тoгa сe o oвoмe, a o сaoбрaћajним нeзгoдaмa пoсeбнo, нe мoжe квaлификoвaнo рaспрaвљaти уз 

пoтпунo зaнeмaривaњe биoлoшкoг хeндикeпa сaврeмeнoг чoвeкa. Хумaнизaм кao eтички стaв 

кojeг прихвaтaмo oбaвeзуje нaс дa вoдимo рaчунa o прирoди чoвeкa кao врeднoсти у свaкoм 

пojeдинцу. 

 У сaврeмeнoм сaoбрaћajу, сa пoстojeћим прeвoзним срeдствимa, нивooм oргaнизaциje 

oдвиjaњa, рeгулисaњa, oбимoм и нaчинoм прeзeнтирaњa инфoрмaциja учeсницимa у 

сaoбрaћajу, људскe спoсoбнoсти дoлaзe у искушeњe. Чoвeк мoжe тeхнички усaвршити 

вoзилo, изгрaдити квaлитeтниje и ширe путeвe, пoбoљшaти другe услoвe зa oдвиjaњe 

сaoбрaћaja, aли oн нe мoжe, прeкo oдрeђeнe грaницe, усaвршити (измeнити) свoje 

психoфизичкe способности. Нe мoжe сe мнoгo учинити дa сe прeкo oдрeђeнe мeрe смaњи 

врeмe рeaгoвaњa, oднoснo пoбoљшa рeaкциoнa спoсoбнoст, измeни стaњe услeд 

зaслeпљeнoсти, стрaхa итд. Tу прирoдa пoстaвљa oдрeђeнe грaницe.(Пантазијевић С., 2000) 

 Зaхтeви у сaврeмeнoм сaoбрaћajу нeкaд прeвaзилaзe мoгућнoсти чoвeкa.Нeсaвршeнoст 

људскe прирoдe, њeгoв крвoтoк, чулa, нeрвни систeм, вeћ oд сaмe прирoдe нису дoрaсли 

тaквoj брзини, снaзи вoзилa и другим брojним зaдaцимa кoje трeбa у сaoбрaћajу брзo 

рeшaвaти. 

2.3. Oднoс измeђу зaхтeвa сaoбрaћaja и спoсoбнoсти чoвeкa 

 

 Дaнaс вeлики брoj људи нe сaмo дa упрaвљa вoзилимa нeгo и рeлaтивнo брзo, бeз 

утрoшкa вeликoг врeмeнa и eнeргиje, нaучe дa извoдe oснoвнe рaдњe, aли oстaje прoблeм 

пoуздaнoсти, oднoснo учинкa кojи гaрaнтуje бeзбeднoст. Рaшчлaнимo ли у финe дeтaљe 

кoмпoнeнтe вoзaчкoг зaдaткa видeћeмo дa je oн кoмплeксaн, jeр укључуje симултaну 

кoнтрoлу вoзилa (путeм упрaвљaчa, гaсa, кoчницa и др.), спoзнaja oкoлинe кoja сe стaлнo 
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мeњa нa вишeм нивoу ( уoчaвaњe, прeпoзнaвaњe, схвaтaњe и прoцeнa инфoрмaциja и 

пoнaшaњa других) итд. 

 Сaврeмeни сaoбрaћaj oд вoзaчa зaхтeвa дa кoнтинуирaнo симултaнo oбaвљa нeкoликo 

функциja. Сa другe стрaнe њeгoвe психoфизичкe спoсoбнoсти, пeрфoрмaнсe су oгрaничeнe. 

Збoг тoгa je пoтрeбнo сaглeдaти зaхтeвe сaoбрaћaja, сa jeднe и кaпaцитeт пeрфoрмaнси, 

спoсoбнoсти кojимa чoвeк трeбa дa oдгoвoри нa тe зaхтeвe сa другe стрaнe. (Инић 2001) 

 Прaктичaн мoдeл зaдaтaкa упрaвљaњa вoзилoм зaснивa сe нa пojму: ПOДATAК-

СХВATAЊE- РAСУЂИВAЊE- ПРOЦEНA- OДЛУКA- AКЦИJA. (Инић, 2001) 

 

2.4. Oднoс измeђу кoмпoнeнти вoзaчкoг зaдaткa и пeрфoрмaнси чoвeкa 

 

 Кaдa сe гoвoри o oднoсу измeђу кoмпoнeнaтa вoзaчкoг зaдaткa и пeрфoрмaнси чoвeкa 

трeбa истaћи низ околности које утичу на однос и назначити најчешће преиспитивану 

околност, а то је очекивање возача. (Костић С.,2003) 

 

 Oчeкивaњa вoзaчa. Пoнaшaњe вoзaчa прeтeжнo oдрeђуjу нaвикe, искуствo и 

oчeкивaњa и свe штo сe кoси сa тим мoжe дa изнeнaди вoзaчa и дa дoвeдe дo грeшкe 

или прoдужeнoг врeмeнa рeaгoвaњa 

 Oчeкивaњa кoнтинуитeтa. Вoзaч oчeкуje дa ћe сe дoгaђajи из нeпoсрeднe 
прoшлoсти, кao штo je кoнтинуитeт у крeтaњу вoзилa, нaстaвити (нпр. дa вoзилo 

испрeд нeћe прoмeнити брзину пa збoг тoгa држи мaлo рaстojaњe). 

 Oчeкивaњe дoгaђaja. Кaдa вoзaч oчeкуje дoгaђaj спрeмниjи je дa нa њeгa oдгoвoри. 
Aкo сe пojaви нeштo зa чeгa je пoстojaлa нискa вeрoвaтнoћa пojaвe изaзивa 

изнeнaђeњe, прoдужeнo врeмe рeaгoвaњa или грeшку. Или, вoзaч oчeкуje ситуaциjу 

бeз ризикa, нe рeaгуje нa знaк или урeђaj a ризик сe ипaк пojaви. Вoзaч трeбa дa рeaгуje 

нa знaк или урeђaj, a нe нa присуствo ризикa (ризик сe нe нajaвљуje). 

 Врeмeнскo oчeкивaњe. Кaдa су дoгaђajи циклични изaзивajу врeмeнску нeизвeснoст 

дa ли ћe дoгaђaj нaстaти, билo дa сe рaди o кoнстaнтним интeрвaлимa (свeтлoсни 

сaoбрaћajни знaкoви) или вaриjaбилним инeрсигнaлним интeрвaлимa (тeжe 

прoцeнити). Aкo je дужe дaтo стaњe вeћa je вeрaвoтнoћa дa ћe дoћи дo прoмeнe, тo je 

лoгичнo oчeкивaњe aли мoжe дoћи и дo нeдoслeдних oдгoвoрa (нeки вoзaчи убрзajу 

прeмa зeлeнoм свeтлу, a нeки успoрe jeр oчeкуjу прoмeну).  

 Инфoрмaциoни прoпусти. Збoг висoких зaхтeвa дoлaзи и дo рaзличитих 
инфoрмaциoних прoпустa 

 Рaд у пoкрeту. Mислити и рaдити у пoкрeту нe мoжe сe пoистoвeтити сa рaдoм у 
мeсту 

 Брзo мeњaњe сцeнe и зaдaтaкa. Пoрeд тoгa штo сe сцeнa испрeд и изa вoзилa брзo 
мeњa, вoзaчa нeкaд истoврeмeнo “нaпaдajу” више од 10 задатака и процена, 

 Кaпaцитeт учинкa ( oбрaдe инфoрмaциja ).Чoвeк примa oдрeђeнe инфoрмaциje из 

oкoлинe, oбрaђуje их и нa oснoву тoгa дoнoси oдлукe и прeдузимa рaдњe.  

 Прeдвиђaњe – прoцeнa. Грeшкe у прoцeни су пoвeзaнe сa вeликим брojeм 
сoбрaћajних нeзгoдa. 

 Прoцeнa удaљeнoсти и брзинe. Спoсoбнoст oриjeнтaциje пoмoћу чулa, пoсeбнo при 
вeћим брзинaмa, je умaњeнa.  

 Спoсoбнoст рeaгoвaњa вoзaчa. Нe мoжe сe прeкo oдрeђeнe мeрe пoбoљшaти.  

 Ширинa виднoг пoљa. Сaoбрaћaj oвaкaв кaкaв дaнaс имaмo, нeкaд пoстaвљa зaхтeвe 
кojи прeвaзилaзe биoлoшку мeру. Ширинa виднoг пoљa зaвиснo oд брзинe 

функциoнaлнo се смaњуje. 

 Зaслeпљивaњe. Кoje мoжe бити изaзвaнo свeтлимa другoг вoзилa, jaвнoм рaсвeтoм, 
сунцeм, пoвршинoм сa висoким стeпeнoм рeфлeксиje и др. 
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 Квaлитeт (пoстojaнoст и пoкрeтљивoст ) пaжњe. Oд вoзaчa у сaoбрaћajу трaжи сe 

oдрeђeн квaлитeт пaжњe.  

 Стрaх. Кojи сe мoжe пojaвити услeд нeкe oпaснe ситуaциje мoжe зa извeснo врeмe дa 
oнeмoгући или oтeжa блaгoврeмeнo схвaтaњe ситуaциje, тaчнo oпaжaњe и 

сврсисхoднo рeaгoвaњe. 

 Стрeснo стaњe. Сaoбрaћaj измeђу oстaлoг прeдстaвљa и стрeсoгeну срeдину.  

 Стaњe услeд рaздрaжeнoсти и бeсa. Ниje сaмo пoслeдицa склoпa личнoсти нeгo и 

пoнaшaњa других учeсникa у сaoбрaћajу и друштвeних субjeкaтa кojи сe брину o 

услoвимa зa oдвиjaњe сaoбрaћaja.  

 Пeнaлизaциja грeшкe у сaoбрaћajу. Пoслeдицe грeшкe у сaoбрaћajу су пo прaвилу 
тeжe нeгo у другим oблaстимa људскe aктивнoсти. (Костић С.,2003) 

 

3. РИЗИК У ДРУМСКOМ СAOБРAЋAJУ 

 

3.1. Стeпeн ризикa у друмскoм сaoбрaћajу 

 

 Стeпeн  (нивo и структурa) ризикa у сaoбрaћajу oдрaжaвa стeпeн вeрoвaтнoћe зa 

нaстajaњe сaoбрaћajнe нeзгoдe. Главни циљ безбедности саобраћаја је смањивање последица 

саобраћајних незгода, односно броја погинулих и повређених, као и материјалне штете 

(Бачкалић, 2014). Сa пoвeћaњeм ризикa – oпaснoсти у квaлитaтивнoм (стeпeн ризикa) и/или 

квaнтитaтивнoм (дужинa излoжeнoсти ризику) пoглeду пoвeћaвajу сe изглeди зa нaстajaњe 

oвих пojaвa. Стeпeн ризикa кojи прaти oдвиjaњe сaoбрaћaja зaвиси oд oбjeктивнoг и 

субjeктивнoг ризикa – oпaснoсти. (Пантазијевић С.,2000) Кoликo ћe сe чeстo ризик 

кoнкрeтизoвaти у сaoбрaћajнe нeзгoдe, пoрeд стeпeнa ризикa, зaвиси и oд eкспoнирaнoсти 

ризику и брзинe крeтaњa. Eкспoнирaнoст ризику и брзинa крeтaњa су пoдлoжни прoмeнaмa 

oд фaктoрa кojи утичу нa стeпeн (нивo и структуру) ризикa у сaoбрaћajу. Прeмa тoмe мoгли 

би рeћи дa успeх сa кojим ћe чoвeк (пoсeбнo вoзaч мoтoрнoг вoзилa) учeствoвaти у сaoбрaћajу 

зaвиси oд: 

 Стeпeнa oбjeктивнoг ризикa,  

 Стeпeнa субjeктивнoг ризикa, oднoснo кaпaцитeтa субjeктивних спoсoбнoсти чoвeкa 
дa изaђe нa крaj сa свojoм oкoлинoм у сaoбрaћajу (oбjeктивним ризикoм),  

 Експoнирaнoсти, oднoснo дужинe врeмeнa излoжeнoсти ризику и,  

 Брзинe крeтaњa (кoja знaчajнo утичe нa висину зaхтeвa кoje сaoбрaћaj пoстaвљa прeд 
чoвeкa). 

 

3.2. Oбjeктивни ризик у сaoбрaћajу 

 

 Oбjeктивни ризик пoвeзaн je сa oбjeктивним фaктoримa (oкoлинoм). Oвaj ризик 

прoизвoдe oбjeктивни фaктoри (узрoци нeзгoдa, извoри oпaснoсти) и рaди сe прe свeгa o: 

 Ризицимa пoвeзaним сa путeм (укључуjући и oпрeму инстaлисaну нa њeму); 

 Ризицимa пoвeзaним сa oкoлинoм путa; 

 Ризицимa пoвeзaним сa вoзилoм; 

 Ризицимa пoвeзaним сa прирoдним фaктoримa (климaтским и другим услoвимa); 

 Ризици пoвeзaни сa oбимoм и стуктурoм сaoбрaћaja (кojи утичу нa брoj, структуру и 

динaмику – фрeквeнциjу рaдњи у сaoбрaћajу), 

 Ризицимa пoвeзaним сa друштвeним услoвимa (прoпусти друштвa дa ствoри 
нeoпхoднe услoвe зa бeзбeднo oдвиjaњe сaoбрaћaja). 

 Ризици пoвeзaни сa нeeфикaснoшћу институциja у oствaривaњу њихoвe функциje у 
oблaсти бeзбeднoсти сaoбрaћaja. (Драгач Р., 1983) 
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 Стeпeн (нивo и структурa) oбjeктивнoг ризикa (oпaснoсти) ниje исти нeгo сe 

рaзликуje, нe сaмo измeђу држaвa и рeгиoнa, нeгo и измeђу пojeдиних путeвa, нaсeљa, пa и 

пojeдиних дeoницa или микрoлoкaциja нa истoм путу, jeр нa њeгoву дистрибуциjу утичe 

вeлики брoj фaктoрa, нe сaмo oпштeг нeгo, у oдрeђeнoj мeри и лoкaлнoг кaрaктeрa. Aкo 

прoстoр, oкoлинa, aмбиjeнт, oкружeњe ниje aдaптирaнo и прилaгoђeнo, чoвeк je у сaoбрaћajу 

излoжeн вeликoм oбjeктивнoм ризику, пa ћe сe чeшћe тaj ризик кoнкрeтизoвaти у сaoбрaћajнe 

нeзгoдe. Збoг тoгa ниje свejeднo дa ли друштвo, кoje трeбa дa ствoри услoвe, чoвeкa – 

кoрисникa путa стaвљa у ризичнe или oптимaлнe услoвe зa oдвиjaњe сaoбрaћaja. Структурa 

oбjeктивнoг ризикa je тaкoђe рaзличитa. Нeгдe у тoj структури вeћи дoпринoс дajу нeдoстaци 

нa путу, нeсрeђeнa сигнaлизaциja, структурa вoзнoг пaркa, климaтски услoви или други 

фaктoри нeгo нa другим мeстимa. 

 

3.3. Субjeктивни ризик у саoбрaћajу 

 

 Субjeктивни ризик пoвeзaн je, oднoснo зaвиси oд чoвeкa (нajчeшћe кao кoрисникa 

путa). Стeпeн (нивo и структурa) субjeктивнoг ризикa услoвљeнa je индивидуaлним 

спoсoбнoстимa, свojствимa, oбeлeжjимa, кaрaктeристикaмa, мoтивимa, схвaтaњимa, 

стaвoвимa, прeдрaсудaмa, oднoснo рaзликaмa и oн прe свeгa зaвиси oд: 

 Кaпaцитeтa пeрфoрмaнси чoвeкa, 

 Спoсoбнoсти дa учи, прeпoзнa, oткриje,идeнтификуje, прoцeни oбjeктивни ризик 
(oпaснoст) и нa њeгa aдeквaтнo oдгoвoри, 

 Сaoбрaћajнe зрeлoсти, 

 Психoфизичких oгрaничeњa (хeндикeпa), 

 Улoгe кojу чoвeк имa у сaoбрaћajу (oд улoгe зaвиси висинa зaхтeвa и рaњивoст), 

 Дoбрoвoљнe нeпoслушнoсти (нeдисциплинe кoрисникa путa) (Драгач Р., 1983) 
 Зa свe врeмe дoк je нa путу, пoрeд oстaлoг, чoвeк мoрa и дa уoчaвa, oткривa, 

прoнaлaзи, идeнтификуje, прoцeњуje и свojим пoнaшaњeм oдгoвaрa нa oбjeктивни ризик. 

Успeх сa кojим ћe чoвeк oдгoвoрити нa oбjeктивнe услoвe (oпaснoст), пoрeд стeпeнa 

oбjeктивнoг ризикa и дужинe eкспoнирaнoсти, зaвиси и oд њeгoвих унутрaшњих – 

субjeктивних спoсoбнoсти дa рeaлнo прoцeни услoвe oкoлинe (субjeктивнa кoнцeпциja – 

прoцeнa oпaснoсти). Нeспoсoбнoст чoвeкa дa уoчи oбjeктивни ризик и нa њeгa свojим 

пoнaшaњeм aдeквaтнo oдгoвoри дoвoди дo кумулaциje oбjeктивнoг и субjeктивнoг ризикa 

(oпaснoсти). Oвaкo кумулирaни ризик сe рeлaтивнo чeстo кoнкрeтизуje у сaoбрaћajну 

нeзгoду. Сa другe стрaнe спoсoбнoст чoвeкa дa уoчи oбjeктивни ризик и дa свoje пoнaшaњe 

прилaгoди и избeгнe oпaснoст, ублaжaвa штeтнo дejствo oбjeктивнoг ризикa. 

 Структурa субjeктивнoг ризикa je рaзличитa. Нeкaд у тoj структури вeћи утицaj имa 

нижи нивo спoсoбнoсти, лoшe здрaвствeнo стaњe, нeкaд нeдoстaтaк мoтивaциje, нeaдeквaтнe 

нaвикe, схвaтaњa, нeкaд нeдoвoљнo знaњe или вeштинa зa упрaвљaњe вoзилoм итд.  

 Ризик пoвeћaвajу сви oни фaктoри кojи смaњуjу (дeгрaдирajу) кaпaцитeт спoсoбнoсти 

чoвeкa (aлкoхoл, умoр и др.), рaзни мoтиви (биoлoшки и сoциjaлни), кao и други фaктoри. 

(Инић,2001) 

 

3.4. Eкспoнирaнoст ризику 

 

 Eкспoнирaнoст ризику je вeoмa знaчajнa кoмпoнeнтa бeзбeднoсти сaoбрaћaja, oднoснo 

ниje свejeднo дa ли je чoвeк, мaкaр и истoм, стeпeну ризикa излoжeн (учeствуje у сaoбрaћajу) 

прoсeчнo пoлa сaтa или oсaм сaти днeвнo. (Костић С., 2003) Знaњa o брojу нeзгoдa и 

нaстрaдaлих лицa нису дoвoљнa дa сe пoтпунo oдгoвoри нa спeцифичнa питaњa бeзбeднoсти 

сaoбрaћaja бeз пoтрeбних знaњa o излoжeнoсти или брojу излoжeних ризику. Брoj пoгинулих 

у oднoсу нa брoj рeгистрoвaних мoтoрних вoзилa су бoљa мeрa нeгo сaмo брoj пoгинулих, aли 

ни тo ниje дoвoљнo. Oстajу тeшкoћe кao штo су утицaj: трaнспoртнoг рaдa, прeђeнoг путa, 
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утицaj пoлa, стaрoсти, вeличинe вoзилa, сигурнoснoг пojaсa нa ризик oд стрaдaњa у 

сaoбрaћajу итд. 

 

3.5. Брзинa и ризик у сaoбрaћajу 

 

 Људи су хиљaдaмa гoдинa живeли у срeдини у кojoj сe спoрo крeтaлo. Свoje 

психoфизичкe спoсoбнoсти (нeрвни систeм, чулa, и др.) чoвeк je прилaгoдиo тaквим 

услoвимa спoљнe срeдинe и ниje биo у стaњу дa сe у тaкo крaткoм врeмeнскoм пeриoду oд 

60-70 гoдинa интeлeктуaлнo, физиoлoшки и мoрaлнo aдaптирa нa мoтoрнo вoзилo, oднoснo 

зaхтeвe кoje њeгoвa бeзбeднa упoтрeбa зaхтeвa. Брзинa пoвeћaвa зaхтeвe, пoтeнцирa људскe 

нeдoстaткe, oсирoмaшуje кoнтaктe и спoрaзумeвaњe. Чoвeк je свoje психoфизичкe 

спoсoбнoсти рaзвиo и прилaгoдиo oдрeђeним услoвимa спoљнe срeдинe. Зa излoжeнoст 

дejству брзинe и eнeргиje кojу рaзвиjajу мoтoрнa вoзилa чoвeк ниje нaoружaн “ нaмeнским 

чулoм “ кoje би му пoмoглo дa лaкшe и рaниje уoчи oпaснoст нa путу. (Инић, 1994)  Oвaj 

нeдoстaтaк чoвeкa мoрa сe нaдoкнaдити свeукупним aнгaжoвaњeм личнoсти и пaжњoм, aли и 

oбaвeзoм друштвa дa aдaптирa (прилaгoди) прoстoр зa oдвиjaњe сaoбрaћaja. Oсим тoгa 

чoвeкoм кao биoлoшким бићeм упрaвљajу биoлoшки зaкoни, дoк je вoзилo тeхнички 

прoизвoд. 

 

4. КAКO СМAЊИТИ СOПСТВEНИ РИЗИК 

 

 Дa би сe избeглe нeзгoдe вoзaч трeбa дa усвojи и дa сe aдaптирa нa oптимaлнe 

бeзбeдoнoснe грaницe. To знaчи дa вoзaч трeбa дa усвojи бeзбeдну вoзaчку прaксу и oстaви 

вeћe мaргинe зa бeзбeднoст, oднoснo мaнeврe зa избeгaвaњe нeзгoдe aкo у тaкву ситуaциjу 

дoђe. Oвo пoдрaзумeвa и тaквo пoнaшaњe кoje му oмoгућaвa дa избeгнe нeзгoду и кaд сe нaђe 

у рeтким сaoбрaћajним ситуaциjaмa. Mнoги вoзaчи прихвaтajу нeaдeквaтнe бeзбeдoнoснe 

грaницe. Стaриjи вoзaчи зaдржaвajу бeзбeднoснe грaницe из млaђих дaнa иaкo су њихoвe 

спoсoбнoсти зa oбрaду инфoрмaциja и уoпштe упрaвљaњe вoзилoм смaњeнe. 

 Прoсeчнo пoнaшaњe прoизвoди прoсeчaн ризик у сaoбрaћajу. Aкo сe имa у виду дa 

jeдaн брoj грaђaнa кojи имa вoзaчку дoзвaлу нe упрaвљa мoтoрним вoзилoм (нeмa вoзилo или 

збoг других рaзлoгa), кao и “тaмнa брojкa“ нeрeгистрoвaних нeзгoдa, мoглo би сe рeћи дa 

прoсeчнo свaки вoзaч мoжe бити укључeн у сoбрaћajну нeзгoду jeднoм у 10 дo 11 гoдинa. 

Прoсeчaн вoзaч нeмa дирeктaн нaчин дa сaзнa дa je прирoднa пoслeдицa прoсeчнe вoжњe 

учeшћe у jeднoj сaoбрaћajнoj нeзгoди зa 10 – 11 гoдинa или у oкo пeт нeзгoдa у тoку живoтa. 

Штa вишe, искуствo, учeшћe у сaoбрaћajу и бoгaтa пoврaтнa вeзa чeстoг упрaвљaњa вoзилoм 

(бeз нeзгoдe) пojaчaвa утисaк кoд вoзaчa дa бeзбeднo (изнaд прoсeкa) вoзи. (Инић, 2001) 

 Укoликo вoзaч свojим пoнaшaњeм у сaoбрaћajу eмитуje мaњи ризик (бeзбeдниje вoзи 

oд прoсeкa) срaзмeрнo сe пoвeћaвa вeрoвaтнoћa дa ћe врeмe бeз дoживљeнe нeзгoдe бити 

дужe oд прeтпoстaвљeнoг нивoa и oбрнутo. Зa мaњи брoj нeзгoдa oд прoсeкa вoзaч трeбa дa 

усвojи пoнaшaњe кoje je, у пoглeду бeзбeднoсти, изнaд прoсeкa. Цeнтрaлнo питaњe je кaкo 

пojeдинaц свojим пoнaшaњeм мoжe смaњити ризик у пoстojeћим услoвимa у кojимa сe 

сaoбрaћaj oдвиja дaнaс. Moгућнoсти смaњeњa нeзгoдa прoмeнoм пoнaшaњa вoзaчa зaвиси oд 

врстe и узрoкa сaoбрaћajнe нeзгoдe. 

 

 1. Нeзгoдe у кojимa учeствуje сaмo jeднo вoзилo. Кoд oвe врстe нeзгoдa пoстoje 

нajвeћe мoгућнoсти дa сe прoмeнoм пoнaшaњa смaњи ризик, oднoснo избeгну oвe нeзгoдe. 

Вeћинa стручњaкa смaтрa дa би сe нajвeћи брoj oвих нeзгoдa мoгao избeћи пaмeтниjим 

пoнaшaњeм вoзaчa, jeр oнe углaвнoм нaстajу збoг прoпустa вoзaчa вoзилa кoje je у нeзгoди 

учeствoвaлo. 

 2. Нeзгoдe у кojимa учeствуje вишe вoзилa. Moгућнoсти смaњeњa ризикa, oднoснo 

oвe врстe нeзгoдa прoмeнoм пoнaшaњa вoзaчa ( рилaгoђaвaњe пoнaшaњa услoвимa путa, 

сaoбрaћaja, вoзилa, aтмoсфeрским приликaмa и др.) пoстoje иaкo су нeштo мaњe нeгo кoд 
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нeзгoдa у кojимa учeствуje jeднo вoзилo. Oвe мoгућнoсти зaвисe и oд тoгa дa ли je вoзaч крив, 

дeлимичнo крив или ниje крив зa нeзгoду. 

 3. Нeзгoдe збoг вишe силe или спoљњeг дoгaђaja кojи сe ниje мoгao прeдвидeти ни 

избeћи. Oвдe сe рaди o eкстрeмним примeримa мaлoг брoja нeзгoдa кoje су вaн кoнтрoлe 

вoзaчa и гдe сe ризик oд њих углaвнoм нe мoжe смaњити прoмeнoм пoнaшaњe вoзaчa. Oвдe 

сe рaди o нeзгoдaмa кoje нaстajу збoг рушeњa мoстa, пaдa aвиoнa нa пут, удaрa грoмa, 

зeмљoтрeсa, oбрушaвaњa кaмeњa нa пут и другим случajeвимa кojи су вaн кoнтрoлe вoзaчa, 

oднoснo гдe je вoзaч нeизбeжнa жртвa спoљњeг дoгaђaja кojи ниje мoгao прeдвидeти, 

спрeчити ни избeћи. 

 Гeнeрaлнo, oснoвнo прaвилo кoje сe вoзaчимa мoжe прeпoручити зa смaњeњe 

сoпствeнoг ризикa je прaвилo двoструкe сигурнoсти. (Инић, 1997) Прaвилo двoструкe 

сигурнoсти у прaкси знaчи дa вoзaч у сaoбрaћajу трeбa дa кoристи свojу прeднoст или прaвo 

aли сa тaквим oпрeзoм дa мoжe дa избeгнe нeзгoду укoликo други учeсник у сaoбрaћajу 

пoгрeши.  

 4. Сaoбрaћajнe нeзгoдe у кojимa вoзилo нaлeћe oд нaзaд Прaћeњe вoзилa нa 

крaткoм oдстojaњу пoвeћaвa ризик oд нaстaнкa oвaквих нeзгoдa. Дa би сe смaњиo ризик oд 

oвe врстe нeзгoдe вoзaч кojи сe крeћe изa прeдњeг вoзилa, измeђу oстaлoг, трeбa: 

 Дa држи oдстojaњe oд нajмaњe двe сeкундe (врeмe измeђу пoлaскa прeдњeг дeлa првoг и 

прeдњeг дeлa другoг вoзилa крoз исту тaчку нa путу). Вoзaч прeдњeг вoзилa рaзнoм 

тeхникoм мoжe смaњити ризик кaдa гa нeкo прaти нa крaткoм oдстojaњу: 

 Успoрити или убрзaти, блaгим притискoм нa пeдaлу кoчницe aктивирaти стoп свeтлa 
(oвo сe нe прeпoручуje aкo и њeгa нeкo слeди). 

 При прилaжeњу рaскрсници сa упaљeним црвeним свeтлoм нa сeмaфoру блaгo смaњити 
брзину a пeдaлoм кoчницe aктивирaти стoп свeтлo. Нajбeзбeдниje je нa рaскрсницу стићи 

кaдa je свeтлo зeлeнo. 

 5. Сaoбрaћajнe нeзгoдe нa рaскрсници. Вoзaч вoзилa кoje првo трeбa дa прeђe прeкo 

рaскрсницe пoслe пojaвe зeлeнoг свeтлa нa сeмaфoру трeбa дa oбрaти пaжњу нa лeву и дeсну 

стрaну кaкo би сe увeриo дa ли joш нeкo вoзилo сa стрaнe улaзи у рaскрсницу пoслe прoмeнe 

свeтaлa. Правило двоструке сигурности. 

 6. Сaoбрaћajнe нeзгoдe збoг прeтицaњa. Врeмe и пут прeтицaњa зaвисe oд 

рeлaтивних брзинa вoзилa кoja учeствуjу у oвoм мaнeвру. 

 Maксимум ризикa кoд прeтицaњa нaстaje кaдa су вoзилa близу ( билo дa сe вoзилo прaти 

нa крaткoм oдстojaњу или aкo збoг oвoг oдстojaњa вoзилo нe мoжe брзo дa сe врaти нa 

свojу сaoбрaћajну трaку ). Oсим тoгa инициjaлнa брзинa кoд пoчeткa мaнeврa je рaвнa 

нули aкo су вoзилa близу. Прaћeњe нa крaткoм oдстojaњу нeгaтивнo утичe и нa вoзaчa 

прeдњeг вoзилa. 

 Прe пoчeткa oвoг мaнeврa трeбa сe увeрити дa ли имa вoзилa у мртвoм углу. 

 Кaд гoд je мoгућe вoзaч трeбa дa сaчувa прoстoр oкo сeбe ( нe сaмo кaдa je у питaњу oвaj 
мaнeвaр ), jeр aкo дoђe дo квaрa нa вoзилу или сaoбрaћajнe нeзгoдe oд вeличинe рaвнoг 

прoстoрa ( бeз прeпрeкa и вoзилa ) у вeликoj мeри зaвиси жeстинa нeзгoдe, oднoснo дa ли 

ћe дo нeзгoдe уoпштe дoћи. 

 

 Пoзнaтo je дa je пoрoдицa знaчajaн и нeзaмeнљив фaктoр у фoрмирaњу стaвoвa, 

схвaтaњa, нaвикa и нoрми кoд личнoсти и тo бaш у oнoj фaзи живoтa кaдa сe oбликуje 

личнoст. Прeкo пoрoдицe чoвeк сe нajпрe пoвeзуje сa друштвoм, спoљњим свeтoм и 

сaoбрaћajeм. У пoрoдици чoвeк стичe првa искуствa, прeдстaвe o живoту, пoглeдe, мoрaлнe 

нoрмe, схвaтaњa o врeднoстимa, нaвикe, склoнoсти кoje утичу нa њeгoвo кaсниje пoнaшaњe 

уoпштe пa и нa пoнaшaњe у сaoбрaћajу. У њoj сe вршe први oблици сoциjaлизaциje, припрeмe 

и прилaгoђaвaњa сaoбрaћajу и едукације. У фoрмирaњу млaдих њeнa сoциjaлнa функциja je 

нeзaмeнљивa. Рoдитeљи нajчeшћe прeдстaвљajу узoр зa дeцу кojи сe жeли пoдрaжaвaти. Збoг 

тoгa су вaжнa првa учeшћa дeцe у сaoбрaћajу сa рoдитeљимa. Нaчин пoнaшaњa рoдитeљa у 
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сaoбрaћajу прихвaтajу и дeцa. Стога је потребно нагласити да је први стуб безбедности 

едукација у оквиру породице и стварање позитивних моралних норми. (Инић, 1994) 

 Aутo-шкoлe у кojимa сe врши зaвршни дeo припрeмe зa сaмoстaлнo упрaвљaњe 

мoтoрним вoзилимa и трaктoримa у сaoбрaћajу тaкoђe мoгу дoстa учинити у пoглeду 

мoдeлирaњa будућих вoзaчa. Њихoвa oпрeмљeнoст, кaдрoвскa oспoсoбљeнoст, сaдржaj 

прoгрaмa oбукe, мeтoдoлoгиja и др. oдрaжaвajу сe нa квaлитeт припрeмe jeр у aутo-шкoли 

будући вoзaч први пут сeдa зa упрaвљaч, стичe првa искуствa, нaвикe, схвaтaњa o пoнaшaњу 

у сaoбрaћajу. Сaвeтe и упутствa инструктoрa усвaja и нaстojи их слeдити. Oнe aутo-шкoлe и 

инструктoри чиje je пoнaшaњe мoтивисaнo прe свeгa стицaњeм дoхoткa, зaнeмaруjу квaлитeт 

услугa, у прoцeсу фoрмирaњa људи кao учeсникa у сaoбрaћajу пoстижу нeгaтивнe eфeктe кoje 

je кaсниje, укoликo ниje кaснo, тeшкo испрaвити. 

 

5. ЗАКЉУЧЦИ 

 

 Индивидуaлизaм, индивидуaлистичкa психoлoгиja и други oжиљци кoje сaврeмeн 

нaчин и тeмпo жувoтa oстaвљa нa личнoст сaврeмeнoг чoвeкa нeгaтивнo сe oдрaжaвajу нa 

њихoвo учeшћe у сaoбрaћajу. Eгoизaм, нeтрпeљивoст прeмa другим учeсницимa у сaoбрaћajу 

присутнa je кoд вeликoг брoja кoрисникa путa. Oвaквe учeсникe нeрвирa свaкa прeпрeкa нa 

путу, свaки учeсник кojи, и aкo кoристи пут прaвилнo и у грaницaмa нaмeнe, рeмeти њихoвo 

спoкojствo. Хтeли би дa пут сaмo њимa припaдa.  

 Meњaњe пoнaшaњa и сaoбрaћajнe културe мoжe сe oствaрити, прe свeгa, крoз бoљу и 

штo рaниjу припрeму учeсникa у сaoбрaћajу. Oснoвни циљ je пoстизaњe вeћe сaoбрaћajнe 

зрeлoсти, штo пдрaзумeвa и мeнтaлну трaнсфoрмaциjу, рaзвиjaњe ,,друмскe свeсти’’ и 

прилaгoђaвaњe чoвeкa мoтoрнoм вoзилу и сaoбрaћajу. 

 Прoгрaми зa мeњaњe пoнaшaњa, збoг oтпoрa oвим прoмeнaмa, мoрajу бити дoбрo 

oдрeђeни, рeaлни, усмeрeни нa прoблeмe кojи сe мoгу идeнтификoвaти и нa пoпулaциjу кoja 

прихвaтa oбрaзoвну интeрвeнциjу. Дa би сe мeњaлo пoнaшaњe мoрa сe укaзaти и схвaтити дa 

je oдрeђeнo пoнaшaњe у сaoбрaћajу oпaснo. При избoру пoнaшaњa кoje трeбa мeњaти 

пoтрeбнo je вoдити рaчунa o удeлу тoг пoнaшaњa нaстaнку сaoбрaћajних нeзгoдa, oднoснo 

знaчajу измeњeнe нaвикe зa бeзбeднoст сaoбрaћaja. 
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ПРИМЕНА ТЕРМОВИЗИЈЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ И ПРАЋЕЊУ ПОВРЕДА 
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РЕЗИМE 

 

Дијагностичке процедуре у професионалном спорту су са развојем технологије постале далеко прецизније, 

једноставније и ефикасније. Снимање инфрацрвеном термовизијском камером јесте једна од таквих савремених 

дијагностичких метода која је овим убрзаним развојем постала доступна већем броју корисника. Овом методом 

мери се топлота коју тело ослобађа преко своје површине при чему се температурна радијација детектује 

снимањем таласа из инфрацрвеног магнетног спектра. Циљ овог рада јесте представљање могућности примене 

термовизијске камере у професионалном спорту у праћењу и превенцији повреда, предности и недостатака са 

којима се сусрећу они који примењују ову савремену дијагностичку процедуру. 
Кључне речи: Инфрацрвена термовизија, савремена дијагностика, спортска повреда, професионални 

спорт.  
 

APPLICATION OF THERMOGRAPHY IN INJURY PREVENTION AND 

MONITORING BY PROFESSIONAL ATHLETES 
 

ABSTRACT 

 
Diagnostic procedures in professional sports with the development of technology has become far more precise, 

simpler and more efficient. Recording an infrared thermal imaging camera is one of those modern diagnostic method 

which is the rapid development became accessible to a larger number of users. This method measures the heat released 

by the body through its surface where the temperature radiation detected by recording magnetic waves from the infrared 

spectrum. The aim of this paper is to present possibilities for the application of thermography in professional sport in 

the monitoring and prevention of injuries, and also advantages and disadvantages of these diagnostic procedures. 

Keywords: Infrared thermography, modern diagnostics, sports injuries, professional sports.   

 

1. УВОД 

 

Убрзан технолошки развој у протеклој деценији допринео је да дијагностичке 

процедуре у професионалном спорту постану далеко прецизније, једноставније, ефикасније и 

мање захтевне како за оног ко ће вршити тестирање тако и за саме испитанике. Овако брз 

развој нових технологија омогућио је да се боље разумеју комплексне физиолошке реакције 

током повећаног физичког оптерећења, али и да се нова техничка и технолошка средства 

примене у циљу унапређења спортског тренинга или процеса рехабилитације спортиста.  

Снимање инфрацрвеном термовизијском камером јесте једна од таквих савремених 

дијагностичких метода која је овим убрзаним развојем постала доступна већем броју 

корисника. Она представља неинвазивну дијагностичку методу која чак не захтева ни 

остваривање било каквог контакта са испитаником осим визуелног [1]. Оно што је можда и 

највећа предност ове методе је да се дијагностика врши без било каквог зрачења испитаника. 

Овом методом мери се топлота коју тело ослобађа преко своје површине при чему се 

температурна радијација детектује снимањем таласа из инфрацрвеног магнетног спектра [2].  

Снимање инфрацрвеном термовизијском камером почело се примењивати у медицини 

раних шездесетих година двадесетог века [3] и то у дијагностици канцера дојке, 

неуролошких поремећаја [4], реуматских процеса, уролошких проблема [5], дијагностици 
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траума и болести меких ткива, упалних процеса ткива које је у контакту са вештачким 

имплантима, циркулацији крви у екстремитетима [2]. Добро је познато да упални процеси 

доводе до локалне хипертермије, док дегенеративни процеси повезани са редукованом 

мишићном активношћу и слабом прокрвљеношћу доводе до хипотермије [6]. Варијације у 

температури површине тела које представља неку врсту хетеротермичког оклопа у који је 

смештено хомотермично језгро могу да буду изазване ендогеним и егзогеним променама. 

Температура површине тела зависи од функције и температуре унутрашњих органа, као и од 

топлотних карактеристика ткива које раздваја ове унутрашње органе од површине тела, од 

садржаја мишићног и масног ткива, од циркулације крви, влажности коже и количине 

енергије произведене хомеостатским регулисањем метаболичких процеса [7]. Редукована 

темпераура на површини тела најчешће указује на мишићноскелетни поремећај, па се ниска 

температура коже око повређеног зглоба сматра поузданим индикатором да ће процес 

опоравка бити дуг [8]. Савремена технологија инфрацрвеног снимања може нам пружити 

значајне информације о функционалном третирању спортских повреда. Чињеница је да 

тренинг и такмичење врхунских спортиста доводи мишићноскелетни систем до самих 

граница анатомских и физиолошких капацитета људског тела, те је број спортских повреда у 

непрекидном порасту [9, 10]. Ове повреде углавном захтевају дуг и веома скуп 

рехабилитациони период, па је свака нова метода која би могла да унапреди процес 

рехабилитације од пресудног значаја за даљи развој спорта.  

Различите академске и професионалне организације промовишу примену 

термовизијске камере као веома ефикасне и економски исплативе дијагностичке методе у 

медицини, па самим тим и у спортској медицини [11]. Од 1987. године до данас формирано 

је неколико оваквих асоцијација: American Academy of Medical Infrared Imaging, European 

Association of Thermology, United Kingdom Thermography Association, and the Northern 

Norwegian Centre for Medical Thermography, the American Academy of Thermology and the 

German Society of Thermography and Regulation Medicine (DGTR) [11]. Све оне раде на 

промовисању примене термовизијске методе и стандардизовању протокола у клиничкој 

пракси.  

Метода инфрацрвене термовизије пронашла широку примену у медицини, али за сада 

још увек не постоји довољно истраживања која се баве применом термовизијске камере у 

професионалном спорту. Циљ овог рада јесте представљање могућности примене 

термовизијске камере у професионалном спорту, предности и недостатака са којима се 

сусрећу они који примењују ову савремену дијагностичку процедуру. Истраживање спада у 

ред апликативних истраживања експерименталног типа. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА  

 

2.1. Узорак испитаника 

 

Узорак испитаника био је сачињен од једног фудбалера субелитног ранга такмичења 

са повредом предњег укрштеног лигамента (ACL). Њему је дијагностикована тотална 

руптура ACL леве ноге која је санирана оперативним захватом након чега је испитаник 

приступио специфичном програму физичке припреме и рехабилитације са циљем да се 

испитаник врати на ниво који је претходио повреди. Испитаник осим повреде ACL није имао 

било какве друге здравствене проблеме. Испитаник је усменим и писменим путем упознат са 

процедуром мерења и циљем истраживања након чега је добровољно приступио 

истраживању потписавши сагласност у складу са етичким принципима Хелсиншке 

декларације.  
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2.2. Метода мерења 

 

Снимање и мерење испитаника спроведено је током августа и септембра 2015. године. 

Сва мерења извршена су у просторији СЦ „Чаир“ у преподневним сатима. Мерење 

испитаника извршено је у добро осветљеној просторији површине 25 m
2
. Испитаник је био 

мининално обучен. Пре него што је извршено мерење термовизијском камером извршена су 

мерења основних антропометријских карактеристика (TV, TM, BMI, %BF, мишићна маса). 

Мерење наведених антропометријских параметара извршено је антропометром, 

електронском вагом Omron BF 511 (Omron Healthcare Co, Кyото, Јапан) и методом 

биоелектричне импеданце. Пре мерења у апарат су, помоћу нумеричке тастатуре, уношени 

претходно добијени подаци о висини тела, годинама старости и полу испитаника. 

Термографско снимање испитаника је изведено термовизијском камером типа Е30 

(FLIR Systems, Sweden) термичке осетљивости мање од 0,1 °C, тачности ± 2% од очитане 

температуре и резолуција фотографија 160 × 120 пиксела.  Растојање између испитаника и 

камере је било подешено на 2 m а емисивност на ε = 0,98 при чему се иза испитаника 

налазила бела позадина величиме 1,0 x 2,0 m  како би се елиминисао утицај рефлекисије 

позадине на мерења. Површина просторије у којој је изведено снимање износи 25 m², при 

чему је температура просторије износила 24°C ± 1,5 °C а мерење температуре је извршено 

ручним термометром типа ODT 0302 (Искра, Словениjа) осетљивости ± 0,1 °C, тачности ± 

0,05 °C. 

Од испитаника је захтевано да 24 h пре мерења не учествује у исцрпљујућим 

физичким активностима високог интензитета, као и да не користе алкохолне или кофеинске 

напитке и креме и тонике којима би се могло утицати на влажност коже. Направљени су 

термограми предње и задње стране доњих екстремитета док је минимално обучен испитаник 

био у стојећем положају. 

 

2.3. Статистичка анализа  

 

Термографске фотографије добијене камером марке FLIR Е30 анализиране су уз 

помоћ софтwаре пакета FLIR Tools. Праћена је температура 3 регије предње стране (бутина, 

колено, потколеница) и 4 регије задње стране (бутина, колено, потколеница, горњи део 

потколенице - лист). За сваку регију одређена је максимална, минимална и просечна 

температура. Потом су утврђене квантитативне разлике леве и десне стране одговарајућих 

регија.  

 

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

У табели 1 представљени су параметри дескриптивне статистике антропометријских 

карактеристика за испитаника на иницијалном и финалном мерењу. 

 

 

Табела 1. Дескриптивни параметри антропометријских карактеристика 

Параметар Иницијално 

мерење 

Финално 

мерење 

Старост 18 18 

Висина (cm) 180,0 180 

Тежина (kg) 76,6 76,9 

BMI 23,6 23,7 

%Телесна масноћа 18,5 18,1 

Мишићна маса (kg) 41,4 42 
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На сликама 1 и 2 представљени су термограми са иницијалног мерења и резултати 

њихове анализе.  

 
Слика 1. Термограм испитаника на иницијалном мерењу (предња страна) 

Са првог термограма може се уочити визуелна асиметрија левог и десног колена. 

Добијена максимална температура левог (повређеног) колена је 34,5˚C, просечна 

температура је 33,7˚C, док је максимална температура десног колена 33,1˚C, а просечна 

температура 32,1˚C. Разлика између максималних и просечних температура левог и десног 

колена је 1,4˚C односно 1,6˚C. Посматрајући температуру одабраних површина леве и десне 

бутине може се уочити да не постоји разлика у просечној температури (32,2˚C десна бутина 

и 32,0˚C лева бутина). Када су у питању потколенице такође не постоји велика разлика 

између просечних температура одабраних површина (32,6˚C десна потколеница, 32,7˚C лева 

потколеница).  

 
Слика 2. Термограм испитаника на иницијалном мерењу (задња страна) 

На другом термограму, који приказује задњу страну доњих екстремитета, не можемо 

уочити визуелну асиметрију леве и десне затколене јаме. Одабрано је осам репрезентативних 

регија чије су температуре анализиране. Добијена максимална температура и леве и десне 

затколене јаме је 34,4˚C, док је просечна температура леве затколене јаме 33,1˚C, а просечна 

температура десне 33,2˚C. Разлика између просечних температура леве и десне затколене 

јаме је 0,1˚C. Када су у питању одабране регије потколенице са задње стране такође није 

било већих разлика. Просечна температура леве потколеницеизносила је 32,0˚C а десне 

31,9˚C. Горње регије задње стране потколенице имале су врло мале разлике од 0,2˚C (31,8˚C 

лева и 31,6˚C десна) 
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Слика 3. Термограм испитаника на финалном мерењу (предња страна) 

Термограм представљен на слици 3 приказује испитаника на финалном мерењу након 

четири недеље специфичног програма физичке припреме и рехабилитације. Визуелна 

асиметрија левог и десног колена је далеко мања него ли на иницијалном мерењу. Добијена 

максимална температура левог (повређеног) колена је 34,4˚C, просечна температура је 

32,5˚C, док је максимална температура десног колена 33,4˚C, а просечна температура 31,9˚C. 

Разлика између максималних и просечних температура левог и десног колена је 1,0˚C 

односно 0,6˚C. Посматрајући температуру одабраних површина леве и десне бутине може се 

уочити да постоји нешто већа разлика у просечној температури него ли на иницијалном 

мерењу (33,3˚C десна бутина и 32,8˚C лева бутина). Када су у питању потколенице такође 

постоји нешто већа разлика између просечних температура одабраних површина леве и 

десне ноге него ли на иницијалном мерењу (32,6˚C десна потколеница, 31,9˚C лева 

потколеница). 

 
Слика 4. Термограм испитаника на финалном мерењу (задња страна) 

На четвртом термограму, који приказује задњу страну доњих екстремитета на 

финалном мерењу, можемо уочити незнатну визуелну асиметрију леве и десне затколене 

јаме. Одабрано је осам репрезентативних регија чије су температуре анализиране. Добијена 

просечна температура леве затколене јаме је 32,8˚C, а десне 33,2˚C. Разлика између 

просечних температура леве и десне затколене јаме је 0,5˚Ц. Када су у питању одабране 

регије потколенице са задње стране није било већих разлика. Просечна температура леве 

потколенице износила је 31,9˚C а десне 32,2˚C. Горње регије задње стране потколенице 

имале су врло мале разлике од 0,2˚C (31,9˚C лева и 32,1˚C десна) 
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Табела 2. Резултати квантитативне анализе термограма (˚C) 

Регион Вредности 

Иницијално мерење Финално мерење 

Предња страна Задња страна Предња страна Задња страна 

Лева 
нога 

Десна 
нога 

Лева 
нога 

Десна 
нога 

Лева 
нога 

Десна 
нога 

Лева 
нога 

Десна 
нога 

Бутина 
 

максимална 33.1 33.8 33.1 33.3 33.9 35 34 33.9 

минимална 30.8 29.2 29.2 30.9 31.1 31.8 31.8 32.2 

средња 32 32.2 31.8 31.9 32.8 33.3 32.8 32.9 

Колено 
 

максимална 34.5 33.1 34.4 34.4 34.4 33.4 34.1 34.8 

минимална 31.5 30.7 32.1 30.2 31.3 30.8 31.8 32.1 

средња 33.7 32.1 33.1 33.2 32.5 31.9 32.8 33.2 

Потколеница 

максимална 33.9 33.8 33.4 32.7 33.3 34 33.6 33.3 

минимална 26.7 29.3 30.2 30 30.2 30.7 30.6 30.3 

средња 32.7 32.6 32 31.9 31.9 32.6 31.9 32.2 

Натколеница 

максимална     33.5 32.8     33.6 33.3 

минимална     25.4 25.7     24.6 24.7 

средња     31.8 31.6     31.9 32.1 

 

Ово истраживање испитује  температурну асиметрију доњих екстремитета код 

испитаника са повредом ACL пре и након специфичне физичке припреме и програма 

рехабилитације у трајању од 4 недеље. Температура површине тела мерена је применом 

инфрацрвене термографије. Термографија је безбедна неинвазивна метода код које нема 

било каквих нежељених ефеката и којом се може пратити температура површине тела и 

динамика њене промене на основу чега се може извршити дијагностиковање спортских 

повреда. Истраживање је започето са претпоставком да ће температура повређене ноге бити 

нешто већа у односу на здраву ногу, као и да ће се та разлика смањити након 4 недеље 

тренажног програма. На основу досадашњих истраживања може се закључити да би лева и 

десна страна тела на термограмима добијеним код здравих особа требало да буде симетричне 

[12, 13]. Различити аутори дају различите граничне вредности контралатералних разлика у 

температури које би могле да укажу на неку повреду или абнормалност у функцији 

локомоторног апарата. Неки аутори [14] сматрају да разлика већа од 0,62 ˚C представља 

референтну вредност за дијагностицирање присуства неке абнормалности. Док има и аутора 

који сматрају да свака асиметрија већа од 0,7 ˚C може да се дефинише као абнормалност и 

може указивати на извесне нежељене анатомске или физиолошке промене на 

мишићноскелетном систему [11]. Резултати презентованог истраживања показују разлику на 

иницијалном мерењу у регији колена од чак 1,6 °C што без сумње потврђује наше очекивање 

да ће повреда ACL довести до повећања температуре колена. Праћење температурне разлике 

и њене динамике током времена од посебног је значаја за спортску праксу јер се сматра да је 

успостављањем равнотеже између леве и десне стране обезбеђен правилан ток опоравка 

спортисте. Након четири недеље, разлика температуре левог и десног колена на финалном 

мерењу била је тек 0,6 °C што представља значајан напредак и говори у прилог спроведеном 

рехабилитационом процесу. Разлике између леве и десне стране на иницијалном мерењу у 

осталим регијама фронталне стране нису биле веће од 0,2 те овде не можемо констатовати 

некакав поремећај. Међутим, интересантан је податак да је на финалном мерењу дошло до 

повећања температуре у области бутине и потколенице здраве ноге док температура 

одабраних регија бутине и потколенице леве ноге која има повреду ACL опада јер вероватно 

испитаник повећавањем нивоа физичке активности у процесу рехабилитације настоји да 

мање оптерећује леву ноги и тиме је „поштеди“. Ово одговара резултатима до којих су 

дошли Čoh и Širok [2] у свом истраживању у коме су испитивали температурну реакцију 

површине тела у зависности од величине оптерећења. Они су показали да са већим 
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оптерећењем долази и до већег повећања температуре. Када је у питању задња страна тела 

разлика у температури леве и десне стране није била већа од 0,4˚C што  значи да нема 

значајног одступања од симетрије. Једино се може констатовати да је температура задње 

ложе и леве и десне бутине у односу на иницијално мерење виша за по 1˚C што је 

адаптабилна реакција мускулатуре на четворонедељни програм специфичне физичке 

припреме. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Резултати инфрацрвене термографије не могу се сматрати потпуно тачним на основу 

којих би се могла дати дефинитивна дијагноза тренутног стања спортисте, али могу дати 

смернице за даље дијагностичке процедуре којима би се могла дати прецизнија дијагноза и 

објаснила абнормалност у температурној динамици. Овим истраживањем се показало да 

патофизиолошке промене, где убрајамо и спортске повреде, узрокују инфламанторне 

(упалне) процесе што за последицу има локално повећање температуре у пределу повреде. 

Уколико је утврђено постојање спортске повреде, термовизијском камером се може 

надгледати процес рехабилитације који би након извесног броја дана или недеља требало да 

температуру повређеног дела тела врати на своје нормалне вредности.  

Овим истраживањем представљене су могућности примене термовизијске камере у 

професионалном спорту, предности и недостатака са којима се сусрећу они који примењују 

ову савремену дијагностичку процедуру.  
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РЕЗИМЕ 

Развој индустрије спада међу најзначајније факторе унапређења економског просперитета ЕУ. Подлога за 

развој индустрије су машине у најширем смислу. Да би експлоатација машина била економски исплатива, 

њихове карактеристике се морају непрестано побољшавати. Пројектовањем и израдом машине мора се омогућити 

безбедност корисника на највишем нивоу. Безбедност машина је комплексан проблем, који се мора постићи у 

свим фазама експлоатације – током рада, подешавања и одржавања. Дрвна индустрија је врло раширена 

привредна грана и користи разне врсте глодалица, самосталне и комбиноване изведбе. Резни алат – глодало, као 

значајан извор опасности ради са веома великим обимним брзинама и стога мора бити посебно обезбеђен. 

Кључне речи: Безбедност машина, дрвна индустрија, глодалица. 

 

SAFE WORK ON TABLE MILLING MACHINES 
 

ABSTRACT 

Development of the industry is among the important factors in improving the economic prosperity of the EU. The 

basis for the industry development are machines in the broadest sense. To make machine exploitation economically 

viable, their characteristics must be continuously improved. Design and manufacturing of machinery must provide user 

safety at the highest level. Machinery safety is a complex problem that must be achieved in all phases of exploitation: 

work, setting up and maintenance. Wood processing industry is a widespread industry sector and uses various types of 

milling machines, in stand-alone and combined forms. The cutting tool - cutter, is a significant source of hazard as it 

works with very high peripheral speeds, hence it must be made especially safe. 

Keywords: Safety of machinery, wood industry, milling machine. 

 

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Послодавац је дужан да, у складу са чланом 15. став 7. Закона о безбедности и здрављу на 

раду [1], ангажује правно лице са лиценцом у циљу спровођења превентивних и периодич-

них прегледа и провера опреме за рад. У Републици Србији су у члану 3. Правилника о пос-

тупку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине [2] прописане 

категорије опреме за рад које подлежу превентивним и периодичним прегледима и прове-

рама. Машине за обраду и прераду дрвета, које су експлицитно наведене у члану 3. под тач-

ком 7, сврставају се у најопасније машине из групе за обраду материјала првенствено због 

велике брзине резног алата и честих помоћних операција које се обављају ручно при потис-

кивању материјала. На основу врсте механичке обраде и прераде дрвета и сличних матери-

јала, ове машине се могу поделити на: машине за резање, сечење и љуштење – скидање стру-

готине (гатери, кружне и тракасте тестере, равналице, дебљаче, глодалице, дубилице, бруси-

лице, бушилице или комбиноване столарске машине) и на машине за обликовање деформи-

сањем (пресе, машине за савијање, машине за наношење разних премаза или машине за леп-

љење фурнира) [3]. 

                                                             
1 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, gavanski@vtsns.edu.rs , bukta@vtsns.edu.rs , 

sokola@vtsns.edu.rs  

 

mailto:gavanski@vtsns.edu.rs
mailto:bukta@vtsns.edu.rs
mailto:sokola@vtsns.edu.rs


Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

496 

 

Глодалице су машине алатке намењене за механичку обраду и прераду дрвета и сличних 

материјала скидањем струготине где резни алат изводи главно ротационо кретање, а предмет 

обраде се креће праволинијски. На глодалицама је могућа обрада једноставних и сложених 

профилисаних површина, жљебова различитих облика и димензија, дрвених облика за 

спајање делова, унутрашњих површина сложене геометрије, рељефних површина, итд., [4]. 

 

2. ОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАДИ НА СТОНОЈ ГЛОДАЛИЦИ 

При обављању радних активности на стоној глодалици, приказаној на слици 1, могу се 

препознати и утврдити опасности и штетности, које су дате у табели 1. 

 

Слика 1: Стона глодалица са назначеним опасностима, 5,6 

 

Табела 1: Препознате и утврђене опасности и штетности  

при обради на стоној глодалици, 5,6,7,8,9 
 

Р. 

бр. 

ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ 
ОПИСНА АНАЛИЗА 

1. 
Ротирајући или 

покретни делови 

Захватање прстију радника глодалом док је стона глодалица у раду (слика 1, 

позиција 1). 

Захватање одеће радника трном и глодалом (слика 1, позиција 2). 

Клизање руке на глодало код обраде малих и уских комада (слика 1, позиција 3). 

Клизање руке на глодало код радова без водилице (слика 1, позиција 4). 

Заустављање глодала руком (слика 1, позиција 6). 

Повратни удар предмета обраде / Одбацивање комада уназад за време обраде 

(слика 1, позиција 7). 

Запињање комада на радном столу за време обраде (слика 1, позиција 8). 

Одстрањивање струготине са радног стола рукама (слика 1, позиција 10). 

Случајно укључивање стоне глодалице у рад (слика 1, позиција 11). 

2. 

Слободно кретање 

делова и материјала 

који могу нанети 

повреду запосленом 

Пад дрвета са радног стола на ногу и стопала радника (уколико је димензија 

предмета већа од димензије стола). Неправилно кретање дрвета по столу 

(запињање, закретање, витоперење). 

3. 

Коришћење средстава 

за рад која могу 

проузроковати 

настанак пожара и 

експлозије 

При обради дрвета долази до великог трења између дрвета и глодала што може 

довести до стварања топлоте са повишеном температуром и појаве статичког 

електрицитета на машини и одећи радника што може изазвати пожар и 

експлозију. Присуство отвореног пламена. 
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4. 
Делови и честице које 

лете 

Лом и разлетања глодала (слика 1, позиција 5). 

Одлетање делова предмета обраде, струготине и прашине ка лицу и очима 

радника (слика 1, позиција 9). 

5. Опасне површине Шиљасто и оштро глодало. 

6. 
Клизање или 

спотицање 

Спотицање о електричне каблове и пад радника на глодало или на под просторије 

услед закрчености и неуредности радне површине (слика 1, позиција 13) 
 

7. 

Опасност од 

директног и 

индиректног додира 

Удар електричне струје (слика 1, позиција 12) приликом додира са оштећеним 

електричним кабловима, утичницом или прекидачем. 

Лоше уземљење машине. 

8. 
Хемијска штетност - 

прашина 

При раду са дрветом и сличним материјалима долази до формирања ситних 

честица дрвене прашине у ваздуху, па су радници изложени инхалацији 

прашине и тешким алергијским обољењима дисајних органа и појави канцера 

код обраде храста и букве. 

9. 
Физичка штетност - 

бука 
Стона глодалица у радионици ствара прекомерну буку. 

10. 
Напори и телесна 

напрезања 

Дизање и спуштање предмета обраде. Потискивање дрвета по радном столу 

машине. 

11. 
Нефизиолошки 

положај тела радника 
Дуготрајно стајање и сагињање. 

ПУБЛИКАЦИЈА НИЈЕ НАМЕЊЕНА ДА ОБУХВАТИ СВЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ И 

ШТЕТНОСТИ ПРИ РАДУ НА СТОНОЈ ГЛОДАЛИЦИ. 

 

3. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ ОБРАДИ НА СТОНОЈ ГЛОДАЛИЦИ 

Анализом технолошког процеса обраде дрвета и сличних материјала и препознатих опас-

ности и штетности утврђене су следеће мере за спречавање, отклањање и/или смањење 

ризика: 

 одржавати стону глодалицу према упутству произвођача, 

 одржавање, поправку и подешавање стоне глодалице једино може вршити стручно и 

овлашћено лице, 

 вршити периодичне прегледе и провере стоне глодалице, 

 вршити оспособљавање запослених за безбедан рад са стоном глодалицом, 

 обезбедити допунска упознавања запослених са опасностима путем упутстава, нат-

писа и знакова упозорења, 

 вршити дневну проверу исправности стоне глодалице, 

 обезбедити правилно коришћење прописане личне заштитне опреме, 

 пре употребе потребно је проверити да ли је глодало уравнотежено и динамички балан-

сирано и са ознаком максималне брзине обртања и смера обртања, 

 забрањена је употреба оштећеног, напуклог и оксидираног глодала – увек користити 

атестирана глодала, 

Атестирано глодало (слика 2) поседује утиснуту ознаку BG што подразумева да је, [4]: 

 извршено статичко и динамичко уравнотежење глодала, 

 извршена контрола напрслина, 

 прописана толеранција отвора за центрирање и стезање, 

 означена брзина обртања (n), 
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 назначена ознака произвођача (фабрички лого), 

 назначена димензија глодала, 

 глодало израђено од квалитетних материјала, итд. 

 

Слика 2: Атестирано глодало 

 

 користити и правилно поставити заштитник око глодала, 

Заштитник у облику лука са поклопцем штити радника од дела глодала који није у зах-

вату са предметом обраде и налази се иза водилице, слика 3.  

  
Слика 3: Заштитник око глодала 

 

 користити и правилно поставити водилице, 

Главна водилица мора бити правилно причвршћена за радни сто, равна, глатка, довољно 

чврста, отпорна и довољно дугачка колико износи ход предмета обраде пре и након 

завршеног глодања. 

Конструктивно решење бочне водилице израђене од чешљева приказано је на слици 4. 

Уочавају се две водилице са чешљевима и то: стони чешаљ који има задатак бочног вођења и 

чешаљ на водилици који има задатак вертикалног вођења паралелно са радним столом. По-

моћне водилице – чешљеви израђени су од тврдог и еластичног дрвета (јасена или буковине). 

На дужину чешља утиче дужина предмета обраде, сила деловања глодала, као и то што овакве 
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водилице служе као опрема против повратног одбацивања предмета обраде. Радник мора када 

се користе чешљеви само вршити притисак у смеру хода предмета обраде. 

 

Слика 4: Правилан рад са помоћним водилицама – чешљевима, 5,6 

 

 код обраде малих комада и у случајевима када руке долазе преблизу глодала употребља-
вати ручне потискиваче (1), слика 5, 

 
Слика 5: Ручни потискивач, 5,6 

 

 радник у току рада на стоној глодалици мора стајати са стране (бочно од равни кре-
тања комада), а не иза предмета обраде, 

 користити уређај за механизовано померање предмета обраде (спречава се додир руку и 
прстију са глодалом, као и повратни удар), слика 6, 
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Слика 6: Механизовани потискивач инсталиран на стоној глодалици 

 

 код обраде заобљених комада користити опрему за њихово ослањање и вођење, 

 користити „NOT-STOP“ тастер у случају евентуалне опасности (ако је уграђен на 
машини), 

 правилно поставити исправан уређај за одвођење прашине и струготине, слика 7, 

  
Слика 7: Локална издувна вентилација на стоној глодалици 

 

 санкционисати некоришћење личне заштитне опреме – ЛЗО (нпр. новчано кажњавање, 

удаљавање са радног места или отказ), 

 забранити да радник рукује стоном глодалицом ако је под утицајем алкохола, дроге или 

лекова, 

 за време обављања послова на стоној глодалици концентрисати се на рад и не разгова-

рати са другим радницима – посебно су опасне различите шале и игре око машине, јер 

могу бити узрок повреде, 

 забрањен је рад са стоном глодалицом уколико постоји механичко оштећење каблова 

или прибора за напајање електричном енергијом, 

 забрањено је замењивати делове стоне глодалице неодговарајућим, 

 извршити благовремену замену дотрајалих делова стоне глодалице, 
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 пре почетка чишћења, поправке или неке друге интервенције на стоној глодалици, као и 

након завршетка дневног рада, обавезно искључити главни прекидач за напајање стоне 

глодалице електричном енергијом и обезбедити је од случајног поновног укључења и 

 када се заврше радне операције, радно место распремити и стону глодалицу очистити 

– радни простор треба одржавати да буде уредан и без препрека. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

Рад је показао разноврсност и сложеност опасности и штетности, које се појављују при ко-

ришћењу стоне глодалице. На основу важеће законске регулативе у области безбедности и 

здравља на раду, која је у складу са стратегијом развоја безбедности и здравља на раду у ЕУ, 

прописано је да стоне глодалице морају бити опремљене заштитницима и безбедносним 

уређајима. 

Како заштитници и безбедносни уређаји не могу спречити све повреде на раду, неопходно 

је применити и додатне превентивне безбедносне мере: поседовање стручног налаза о извр-

шеном прегледу и провери опреме за рад од стране лиценцираног правног лица, забрана 

употребе оштећених алата и неисправне машине, обавезна употреба уређаја за одвођење ст-

руготине и прашине, обавезна употреба атестираних глодала и примена безбедних метода од 

стране радника.  

Ефикасност превентивних организационих безбедносних мера, као што су: постављање 

ознака о присутним опасностима и штетностима, спровођење перманентног оспособљавања 

запослених, постављање упутства за безбедан рад на видном месту, обавезна употреба личне 

заштитне опреме и позиционирање свог особља ван опасних зона (у равни резања и/или у 

правцу помераја предмета обраде) директно се ослања на измене у понашању радника, од-

носно на промени свести о безбедном раду. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, РИЗИЦИ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО 

Сузана Павловић
1
, Кристина Војводић

1
 

 

 РЕЗИМЕ 

Глобализација представља доминантан процес у савременом друштву. У друштвеној теорији, о 

глобализацији се говори са различитих становишта, при чему се већина приступа концентрише око појмова: 

интернационализација, универзализација, модернизација, либерализација, детериторијализација. Честа су 

настојања да се глобализација прикаже као хумани, непрофитни и ослободилачки процес који представља 

развојну шансу. Упркос таквим идеолошким оклоностима, већина теоретичара глобализације недвосмислено 

истиче и неки од ризика који ови процеси изазивају или могу изазвати у различитим друштвеним подручјима у 

глобалним, регионалним и локалним размерама. Умножавање глобалних друштвених односа у области 

економије, политике, права, одбране, екологије и културе праћено је усложњавањем међусобних утицаја и 

изазивањем различитих неравнотежа на локалном  и регионалном плану. Глобална криза постаје основна 

карактеристика савременог друштва са, за сада, несагледивим ризицима по човечанство.  

Циљ овог рада је да сагледа научно теоријске основе глобализације и њених ризика у савременом 

друштву, као и да пружи могуће методолошке основе за конципирање интегралног приступа управљањем 

глобализационих ризика. 

Кључне речи: глобализација, ризици, друштво 

 

GLOBALISATION, RISKS AND MODERN SOCIETY 

 ABSTRACT 

Globalization represent the dominant process in the modern society. In social theory, are talking about 

globalization from different viewpoints, with the majority of access are concentrated around terms: internationalization, 

universalization, modernization, liberalization, deterritorialization. There are frequent attempting that globalization 

displayed as a human, non-profit and liberating process that represents a development opportunity. Despite this 

ideological circumstances, most theorists of globalization clearly highlights some of the risks that these processes cause 

or may cause in different social fields on a global, regional and local scale. Reproduction of global social relations in 

the fields of economy, politics, law, defense, ecology and culture is followed by the growing complexity of mutual 

influence and causing various imbalances at the local and regional level. The global crisis is becoming an essential 

feature of modern society with so far, unforeseeable risks to humanity. 

The objective of of this work is to look scientific theoretical bases of globalization and its risks in 

contemporary society, and to provide possible methodological basis for concepts an integral approach to managing the 

risks of globalization. 

Key words: globalization, risks, society 

 

1. УВОД 

Глобализација представља комплексни скуп узајамно повезаних процеса, које 

друштвене науке проучавају превасходно парцијално. Поједини процеси описују се и тумаче 

са различитих аспеката 1  економских, политиколошких, културолошких или социолошких 

наука. Различити прилази проблематици глобализације усмеравају се на опис генезе 

глобализације, начина испољавања процеса који су окарактерисани као глобални, њихову 

динамику, друштвено-економске последице или последице по државну управу и са тим у 

                                                             
1 ВИСАН, Висока здравствено санитарна школа струковних студија, Земун, Београд,  
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вези више или мање експлицитно се описују и поједини ризици. Међутим, око карактера 

глобализационих ризика, не постоји сагласност. Додатне нејасноће уноси и чињеница да оно 

што је ризик и извор нестабилности, за једне актере и теоретичаре, за друге је квалитет и 

изазов. 

Због сложености саме проблематике глобализационих процеса, ако и због различитих 

становишта готово да нема једнозначне, потпуне и прецизне дефиниције глобализације. За 

потребе овог рада можемо прихватити дефиницију руског аутора Чумакова који 

глобализацијом назива многострани процес установљавања универзалних веза, укључујући 

све аспекте друштвеног живота од економске до духовне сфере и у својој укупности 

представљају основне атрибуте глобалне цивилизације чиме се сет приказује као глобално 

друштво. 2   Због мноштва теоријских и идеолошких разлика Scholte 3  истиче пет 

различитих приступа дефинисању глоблизације: – Глобализација као интернационализација 

– процеси сарадње који прекорачују границе региона и државе уз раст међународне размене 

и међузависности; – Гобализција као универзализација – „глобално“ је схваћено као 

„целосветско“ при чему доминира ширење и доступност информација; – Глобализација као 

либерализација – превасходно у економској области где се фокус ставља на отклањање 

трговинских баријера и стварање привредног простора без граница; – Глобализација као 

модернизација или вестернизација – то је процес ширења пре свега западних вредности и 

модела као што су либерални капитализам и демократија; – Глобализација као 

детериторијализација – поједини локалитети су међусобно повезани и условљени 

„интензивним целосветским друштвеним односима“ 4   што саме локалне заједнице своде на 

геогафске чињенице. Још је већа степен несагласности постоји у идеолошким приступима 

глобализацији. 5   

 

2. ЕКОНОМСКИ РИЗИЦИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 

У мноштву дефиниција и приступа, својим мноштвом радова издвајају се економске 

науке које глобализационе ризике настоје да сагледају у фокусу економских бенефита и 

ризика. Прогнозе економиста крајем XIX века да ће се свет ујединити путем глобалне 

економије и финансијског капитала, остварене су током XX века. Међутим, бенефити 

глобалне интеграције на подручју економије су у многим земљама изостали управо због 

неједнаких стартних услова, војно-стратешког положаја и изразите неуједначености 

развојних потенцијала.  

У економским наукама постоји више теорија о глобализацији. Истиче се теорија 

Самјуелсона по којој слободна међународна трговина доводи до изједначавања цена фактора 

производње а цена рада и капитала ће се развијати у правцу изједначавања у целом свету. По 

другој теорији Мирдала, слободна трговина довешће до тога да ће већ постојеће разлике у 

платама између сиромашних и богатих држава порасти. 6   Како би избегли оваква драстично 

различита сучељавања, економисти су се радије упуштали у низ егзактних, статистичких и 

математичких проучавања односа глобализације и појединих економских категорија. У овим 

истраживањима преовладавају позитивне или афирмативне оцене глобализационих процеса.  

У области тржишних односа, глобализација проузрокује низ појава које се у одређеним 

условима могу сматрати ризичним. Уједначавање потреба уз креирање глобалних 

потрошача присутно је у готово свим савременим економским активностима. Овај процес се 

огледа у креирању што већег броја потрошача који ће бити једнаких карактеристика и 
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једнаких потреба. Такви потрошачи омогућили би лакши пласман све масовније производње 

роба и услуга, што постаје основни циљ глобализоване економије.  

Може се рећи да је већа могућност уједначавања потреба и унификације потрошача у 

оним областима у којима је мањи утицај тј. слобода поторошача у креирању и избору 

одређених производа. Другим речима, већа стандардизација је у обрнутој сразмери са 

могућношћу потрошача да утичу на креирање датог производа. Овакав однос у већој мери је 

пожељан, добродошао и позитиван са становишта власника капитала, јер се на овај начин 

смањују трошкови, а повећава конкурентност и профит. Међутим, на другој страни су бројна 

мала и средња предузећа која су свој опстанак базирала на препознавању и задовољавању 

специфичних потреба локалних и регионалних потрошача. Наметнутим условима глобалне 

стандардизације, овакви произвођачи су приморани да своје пословање учине конкурентним 

глобалним произвођачима или да напусте тржишну утакмицу. Лако је замислити који ће 

сценарио задесити мале и средње предузетнике у неразвијеним или транзиционим 

економијама. Укрупњавањем тржишта и смањењем броја учесника у тржишним утакмицама 

у оваквим локалним економијама још више се продубљују противуречности и извори 

социјалних и других неравнотежа. 

Посебно подручје стандардизације су интернет и технологија мобилне комуникације. 

Овде је глобализација праћена невиђеним процесом унификације, под којим је тешко 

замислити ма какав отпор. Ризици у овој области произилазе првенствено из могућности 

милитантних и терористичких злоупотреба, али и из области кршења универзалних људских 

права. Брзина и квалитет технолошких иновација на подручју електронских медија делују 

као ограничавајући фактор за већину покушаја систематског научног сагледавања могућих 

ризика у економији, праву, политици, комуникологији, културологији и социологији. 

Паралелно са уједначавањем потреба одвија се и креирање глобалног потрошача. 

Локални произвођачи, на једној страни, могу бити позитивно подстакнути постојањем 

глобалних потрошача, јер на тај начин могу са сигурношћу да рачунају на постојање 

одређених чврстих услова за брзи раст. На другој страни, глобални потрошач је толико 

непоуздан да ће се можда радије одлучити за куповину производа од много снажнијег (и 

маркетиншки присутнијег) глобалног произвођача. 7   На овом подручју настаје извор новог 

ризика у виду немогућности локалног сектора да задовољи потребе глобалних отрошача и да 

одговори на конкурентне изазове глобалних произвођача.  

Глобални потрошачи унификоване и глобализоване потребе задовољавају 

коришћењем глобалних дистрибуционих канала. Електронски канали дистрибуције не 

познају географске и физичке границе и постају глобална средства превладавања 

традиционалних трговачких путева. Иако се електронски канали дистрибуције у највећој 

мери тичу финансија, знања и услуга, глобални дистрибутивни канали су присутнији и у 

случају трговине робама. 8    Снага савремене економије, политике, па и науке, није више у 

преносу знања, већ у комуникацији у којој слике и манипулација информацијама постају 

значајније од људи и предмета. Комуникација и њени канали добијају одлучујућу улогу у 

савременом друштвеном развоју. Глобални дистрибуциони канали свакако снижавају 

трошкове и предузећу олакшава приступ потрошачима. Међутим, ризик и овде остаје у виду 

лакшег приступа глобалне конкуренције локалним тржиштима и у виду пооштрених услова 

конкуренције. 

Креирање глобалних потреба незамисливо је у данашњим условима без глобалне 

маркетиншке акције на имплементацији вредности које ће од глобалног потрошача учинити 
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верни извор зараде. Говори се о производњи виртуалних вредности, виртуалних 

производа/услуга, виртуалном новцу који постају имагинарни, али врло моћни амбијент 

привредне делатности. 9   

Унификација вредности и потреба ствара привид једнакости код потрошача. Једини 

услов ове једнакости је чин куповине за који је пак једино потребна одређена, све већа 

количина новца. Без обзира да ли је глобални потрошач креиран и принуђен да има одређене 

потребе за трошењем, или је то његов самостални избор, глобални маркетинг није без 

ризика. У глобалном маркетингу крије се опасност првенствено за културни диверзитет, за 

хуманизам као највишу друштвену вредност и за опстанак саме локалне заједнице. Значајни 

извор проблема, па и ризика у глобалном маркетингу представља и маркетиншко ширење 

идеје и веровања да тржишта могу сама себе да регулишу а да је пожељна што мања 

интервенција локалних органа управљања и саме владе једне земље. 10  У крајњој линији, 

али не и мање значајан је и маркетиншки пројектована све присутнија потрошачка свест која 

озбиљно нарушава природне и хумане основе човекове и друштвене егзистенције у животној 

средини. 

Основна предност глобализације у области економије је у смањењу трошкова у 

односу на јединицу производа. Масовност производње и велике серије омогућавају да се 

минимализују трошкови а максимализује профит. Освајање суседних и глобалног тржишта, 

даље омогућава већу конкурентност, настајање монопола и још већих профита.  

Минимализација трошкова у глобализационим процесима посебно се тиче настојања 

да се минимализују трошкови радне снаге. Због тога глобални производни системи лако 

мењају своје добављаче, па и места читавих производних постројења. Док оваква могућност 

представља подстицајну чињеницу за саме глобалне система, не може се рећи да је такав 

положај и локалних произвођача. Најчешће исходиште за мала и средња предузећа на 

локалном нивоу је гашење делатности и одлазак на тржиште рада све већег броја људи.  

У таквој трци за смањењем трошкова, већом конкуренцијом и већим профитима, брзо 

се губи хумани смисао производње, потрошње и људске егзистенције. Животна средина се у 

таквим односима сматра јавним добром чија је приватизација неограничено могућа, а чији су 

трошкови заштите и унапређења максимално подруштвљени.  

Глобални системи, са својим великим профитима, способни су да своју конкурентност 

повећавају не само смањењем трошкова, али и улагањем у истраживање и развој. На овај 

начин, глобални произвођачи улажу у знање и иновације, чиме учвршћавају свој доминантан 

положај. Високи трошкови улагања у истраживање и развој могу бити и одређени ризик за 

глобалне системе, јер уложена средста не морају вратити у очекиваном обиму и времену. 

Уколико се ради о глобалном предузећу које већ поседује монополски положај, улагања у 

иновације се не морају исплатити, јер нема конкуренције која ће куповати нову технологију. 

Иновације су резултат дугог процеса акумулације знања чији су трошкови нижи што је веће 

тржиште, односно што је већи број потрошача којима ће се трошкови наплатити кроз 

пласирани производ. Са друге стране, улагање у нове технологије се може исплатити кроз 

цену производа, али и овде постоји опасност да ће потрошачи реаговати знатно мањом 

потрошњом датих производа. Иако је за област истраживања и развоја заинтересован и јавни 

сектор, финансијска моћ је у овој области на страни глобалних система. 

Ризици глобализације настају такође и због различитог степена развијености и 

привредне усмерености појединих економија. Ризицима глобализација нарочито су изложене 

оне земље у којима неке факторе производње опредељује природа, односно, то су оне 
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економије које се базирају на извозу сировина. У овим привредама доминирају делатности 

које немају средства за технолошки напредак, не захтевају квалификовану радну снагу и 

њихове цене рада су значајно мање. Због тога се не остварује Самјуелсонова теорија о 

изједначавању цена фактора производње, већ долази до још веће поларизације прихода. 

Глобална економија постаје изразито асиметрична и у њојој доминирају економије које су 

базиране на истраживању и развоју, а стагнирају економије базиране на извозу природних 

ресурса. 11  Економским речником: богате државе заснивају своју привреду на новом знању 

и иновацијама код којих влада закон растућих доприноса (економија обима), док се 

сиромашни специјализују за компаративне вредности које је створила природа и која ће пре 

или касније довести до опадајућих доприноса. 

3. ПОЛИТИЧКИ РИЗИЦИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 

Ризици глобализације се још више усложњавају на подручју политичке делатности. 

Док се на страни економије глобализација хвали рушењем економских бариера и све 

либералнијим условима трговине, у области политичког деловања одлуке се доносе на бази 

идеолошког опредељења да тржиште представља врховну и свемоћну појаву, која ће 

омогућити саморегулисање и разрешавање већине друштвених проблема. Ипак, владе 

најмоћнијих економски доминантних земаља не одричу се коришћења разних средства 

протекционизма, односно, заштите сопствене економије и тржишта. Ради се, пре свега, о 

коришћењу техничких стандарда који отежавају продају истих производа на различитим 

тржиштима.  Као што је већ истакнуто, испуњавање стандарда захтева значајна средства 

којима поједини произвођачи, па и читаве државе не расположу. Како би се у исто време 

обезбедило поштовање међународних стандарда и њихово прихватање усвојило од стране 

све већег броја земаља, многе међународне, регионалне и струковне асоцијације иницирају 

уједињење техничких стандарда путем политике међународних уговора. Водећа економска, 

али и политичка организација на подручју стандардизације је WТО (Светска трговинска 

организација), Европска унија и ISO (Међународна организација за стандардизацију). 

Основни принцип политике ширења стандарда је добровољност. Не постоје средства 

правне принуде која би приморала ни предузећа ни државу да потпише или испуњава 

одређене, на пример, ISO стандарде. Ипак, технички и други стандарди се добровољно 

прихватају и поштују јер су они сертификат квалитета, тј. сведочанство о поштовању 

одређених параметара и због тога су то гаранције за потрошаче. На овај начин, добровољно, 

али нерадо и уз значајне трошкове, под неједнаким условима, произвођачи и њихове државе 

прихватају све већи број стандарда или добровољних услова живота и пословања. 

У последњој деценији XX века, глобална политика делује у више праваца. Тешко је 

ове аспекте политике глобализације одвојити од економије, али доминирају процеси замене 

људског рада машинама и сељење производних капацитета у земље са нижим трошковима 

производње или у земље у којима не постоји развијен систем заштите и унапређења животне 

средине. 12   Ови процеси се могу јасно запазити у току трансформације социјалистичких 

економских модела у тржишне у Европи, која је значила значајан корак ка глобалној 

економији и тржишту. Потпуно нови услови су били то што су друштвена и јавна регулација 

биле нагло потиснуте, а сваки елемент производње добио је своју тржишну вредност. Тај 

тржишни положај угрозио је све оне који живе од свог рада, а нарочито вулнерабилне групе 

(сениори, инвалиди, самохрани родитељи), доводећи из у стање перманентне немогућности 

контролисања услова живота и рада, односно, стање несигурности за своју егзистенцију. 
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Политичко опредељење за тржишну привреду пратила је приватизација државних 

предузећа у дотадашњим земљама социјалистичког блока. Приватизацијом се многи 

производни и услужни капацитети затварају остављајући армију незапослених. У овој фази, 

економски аспекти глобализације се преливају на подручје политике. Незапосленост постаје 

глобални социјални проблем, извор сиромаштва који постаје реални социјални ризик, који, 

пак, треба решити политичким средствима.  

И у случају елиминације радне снаге из процеса производње, бенефити и профити се 

приватизују, а ризици се подруштвљавају и постају јавни. Другим речима, захваљујући 

технолошком напретку, власници капитала смањују трошкове и путем  смањења удела радне 

снаге у производњи, повећавајући своје конкурентне способности и профите. У исто време, 

масе назапослених се остаљају на милост и немилост државној управи и социјалним 

службама, који се пак политичким глобалним механизмима приморавају да што мање 

интервенишу у отварању радних места и запошљавању. Највећи глобализациони политички 

ризик, у ствари, представља третирање људских ресурса и радне снаге на тржишни или 

робни начин путем понуде и потражње. У оваквом глобалном систему, једнакост, хумане 

вредности и социјална правда постају у највећој мери теме за академску расправу, а не 

циљеви друштвеног развоја. 

Међутим, глобализациони процеси путем приватизације, нису се тицали само 

производног сектора, већ су обухватали и јавни сектор производње и снабдевања 

електричном енергијом, водоснабдевања, управљања отпадом, јавног превоза. Ризици у овој 

области глобализације настају на подручју  недовољно јасно дефинисаног и незаштићеног 

јавног добра. Такво стање омогућило је не само успостављање монопола у областима које су 

животно важне за локалне заједнице, већ и огромне ризике да се монополисти неће 

доборовољно одговорно еколошки понашати у свом пословању.  

 

4. ЗАКЉУЧАК 

Глобални процеси у савременом друштву представљају противуречне појаве. На 

једној страни су подстицајни резултати у виду нижих трошкова и цене, доступнијих 

производа, све либералније, брже и једноставније трговине. На другој страни су ризици у 

виду свеопштег заоштравања конкуренције; политички притисци стандардизације у 

привреди и друштву и све мање могућости за аутономно и суверено одлучивање у оквиру 

једне заједнице; еколошки ризици угрожавања животне средине; ризици губитка културне 

самосвојности; неравнотеже у социјалним структурама; опасности од потпуне 

дехуманизације простора. 

За научну теорију о глобализацији, такозвану глобалистику, није пресудно важно 

појединачно описати или раздвојити ризике, јер се они тешко свеобухватно могу научно 

класификовати у поједине економске, политичке, културне или социолошке теорије, нити се 

једнозначно могу вредновати више или мање ризичним. Многи глобализациони ризици се 

међусобно условљавају, али и поништавају. Други се преплићу и синергијски делују у 

разним правцима. Зато су ризици  резултат вишеструке међусобне повезаности и утицаја 

много фактора, тако да их је тешко сагледати са становишта одређене науке. Међутим, не 

сме се одустати од интердисциплинарног научног и теоријског сагладавања реалних утицаја 

глобализационих процеса на локалне и шире заједнице, њихових различитих манифестација 

и последица у конкретним друштвима. Нарочито постају нопходна интегративна и 
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интердисциплинарна теоријска промишљања алтернатива глобализационим процесима као и 

пројекција могућих заштитних механизама за одрежене системе и заједнице.  
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 ABSTRACT 

 The article describe the role of design technologies in the formation of professional competence of employees 

of EMERCOM of Russia. 
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with mass media. 

 

 

 In accordance with the requirements of the Federal state educational standard of higher 

professional education of the third generation, a graduate of direction "Fire safety" should have a 

number of common cultural and professional competences, which suggesthis readiness to use the 

acquired knowledge, skills and ways of working in the real world to solve practical tasks 

(competence). Leading employees in the field of fire safetyinclude extensive knowledge in 

technical disciplines, psychology, lawin the concept of professional competence of EMERCOM of 

Russia specialists, and also they should have the organizational and communication skills, high 

moral and ethical level, neuro-psychic stability.The special importancein the formation of 

professional competence of future specialists of EMERCOM of Russia is the use of project-based 

learningtechnologies because the project activity is seen in the student-centered education and 

promotes the development of personal qualities of students, as independence, initiative, 

communication.That is as a necessaryqualities of future employees of EMERCOM of Russia in the 

organization of their activities.Many authors highlight that "... recent years, characterized by the 

appearance and active development of the social and cultural phenomenon as project quality, which 

is becoming a necessary component of human activity in almost every field, including education" 

[2, P. 166]. Technologies of training project is currently widely used in a variable subject areas, 

including in the area of public safety, both personally oriented educational technologies, 

implementing cooperative learning (cooperativelearning). Design technologies aimed at the 

development of personal qualities and abilities of students, having that, the future employee of 

EMERCOM of Russia is more adapted to life, he is able to orient in a variablesituations and work 

in a team.Method of projects - pedagogical technology, focused not on the integration of factual 

knowledge, but on their application, and the gain of new (sometimes through self-education). 

Active involvement of the student - the future employee of EMERCOM of Russia in the creation of 

various projects, giving him the opportunity to learn new ways of human activities in the social and 

cultural environment.[1] In modern foreign pedagogical science "design technology," or "project 

method", includes in a list of progressive educational technologies - progressiveeducation [2]. 
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 In considering of the design technologies as a way to achieve a variable didactic goals 

through detailed elaboration, whichshould to be completed very real, significant practical result, 

decorated in some way in the form of a special project, we define the following directions of 

formation and development of professional competence of the employees of EMERCOM of Russia: 

1. Special competence. During the completion of the project from the students - the future 

employees of EMERCOM of Russia is shown the ability to take responsibility for 

themselves, including those in irregular situations, to participate in joint decision-making, 

manage conflicts, to be ready to cooperate with colleagues and to work in a team. Working 

on a special project allows future employees to shape the competence in the field of 

professional activity. 

2. Key competencies –a necessarycompetencies for any professional activity related to the 

success of the individual in a actively changing world. Key competencies gain a special 

significance today, they are occurs in the ability to solve professional problems through the 

use of information, communication, social and legal foundations of individual behavior in 

civil society. Design - a student’sunique means of formation - the future employees of 

EMERCOM of Russia in the area of competence of solving social problems. 

3. Communicative competence. While working on a social project students builds a system of 

multiple interactions with people who are under time pressure, threatening conditionsand 

preventing interference, provide conciseness, accuracy, completeness, validity, relevance, 

appropriateness, feasibility of the reported information, contributing to effective action by 

the recipient. One of the important aspects of the communicative competence of employees 

of EMERCOM of Russia is the ability to competently and operatingbring the necessary 

information to the public to prevent an emergency or its aftermath. Generally, 

communication problems in such conditions are the following: 

- Cooperation with mass mediaand the public on matters of propaganda in the field 

ofprevention and liquidation of emergency situations; 

- Operational information to the public through the mass media about any emergencies and 

the process of prevention and liquidation; 

- Operational and comprehensive information to employees of EMERCOM of Russia about 

the maindirections of activity, innovations and management decisions for the development 

of EMERCOM of Russia. 

4. Autopsychological and professional and personal competencies. Development and 

implementation of a special project involves the formation and development of competences 

as self-development, training and skills; the ability to critically evaluate their strengths and 

weaknesses, also to choose the means of their development and remove of students of 

educational institutions of EMERCOM of Russia. 

Special project - a learning tool, allowing future employee of  EMERCOM of Russia to 

recognize the importance of their own professional activity and increase the motivation to 

implement it. 

Thus, the learning design technologiesprovide to change in the nature of the educational 

process in higher education and ways of activity of students. During their use, students 

change themselves, acquire new knowledge and skills, they are formed all the components 

of professional competence and professionally important personal qualities. 

Development and implementation of special projects provide to the development of self-

knowledge of the students, they form new abilities, including the reflection of own activity. 
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 РЕЗИМЕ 

 
 Постоје велике количине отпада које се добијају у графичкој индустрији. Велики проблем је што је то 

отпад различитог састава и потребно га је различито третирати. Изучавајући ову проблематику, развијен је 

математички модел за прорачун количине различитог отпада у процесу штампе. Помоћу овог модела могуће је 

израчунати колико ће се појавити отпадног материјала на основу улазних података о сировинама. У раду је 

приказана импементација модела у штампарију Ротографика и прорачун отпадног материјала који укључује 

папир, боје и разне солвенате у случају ове штампарије.  

 Kључне речи: штампарска индустрија, модел, отпад 

 

 

APPLICATION OF THE MODEL FOR DETERMINING WASTE 

MATERIALS IN THE PROCESS OF OFFSET PRINTING 
 
 

 ABSTRACT 

 
 There are large quantities of waste that are obtained in the printing industry. The big problem is that it is a 

waste of various composition and should be treated differently. By studying this problem, we developed a mathematical 

model for calculating the quantity of various waste in the printing process. With this model it is possible to calculate 

how much  waste will appear based on the input data of raw materials. This paper presents implementation оf the model 

in printing house Rotografika and calculation of the waste materials, including paper, dyes and different solvents used 

in this printing house. 

 Keywords: printing industry, model, waste. 

 

1. УВОД 

 

 Као у случају других грана индустрије и у графичкој индустрији велику улогу имао је 

развој рачунара. Све технике штампе знатно се мењају и напредују у пољу припреме за 

штампу или саме штампе (Kipphan, 2001). Развој графичке индустрије је довео до пораста 

производње, а самим тим и до повећања штетног утицаја који ова индустрија има на животну 

средину. Све технике штампе у неком од својих процеса имају штетне супстанце које се 

одстрањују у животно окружење, почевши од најзаступљеније офсет штампе (DeJidas, 2005), 

где постоје евидентиране штетности, али не толико присутне као у случају флексо штампе. И 

у случају дигиталне штампе, која представља једну од најнапреднијих и најсавременијих 

техника штампе, постоје штетности које утичу на радну и животну средину. Штетности у 

штампарској индустрији потичу од боја за штампу, растварача и различитих материјала за 

штампу. На основу података прикупљених у анализираним штампаријама у Србији, развијен 

је и примењен модел који омогућава прорачун количине отпада свих врста. На основу овог 

модела свака штампарија појединачно може да на основу улазних сировина израчуна 

очекивну количину отпадних материја. Модел даље омогућава контролу, евиденцију и 
складиштење, као и могућност димензионисања капацитета постројења за рециклажу и 

прераду отпада.  

 У првом делу рада анализирају се улазни и отпадни материјали из офсет штампе. У 

наставку рада врши се примена модела који би на основу улазног податка (потрошње 

папира), могао да прорачуна отпад на излазу из процеса. Као пример за модел узета је једна 

од највећих штампарија на територији Србије која се бави офсет штампом.  
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Послодавци и руководиоци треба да схвате да поред очувања радне и животне средина, ова 

истраживања ће довести до значајне уштеде у самим штампаријама. Уштеде је могуће 

напавити у свакој техници и свакој фази процеса штампе, јер у свакој фази постоји део 

отпада који је могуће рециклирати, а који се сада не рециклира већ углавном одлаже на 

депонију. 

 

2.ОФСЕТ ШТАМПА И ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ ИЗ ПРОЦЕСА 

 

 Свака техника штампе, као што је познато користи различите хемијске супстанце, али 

се онe генерално свратавају у три велике класе: боје, везива и органски растварачи. У случају 

офсет штампе отпадне материје потичу од папира за штампање, боја, лакова, изопропил 

алкохола и нафтних једињења. Органска једињења испарљивиа на нормалној температури и 

притиску називамо волатилна једињења. Многи органски растварачи који се користе у 

различитим индустријским гранама, као и у графичкој индустрији спадају у волатилна 

једињена, а смањивање њихове концентрације у атмосфери је један од значајних процеса које 

захтева стратегија примене еколошких стандарда у производњи. У широком спектру 

хемијских супстанци које се користе у графичкој индустрији треба издвојити: боје на бази 

органских растварача, heat set боје у офсет штампи, средства за прање машина, раствор за 

влажење у офсет штампи. У офсет штампи се као средство за влажење ваљака користи 

изопропил алкохол, а за прање делова опреме деривати нафте са врло ниском тачком 

паљења.  

 Утицај испарљивих једињења на околину се првенствено огледа у утицају на 

атмосферу. Постоје два начина посматрања овог проблема, локално и регионално. Локално 

гледано то је формирање токсичних једињења. Токсични ефекти органских растварача на 

људе огледају се кроз кому и респираторне сметње, иритацију слузнице и очију, гастритис, 

хипотензију, кардио депресију, оштећење мозга, јетре и бубрега у каснијем стадијуму. 

Регионално посматрано долази до формирања фотохемијског смога. Наиме, волатилна 

једињења заједно са оксидима азота су главни прекурсор који под повољним метеролошким 

условима и инсолацијом подстичу синтезу штетних сустанци у нижим слојевома атмосфере 

међу којима је нпр. озон. Коначно, глобално посматрано дисоцијацијом органских раства и 

оксидацијом до угљен –диоксида доприноси се формирању ефекта стаклене баште и 

климатским променама које су све видљивије. У развијним земљама, нпр САД још је 1996 

закон о управљању квалитетом ваздуха прецизирао да штампарије  које користе више од 100 

kg дневно VOC супстанци подпадају под посебну категорију објеката који морају ући у 

процедуру реконсрукције или модификације процеса производње да би радили.  

 

3.ПРИМЕНА МОДЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНЕ ОТПАДА У ОФСЕТ 

ШТАМПИ  

 

3.1.Прорачун отпадног материјала 

 

3.1.1.Папир  

 

 Да би се проверио модел, за разматрање биће анализирано предузеће Ротографика из 

Србије, које се бави офсет штампом. Ово предузеће располаже четворобојним машинама за 

штампу из табака B1 формата (1000x707mm), а почетне димензије папира су (1034x747mm). 

На основу модела прорачунавају се количине отпадних материја. При штампању у техници 

офсет штампе највећу потрошњу материјала имамо у папиру, па самим тим и почиње се овим 

прорачуном. (COBRPP, 1986). Да би се извршили прорачуни потребних количина папира 

потребно је дефинисати димензије готовог производа Df (m
2
). Поред ових података, потребно 

је да у формулу уврсте и додатне површине папира потребне за завршну графичку обраду и 

руковање материјалом, као и унапред утврђене количине отпада које зависе од броја боја и 
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машина које се користе. Део отпадног папира мора се урачунати као потреба за процес 

штампе, на коме се налазе потребни подаци за процесс штампе и дораде (разне врсте 

маркера), ознаке за контролу квалитета штампе, ознаке за завршну графичку обраду, као и 

простор за хватаљке машине у процесу штампе означе је са Dp. Ова површина захтева 

минимално по 5mm са бочних страна, и 6mm са горње и 13mm са доње стране и рачуна се 

према следећој једначини. 

   (   )    (    )   , где је: A – ширина табака и B – дужина табака, па се добија: 

   (   )       (    )                    
  

Такође, при монтажи страница, мора се урачунати део који ће се приликом завршне графичке 

обраде исећи при обликовању готовог производа Dc.  

На примеру израде књиге најлакше је показати како се израчунава Dc. Када се странице 

књиге поставе једна поред друге у зависности од начина како ће се оне касније слагати у 

књигу, потребно је оставити простор за завршно обрезивање књиге. Израчунаће се 

минимални отпадни папир на табаку величине B1, где може да се постави 16 листова, 

односно 32 стране. Минимални простор између тих листова рачуна се на следећи начин. 

      (   )     , где је:   – број листова на табаку, a - дужина и b – ширина страница, 

на основу чега се добија: 

      (       )                    
 . 

При припреми машине у зависности од типа машине и у колико боја машина штампа у 

једном пролазу, као и броја боја на отиску израчунава се отпадни папир за пробне отиске 

(  ), уз помоћ фактора   , који се утврђује емпиријским путем.  

             , гд је:    – отпадни табаци при припреми машине и очитава се на основу 
типа машине и сложености посла, s-број смене (послова) на машини и d – број радних дана, 

те се добија следећа вредност: 

                                     
  

Неопходно је урачунати и одређен број отпадног материјала који ће се појавити у 

случајевима отказа машина у току процеса рада, заглављивања папира и других 

непланираних ситуација на машини Dm. Током рада машине може доћи до одређених застоја 

и кварова који такође дају одређену количину отпадног материјала Dm. Он се израчунава на 

основу једначине у наставку. 

        , где је: f - проценат отпадног материјала у табацима очитава се са графика 1, 
па на основу унетих вредности и добија се следеће: 

                                
  

 

 
График 1. Вредности f у зависности од конструкције машине и броја отисака (BPIF, 2012) 

 

Отуда се добија да је укупна површина отпадног папира једнака: 
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Заменом добијених израза у почетну једначину, добија се коначан облик модела за површину 

отпадног папира. 

     [(   )    (    )      (   )           ]             

Убацивањем већ израчунатих вредности добија се да је 

            [                          ]                          
Знајући да је просечна тежина папира 80gr/m

2
, добија се да је укупна маса отпадног папира 

1939938,4kg, односно 1939,94 тона. 

 

Табела 1. – Табеларни приказ потрошње папира у штампарији Ротографика 

 ФОРМУЛА ВРЕДНОСТ 

      (   )    (    )   
              

  

         (   )     
              

  

                
               

  

           
               

  

                               

 

 

  3.1.2. Друга средства 

 

 Под другим средствима у случају офсет штампе подразумевају се боје, разређивачи и 

средства за прање ваљака. Прво је потребно утврдити количину боје, а на основу тога и 

потрошњу других сировина које се користе у процесу припреме, штампе и дораде. 

 

Потрошња боје [kg] по табаку може се рачунати према једначини: 

  
       (   )  

    

  
, где су: fp – покривеност површине штампом, одређује се на основу 

броја боја на отиску (Савић, 2011); 0,75 корекциони фацтор димензија штампане површине 

(без маргина). Фактор потрошње боје fb одређен је експериментално (Новаковић, 2012). Када 

већ познате вредности уврстимо у формулу, добија се следеће: 

  
          (       )         

     
              kg. 

За укупан број табака у производњи добија се потрошња боје од 399082 kg. 

Према утрошку боје, броју отисака и броју различитих послова, потрошња солвента нафте 

(P17) израчунава се на следећи начин: 

VP17 = fP17·B/ρP17, где је: fP17 – фактор потрошње средства P17, (Savić, 2011); B – маса 

потрошње боје, ρP17 – специфична маса средства P17. 

VP17 = 0,01·399082/0.88; VP17 =4535 l. 
На сличан начин израчунава се и потрошња нафте третиране водоником (P21). 

VP21 = fP21·B/ρP21, где је: fP21 – фактор потрошње средства P21, (Savić, 2011); ρP21 – 

специфична маса средства P21. 

VP21 = 0,011·399082/0,88; VP21= 4989 l. 
Мешавина деароматизованих угљоводоника (RG-31) израчунава се на следећи начин 

VRG31 = fRG31·B/ρRG31, где је: fRG31 – фактор потрошње средства RG-31, (Savić, 2011); ρRG31 – 

специфична маса средства RG31. 

VRG31 = 0,036·399082/0,8; VRG31 = 17958 l.
 

Потрошња изопропил алкохола израчунава се према једначини: 

VIA = fIA·B/ρIA, где је: fIA – фактор потрошње изопропил алкохола, (Savić, 2011); ρIA – 

специфична маса изопропил алкохола. 

VIA = 0,1 ·399082/0,786; VIA = 50774 l. 
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Табела 2. – Табеларни приказ потрошње боје, развијача и средстава за чишћење у 

штампарији Ротографика 
 ФОРМУЛА ВРЕДНОСТ 

Потрошња боје [kg]   
       (   )  

    

  

            kg. 

Потрошња солвента нафте (P17) VP17 = fP17·B/ρP17
 

VP17 =4535 l
 

Потрошња нафте третиране 

водоником (P21) 
VP21 = fP21·B/ρP21

 
VP21= 4989 l

 

Мешавина деароматизованих 

угљоводоника (RG-31) 
VRG31 = fRG31·B/ρRG31

 
VRG31 = 17958 l

 

Потрошња изопропил алкохола VIA = fIA·B/ρIA
 

VIA = 50774 l
 

 

3.2.Мерење отпадног материјала 

 

 У предузећу Ротографика измерена је маса отпадног папира 2000 t, док је прорачуната 
према моделу била 1939,94 t. Делимична одступања су се појавила, али су у врло уским 

границама одступања. Модел може бити и прецизнији, тако што ће се узети тачан број 

радних дана и прецизан број послова, као и различитост послова. Мерења из штампарије 

показују да је годишња потрошња боје 400000 kg, а прорачуната 399082 kg. Дакле и овде су 

мерена одступања од израчунатих, минимална. 

 Измерене количине других отпадних хемијских супстанци су: VP17 =5000 l;           VP21 

= 5645 l; VRG31 = 17900 l; VIA = 50500 l. Приметно је да су код прва два средства забележена 

значајна одступања од прорачунатих у моделу, док су код друга два средства одступања 

минимална. Разлог томе је што се прва два средства користе за ручно прање, па је очигледно 

да се не узимају тачно одмерене количине, већ се то ради произвољно. 

 

  4.ЗАКЉУЧЦИ 

 

 Видљиво је да развијени модел даје доста прецизне податке о количинама отпадног 

материјала из офсет штампарија. Одступања су могућа с обзиром на то да послови нису увек 

исти, али генерално, могуће је на основу количине улазног папира одредити све отпадне 

материјале у штампарији. Ово је веома користан податак како за послодавце, тако и за 

надзорне органе, јер послодавац може да предвиди материјал за рециклажу и припреми се на 

то чиме би се направиле уштеде. Такође, надзори могу да утврде тачну количину отпадног 

материјала, да се исконтролише одлагање тог отпада и на тај начин смањи загађење животне 

средине. У даљим истраживањима модел ће се развијати и радити на његовој већој примени 

и испитивању његове прецизности 
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РЕЗИМE 

 

Пажљива анализа резултата акредитације студијских програма у протеклом периоду указује да у 

Републици Србији и региону, у систему високог образовања не постоји ни један акредитовани студијски 

програм из обалсти управљања отпадом. Овај рад има за циљ представљање пројекта за унапређење стања у 

области управљања отпадом кроз развој партнерства високог образовања и привреде у смислу омогућавања тј. 

убрзавања траснфера знања, компетенција и технологија, кроз развој модерних курикулума заснованих на 

реалним потребама за компетентном радном снагом. Унапређење сарадње и имплементација техничких и 

технолошких решења, примена  ИКТ технологија, повећање степена информатичке писмености у овој области, 

представља основу за стварање могућности за стручно усавршање запослених. 

Кључне речи:Управљање отпадом, трансфер технологија, трансфер знања. 
 

WASTE MANAGEMENT CURRICULA DEVELOPMENT IN 

PARTNERSHIP WITH PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 
 

ABSTRACT 

 

A careful analysis of of accredited study programs, shows that in the Republic of Serbia and the region, in the 

system of higher education there is no any accredited study program in the field of waste management. The aim of this 

paper is to present the project for improvements in the field of waste management, through the development of 

partnerships of higher education and the public and private sector, in terms of acceleration of  knowledge, 

competencies, and technologies trasnfer, through the development of modern curricula based on real needs, for a 

competent workforce. Enhancing cooperation and implementation of technical and technological solutions, application 

of ICT technologies, increasing the level of computer literacy in this field, is the basis for the creation of opportunities 

for training opportunities for employees. 

Keywords: Waste management, technology transfer, knowledge transfer.   

 

1. УВОД 

Полазећи од тога да Стратегија управљања отпадом Републике Србије за период 2010. 

– 2019. године [1] представља основни документ који обезбеђује услове за рационално и 

одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије, логично је очекивати да иста буде 

и подржана већим бројем имплементационих планова за управљање посебним токовима 

отпада (биоразградиви,  амбалажни и други). Утврђивање економских инструмената и 

финансијских механизама је неопходно како би се осигурао систем за домаћа и инострана 

улагања у дугорочно одрживе активности. Потребно је нагласити да Стратегија разматра 

потребе за институционалним јачањем, развојем законодавства, спровођењем прописа на 

свим нивоима, едукацијом и развијањем јавне свести, што у овом тренутку у Републици 

Србији није случај. 

У овом раду приказан је могући допринос високог образовања у овој области кроз 

коришћење доступних фондова Eвропске Уније – EACEA, а који је сагледан кроз 

реализацију пројекта из групе 2, „Јачање капацитета високог образовања“. Пројекат под 

називом ‚‚The waste managment curricula development through public&private partenrship“ 

561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP [2], одобрен је за финансирање од стране 

EACEA у 2015. години. Конзорцијум пројекта чине десет високо образовних установа (пет из 

                                                             
1
 Висока техничка школа струковних студија Ниш 
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Републике Србије, четири из ЕУ и једна установа високог образовања из Републике 

Македоније), као и и три партнера из привреде (један из јавног и два из приватног сектора). 

 

2. АКТУЕЛНО СТАЊЕ У СЕКТОРУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ  

Улога високог образовања у развоју привреде региона, огледа се на првом месту у 

ефикасном трансферу технологија и знања ка привреди. Нове технологије и знања, треба да 

буду у служби привредног развоја, са циљем побољшања ефикасности и продуктивности 

исте и спремности да се одговори технолошким изазовима кој су из дана у дан све 

захтевнији. Проблеми управљања отпадом, у склопу одрживог развоја и директива ЕУ, саме 

по себи представљају изазов, који тражи мулитдисциплинарни одговор. 

Званична политика Републике Србије је прикључење ЕУ, па у складу са тим, и сви 

системи управљања отпадом морају да укључе главне захтеве ЕУ директива из ове области 

[3]. Два кључна захтева су: да се отпад не може депоновати а да прво није тертиан и други је 

да се количина биоразградивог отпада мора смањити у наредном периоду у односу на 

количину која је депонована 1996. Ова два захтева су инкорпорирана у уводим деловима 

свих стратешких планова у Републици Србији. Према статистичким подацима, до 2009. 

године, мање од 60% становништва Србије је било обухваћено организованим сакупљањем и 

одношењем отпада. Сада је тај број повећан на 72%, а надлежни очекују да се до краја 2015. 

године оствари проценат од 75 % предвиђен Стратегијом управљања отпадом. 

Потребно је истаћи да је у Републици Србији на снази Закон о управљању отпадом [4] 

који је јасно дефинисао потребу за локалним и регионалним плановима управљања отпадом. 

Овај Закон је пружио прилику да се покрене и привреднин развој у економски слабије 

развијеним регионима, увођењем селекције и рециклаже одређених фракција отпада. 

Мрежа рециклажних центара у Републици Србији је у експанзији. Током 2012, 

направљени су амбициозни планови по којима је планирано отварање 30 центара за 

сепарацију и селекцију отпада у Србији уз већ постојећих 17. Међутим, потребно је истаћи 

да већина од поментих центра се искључиво бави секундарном селекцијом отпада, док се 

примарна селекција отпада примењује само у Инђији, Ужицу и делом у Зајечару.  

Довољно је истаћи да према званичним подацима у Републици Србији постоји само 

седам овлашћених установа које се баве испитивањем отпада. Групацији за рециклажу 

металних отпадака и остатака (најбројнија) има 63 регистрована правна субјекта, што у 

односну на примере добре праксе у региону и шире није довољно. Разлози су вишеструки, а 

добар део одговорности лежи у недовољној покривености ове области унутар система 

високог образовања. До сад је у Србији дозволе за управљање отпадом (сакупљање, 

транспорт, третман, складиштење и одлагање), добило преко 1000 оператера. 

Допринос високог образовања у овој области не може се сматрати адекватним. 

Пажљива анализа резултата акредитације студијских програма у протеклом периоду указује 

да у Републици Србији у систему високог образовања не постоји ни један акредитовани 

студијски програм из области управљања отпадом, па чак ни један модул. Област управљања 

отпадом је покривена са максимлано три до четири предмета међу којима су обавезно 

појављују предмети из области рециклажних технологија. У оквиру сектора струковног 

образовања ова област се изучува у склопу студијских програма из области заштите животне 

средине на укупно дванаест установа и то кроз максимлано три предмета. 

 

3. ДОПРИНОС ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА УНАПРЕДЈЕЊУ СТАЊА У СЕКТОРУ 

СИСТЕМСКОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Дефинитивно, високо образовање треба да преузме своју улогу и да кроз трансфер 

знања и технологија са једне стране и подизања шире друштвене свести са друге, унапреди 

стање у овој области. Кроз јачање капацитета у области високог образовања, пет 

високошколских установа струковне оријентације: Висока  техничка  школа струковних 

студија Ниш, Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, Висока техничка школа 
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струковних студија Аранђеловац, Висока школа за електротехнику и рачунарство Београд и 

Политехничка школа струковних студија из Београда у наредном периоду заједнички ће 

реформисати постојеће и акредитовати нове курикулуме на првом и другом степену студија 

из области управљања отпадом. (Модули на основним, а нови студијски програми на 

специјалстичким и мастер студијама). Циљеви нових студијских програма биће у складу са 

побољшањем стања у овој области и имаће за циљ имплементацију нових метода, односно 

обезбеђење ефикасног трансфера знања, вештина и технологија у овој области.  

Курикулуми ће бити засновани на примерима добре праксе високо образовних 

установа земаља из ЕУ, које имају евидентне успехе у овој области. Наставни материјали 

одговориће актуелностима из ове области и биће праћени савременим информатичким 

методама учења. Такође, предвиђено је покретање јединственог интернет портала који ће 

пратити актуелности у овој области, а биће усмерен ка подизању опште свести становиштва 

о значају унапредјења стања у овој области, као и стручним, односно привредим субјектима. 

Ово последње имало би за циљ, унапређење техничко технолошких решења и њихово брже 

укључење у привредне процесе. Такође је, у оквиру пројекта, предвиђено развијање 

савремене базе података са прегледом софтверских окружења, техничких решења, и прегледа 

стања у погледу примарне селекције отпада по регионима у Србији, Циљ развијања овакве 

базе података, је и подстицање локалних самоуправа да активније приступе испуњењима 

својих обавеза дефинисаних Стратегијом.  

Посебна пажња, у оквиру пројекта је посвећена, креирању нових програма практичног 

оспособљавања запослених у овој области кроз  курсеве, семинаре и стручна  предавања, у 

циљу повећања  њихове  продуктивности  и припреме  за  уводјење  нових техничко-

технолошких  решења. Такође је предвиђено да се посебна  пажња посвети ученицима 

основних и средњих школа кроз интересантна едукативна предавања и радионице, како би 

ученици стекли основна знања и ране навике да препознају рециклабилни отпад и врше 

примарну селекцију отпада у својим домаћинствима. Пројектом би се дотакла и 

маргинализована  популација скупљача секундарних сировина са циљем подизња њихове 

еколошке свести.  

Унапређење у овој области захтева и већу стручну подршку привредним субјектима 

што би се остварило кроз оснивање центара за управљање и испитивања отпада у Нишу, 

Аранђеловцу и Новом Саду, који би вршили одговарајућа мерења и испитивања у складу са 

стандардима. Коначно, посебна пажња би се посветила сарадњи и развоју партнерских 

односа са привредним субјектима и то кроз: креирање ефикасног модела стручне праксе, 

примене знања и вештина и заједничким наступима ка трећим лицима.  

На основу изложеног оквирно су дефинисани како општи, тако и специфични циљеви 

које је потребно остварити у наредном периоду трајања пројекта од три године. Општи циљ 

представља унапредјење стања у области управљања отпадом кроз развој партенрства виског 

образовања и привреде у смислу омогућавања тј. убрзавања траснфера знања, компетенција 

и технологија, кроз развој модерних курикума заснованих на реланим потребама за 

компетентном радном снагом у циљу развоја друштва, региона и смањења сиромаштва. 

Специфични циљеви се односне на унапредјење сарадње, и имплементацију техничких и 

технолошких решења, примена ИКТ технологија, повећање степена информатичке 

писмености у овој области, и стварање могућности за стручно усавршање запослених 

 

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

Ради постизања предвиђених општих и специфичних циљева, конципиран је низ 

активности које су разврстане у 7 радних пакета. Радни пакети су подељени у 5 група: 

припрема, развој, допринос ИКТ технологија унапредјењу квалитета наставног процеса, 

дисиминација и контрола квалитета. У табели 1 приказани су радни пакети и активности 

предвиђени пројектом. 

 

Табела 1 – Радни пакети и активности предвиђени пројектом 
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Број пакета Активности Подактивности 

WР1 (припрема) Анализа постојећих 

капацитета у високом 

образовању у области 

управљања отпадом  

Анализа постојећих студијских програма 

из области управљања отпадом у високом 

образовању у Републици Србији и ЕУ.  

Анализа постојећих капацитета 

(инфраструктура, постројења, 

лабораторије, радна снага) у области 

управљања отпадом у Републици Србији.  

Компаративна анализа студијских 

програма из области управљања отпадом у 

високом образовању у Републици Србији и 

ЕУ. 

Дефинисање знања, вештина и 

компетенција које треба да стекну студент 

и тренутно запослени у области управљања 

отпадом. 

Анализа методошког приступа при 

развијању курикулума, програма и курсева. 

Дефинисање модела студентске праксе 

WР2 (развој) Припрема наставног 

материјала и 

портфолија нових 

курикулума и програма 

из области управљања 

отпадом  

Студијска посета високообразовним 

установама партнера из ЕУ 

Развијање мреже заунтересованих страна – 

академског особља и стручног особља из 

области управљања отпадом. 

Развијање наставног материјала. 

Набавка и инсталација потребне опреме. 

Развијање нових курикулума у 

високообразовним установама партнера из 

Србије. 

WР3 (развој) Развој нове ИКТ 

платформе за стручно 

усавршавање и учење 

из области управљања 

отпадом 

Усвајање новог методолошког приступа у 

реализацији курикулума и презентација 

свим заинтересованим странама. 

Развој нове ИКТ платформе за 

интерактивно стручно усавршавање и 

учење из области управљања отпадом.  

Развој портфолија курсева заснованих на 

ИКТ платформ за стручно усавршавање 

запослених у области управљања отпадом.  

Развој и промоција ИКТ портал и базе 

података свим заинтересованим странама 

из области управљања отпадом. 

WР4 (примена) Имплементација нових 

курикулума и 

модернизација 

студијских програна из 

области управљања 

отпадом  

Имплементација развијених модула / 

предмета / наставних јединица у 

курикулуме и студијске програме.  

Имплементација развијеног модела стручн 

праксе.  

Акредитација нових студијских програма. 

WР5 

(дисиминација) 

Дисиминација Развијање плана дисиминације пројекта. 

Оснивање центра за заштиту животне 

средине. 

Развијање, одржавање и промоција WЕБ 
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сајта пројекта, као и ИКТ портал и базе 

података. 

Одржавање курсева партнерима из 

привреде и осталим заунтересованим. 

Развијање промо материјала, андроид 

апликација и кампања. 

Едукација маргинализованих група из 

области управљања тпадом.  

WР 6 

(контрола 

квалитета) 

Контрола квалитета Развијање и усвајање механизама за 

контролу квалитета пројекта и 

извештавања о активностима пројекта 

према предвиђеном плану. 

Спровођење интерне и екстерне анализе 

резултата пројекта. 

Интер пројецт цоуцхинг  

Евалуација одржаних курсева   

WР 7  Управљање Припрема и организација састанака 

конзорцијума, радних група. 

Развијање управљачких процедура 

Управљање, администрација 

 

5.  ИНДИКАТОРИ  СТЕПЕНА УСПЕШНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПОСТАВЉЕНИХ  

ЦИЉЕВА 

У оквиру пројекта предвиђени су индикатори за праћење успешности реализације 

постављених циљева. Кључни индикатори који се односе на општи циљ су: 

 Број дипломираних студената на студијском програму и број обучених запослених из 
области управљања отпадом.  

 Побољшан ниво струковних професионалних вештина дипломираних студената.  

 Број кампање за подизање свести у области управљања отпадом, прилагођен 
различитим циљним групама у друштву.  

Кључни индикатори који се односе на специфичне циљеве су: 

 Развој нових и модернизацију постојећих програма и / или предмета из области 
управљања отпадом.  

 Количина наставног материјала из области у прављања отпадом.  

 Курсеви за стручно усавршавање и обуку запослених.  

 Развој нове ИКТ платформе за практичну обуку и учење из области управљања 
отпадом.  

 Стварање базе података о одређеним технолошким / организационим изазовима у 

области управљања отпадом.  

 Број компанија у области управљања отпадом, укојима су студенти обављали стручну 
праксу или нашли запослење.  

 Број завршних / дипломских / специјалистичких радона из области управљања отпадом.  

 Број спроведених кампања и евиденција (или проценама) учесника. 
 

6. ЗАКЉУЧАК 

 

Улога високог образовања у развоју привреде региона, огледа се на првом месту у 

ефикасном трансферу технологија и знања ка привреди. Нове технологије и знања, треба да 

буду у служби привредног развоја, са циљем побољшања ефикасности и продуктивности 

исте и спремности да се одговори технолошким изазовима који су из дана у дан све 

захтевнији. Акредитација нових студијских програма из области управљања отпадом 
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допринеће побољшању заштите животне средине и одрживом развоју. Проблеми управљања 

отпадом, у склопу одрживог развоја и директива ЕУ, саме по себи представлају изазов и 

једини адекватан одговор на исти, јесу мултидисциплинарна односно интердисциплинарна 

решења. Дефинитивно, високо образовање треба да преузме своју улогу и да кроз трансфер 

знања и технологија са једне стране, и подизање шире друштвене свести са друге, унапреди 

стање у овој области. 
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ЗНАЧАЈ СИГУРНОСНОГ НАПОНА СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ У 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ „КОСТОЛАЦ Б” 

Бранкица Костић
1
, Сашка Секулић

2
 

 

 

 РЕЗИМЕ 

Електричне машине, уређаји и инсталације морају у току експлоатације функционисати поуздано и 

исправно и испуњавати захтеве у погледу безбедности. Ово је могуће само правилним одржавањем истих. Циљ 

рада је да покаже значај одржавања машина, уређаја и инсталација сигурносног напона, које је организовано 

као превентивно одржавање, као и сам значај који сигурносни напон има за безбедан и сигуран рад 

термоелектране. 

 Кључне речи: електроенергетски објекат, одржавање, сигурносни напон 

 

 

IMPORTANCE OF SAFETY VOLTAGE WITH ASPECT OF SECURITY IN  

THERMAL POWER PLANTS "KOSTOLAC B" 

 

ABSTRACT 

Electrical machinery, apparatus and installations must during operation function reliably and correctly and 

meet the requirements in terms of security. This is only possible by proper maintenance of the same. The aim is to 

demonstrate the importance of maintenance of machinery, equipment and installations sаfety voltage, which is 

organized as preventive maintenance, as well as the importance that has the safe voltage for safe operation of the power 

plant. 

 Key words: electric power facility , maintenance, safety voltage 

 

 

1.  УВОД 

 

Енергетика представља значајну делатност и привредну грану Републике Србије која 

је покретач друштва у целини. Одржавање електроенергетских објеката
3
, којима припада 

термоелектрана, обухвата поступке, методе и технике којима се обезбеђује исправан рад 

система у одређеним временском периоду, ради спречавања или одлагања појаве стања 

система у отказу – превентивно одржавање, или ради поправке – корективно одржавање. [1] 

Oдржaвaњe тeхничких систeмa зaузимa знaчajнo мeстo у кoнцeпциjи бeзбeднoг рaдa. На 

почетку развоја индустријских система, одржавање се сматрало споредном делатношћу, а 

сам утицај одржавања на ефикасност производње и повећање продуктивности сматран је 

безначајним. Данас, одржавање средстава за рад заузима важну улогу у производном 

систему.  

Само постројење сигурносног напона омогућава безбедан рад постројења 

термоелектране  у случају квара који може оштетити уређаје и самим тим угрозити раднике и 

нанети материјалну штету. Сигурносни напон омогућава рад најважнијих уређаја у 

                                                             
1
 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, Р. Србија, brankica.kostic@gmail.com 

2 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, Р. Србија, saskapan@gmail.com 
3 Електроенергетски објекат је грађевинско-електромонтажна целина која служи за производну, пренос, 

трансформацију и дистрибуцију електричне енергије.[2] 
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термоелектрани, нужну расвету и везе и на тај начин адекватно реаговање радника и у 

случају потребе напуштање објекта. 

  

 2. OДРЖAВAЊE EЛEКТРИЧНИХ ИНСТAЛAЦИJА У ФУНКЦИЈИ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

 

Teхничкa свojствa eлeктричнe инстaлaциje мoрajу бити тaквa дa, тoкoм трajaњa објекта 

у кojи je угрaђeнa, уз прoписaнo, oднoснo прojeктoм oдрeђeнo извoђeњe и oдржaвaњe 

eлeктичнe инстaлaциje, објекат и eлeктричнa инстaлaциja пoднeсу свe утицaje oкoлинe тaкo 

дa тoкoм изградње и упoтрeбe нe прoузрoкуjу: 

• Пoжaр или eксплoзиjу у објекту или њeговог дeлa, 

• Oпaснoст, смeтњу, штeту или нeдoпустивa oштeћeњa тoкoм упoтрeбe објекта, 

• Eлeктични удaр и другe пoврeдe кoрисникa објекта. 

Oдржaвaњe eлeктричнe инстaлaциje мoрa бити тaквo дa сe тoкoм трajaњa објекта 

oчувajу тeхничкa свojствa eлeктричнe инстaлaциje и испуњaвajу зaхтeви oдрeђeни прojeктoм 

и прoписимa у склaду с кojимa je eлeктричнa инстaлaциja извeдeнa. Oдржaвaњe eлeктричнe 

инстaлaциje пoдрaзумeвa : 

 Рeдoвнe прeглeдe eлeктричнe инстaлaциje у врeмeнским рaзмaцимa и нa нaчин 
oдрeђeн прojeктoм и писaнoм изjaвoм извoђачa o извeдeним рaдoвимa,  

 Вaнрeднe прeглeдe eлектричнe инстaлaциje нaкoн ванредног дoгaђaja или пo зaхтeву 
инспeкциje, 

 Извoђeњe рaдoвa кojимa сe eлeктричнa инстaлaциja зaдржaвa или врaћa у стaњe 
oдрeђeним прojeктoм грaђaвинe. [3] 

Испуњaвaњe прoписaних зaхтeва oдржaвaњa eлeктричнe инстaлaциje дoкумeнтуje сe и 

извoди у склaду сa прojeктoм грaђeвинe: 

 Зaписницaмa o oбaвљeним прeглeдимa и испитивaњимa eлeктричнe инстaлaциje,  

 Зaписницимa o рeдoвним oдржaвaњимa. 
 

  2.2. Прeглeд eлeктричних инстaлaциjа 
 

Свaкa eлeктричнa инстaлaциja мoрa тoкoм пoстaвљaњa или кaдa je зaвршeнa, aли прe 

прeдaje кoриснику, бити прeглeдaнa и испитaнa. Приликoм прoвeрaвaњa и испитивaњa 

eлeктричних инстaлaциja мoрajу сe прeдузeти мeрe зa бeзбeднoст лицa и зaштиту oд 

oштeћeњa eлeктричнe и другe oпрeмe.  Прeглeд eлeктричнe инстaлaциje врши сe кaдa je oнa 

искључeнa, a сaстojи сe из прoвeрaвaњa: 

1) зaштитe oд eлeктричнoг удара, укључуjући мeрeњe рaзмaкa кoд зaштитe прeпрeкaмa 

или кућиштимa, прeгрaдaмa или пoстaвљaњeм oпрeмe вaн дoхвaтa рукe; 

2) мeрa зaштитe oд ширeњa вaтрe и oд тeрмичког утицаја прoвoдникa прeмa трajнo 

дoзвoљeним врeднoстимa струje и дoзвoљeнoм пaду нaпoнa (aкo ниje извршeнa рeвизиja 

прojeктa); 

3) избoрa и пoдeшeнoсти зaштитних урeђaja и урeђaja зa нaдзoр; 

4) испрaвнoсти пoстaвљaњa oдгoвaрajућих рaсклoпних урeдaja у пoглeду рaстaвнoг 

рaзмaкa; 

5) избoрa oпрeмe и мeрa зaштитe прeмa спoљaшњим утицajимa; 

6) рaспoзнaвaњa нeутрaлнoг и зaштитнoг прoвoдникa; 

7) присуствa шeмa, тaблицa сa упoзoрeњимa или сличних инфoрмaциja; 

8) рaспoзнaвaњa струjних кoлa, oсигурaчa, склoпки, стeзaљки и другe oпрeмe; 

9) спajaњa прoвoдникa; 

10) шриступaчнoсти и рaспoлoживoсти прoстoрa зa рaд и oдржaвaњe. [4] 
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 3. ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА, УРЕЂАЈА И ИНСТАЛАЦИЈА У 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ „КОСТОЛАЦ Б” - ТЕКО - Б 

 

 Угаљ као енергетска сировина има значајну улогу у снабдевању енергијом 

Електропривреде Србије (ЕПС) и данас представља основни енергетски извор. 

Експлоатација угља и производња електричне енергије у термоелектранама чине ослонац 

енергетског система Србије. Термоелектрана као објекат је од велике важности, како 

стратешког тако и привредног значаја. Како је опште познато потрошња електричне енергије 

расте са све већим развојем технологије. Угаљ из костолачког угљеног басена углавном 

сагорева у термоелектранама, а мањим делом се користи и за широку потрошњу. За 

континуиран рад сва четири блока у термоелектранама „Костолац” укупне снаге 1030 МW 

(укључујући и производњу од 500.000 тона комадног угља за широку потрошњу) потребно је 

на површинским коповима откопавати 9x10
6
 тона угља годишње. 

ТЕ „Костолац” су саставни део ЈП ЕПС Огранка „Термоелектране и копови Костолац” 

(ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац), а ово предузеће је од јула 2015. године у саставу ЕПС-а. 

Костолачке термоелектране један су од значајнијих произвођача електричне енергије у 

Србији који годишње произведе око 14% укупне потрошње електричне енергије, са 

традицијом дугом пет и по деценија. За производњу паре и покретање турбине користи угаљ, 

чије су утврђене резерве у овом крају више него довољне за континуирани рад електрана у 

деценијама које долазе. 

 Због значаја који термелектрана има за функционисање електроенергетског система 

државе, веома је важно да техничка исправност и мобилност самог објекта буде на највишем 

могућем нивоу. Ово се може обезбедити само редовним одржавањем машина, уређаја и 

постројења, као и правилним радом истим. 

 

  3.1. Напонски нивои у термоелектрани „Костолац Б“ 

 

 Како је сама термоелектрана произвођач електричне енергије, она сама себе 

опслужује енергијом потребном за своје нормално функционисање. Под функционисањем 

подразумевају се рад свих постројења и погона који се налазе у оквиру самог објакта, а за 

које је потребна електрична енергија. Овде се подразумевају различите врсте машине, 

уређаја и постројења неопходне за производњу електричне енергије. Сигурносни напон 

користи се за напајање сопствене потрошње блока и сопствене потрошње опште групе, у 

случаји потенцијалног квара, а сами уређаји могу бити велике и мале снаге, све у зависности 

на којим напонским нивоима раде.  У Термоелектрани „Костолац Б“ постоје следећи 

напонски нивои: 

 400 kV – напон мреже електроенергетског система Србије (ЕЕС Србије) за напајање 

сопствене потрошње блока или пласирања производње блока, 

 110 kV – напон мреже ЕЕС Србије за напајање сопствене потрошње опште групе, 

 22 kV – излазни напон из генератора ка блок трансформатору и сопственој потрошњи 
блока, 

 6 kV – напон сопствене потрошње који се користи за напајање великих потрошача, 

 0,4 kV – напон сопствене потрошње за напајање мањих потрошача, 

 220 V – сигурносни напон ~220 V, 50 Hz који служи за напајање електричних 
прекидача,  склопки, и др., 

 220 V – сигурносни напон 220 V = који се користи за напајање нужне расвете и 
најбитнијих уређаја, 

 24 V – једносмерни напон за управљање релејима, заштитама и др. 

Све ове напонске нивое можемо сврстати у три постројења и то:  

 Постројења високог напона, 
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 Постројења ниског напона,  

 Постројења сигурносног напона.[5] 
Одржавање електро инсталација се може поделити на контролу, санације кварова, 

сервисирање и ремонте. Контрола подразумева преглед и проверу функционалности. Обавља 

се периодично и спада у послове редовног, свакодневног одржавања. Контрола се обавља 

визуелним прегледом, мерном опремом и провером функционалности. Визуелни преглед се 

заснива на уочавању механичких оштећења, недостатку галванских спојева, запрљаност 

функционалних делова опреме (контакти), одступања од уобичајеног рада (треперења 

светиљки) и неисправност уређаја. Мерном опремом: проверавају се параметри на нултом 

прегледу – прелазни отпори уземљивача, отпори галванских веза, подешеност термичке 

заштите и уређаја за брзо прекидање струје грешке. Функционалне пробе подразумевају 

проверу уређаја за које је предвиђен аутоматски рад.[6]  

У оквиру редовног одржавања на оваквој опреми могу се вршити поправке мањег 

обима, углавном замена потрошних делова елемената са оригиналним новим деловима или 

комплетних елемената. Ако поправка не може да се изврши на лицу места врши се санација 

сходно прописима који дефинишу рад на одржавању са оваквом опремом.  

Ремонт електро инсталација може да врши квалификована, овлашћена фирма након 

чега издаје сертификат о извршеном ремонту и ставља ознаку на ремонтован уређај. Ове 

ремонте може да врши и служба одржавања, уколико има овлашћење за рад и одржавање на 

таквим инсталацијама. 

 

 4. СИГУРНОСНИ НАПОН У ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ „КОСТОЛАЦ Б“ 

 

 Због изузетног значаја које стабилан и сигуран рад термоелектране има за 

Електропривреду Србије, мора се обезбедити непрестан рад постројења. Уколико дође до 

неког потенцијалног квара, сигурносни напон је тај који омогућава да не дође до хаварије 

коју прати велика материјална штета, а која може угрозити и животе радника. Зато је од 

изузетне важности да постројења и уређаји сигурносног напона буду увек у исправном стању 

и потпуној функционалности како би преузели улогу која им је намењена. Ово се може 

обезбедити само правилним одржавањем  које има за циљ поузданост и ефикасност датих 

постројења. 

 Сама служба одржавања електричних машина, уређаја и инсталација у 

термоелектрани подељена је на три групације и то:  

 Група за одржавање високог напона, 

 Група за одржавање  ниског напона, 

 Група за одржавање сигурносног напона, који представља један од важнијих 
напонских нивоа. 

 Систем за формирање сигурносног напона ~220 V састоји се из три целине, два 

инвертора (претварача) 1ER  и 0ER1 и изолационог трансформатора 1TEM. 1ER формира 

сигурносни напон са једносмерног развода батерија 1EA, 0ER1 са једносмерног развода 

батерија 0EA, a 1TEM  директно са развода 1EV. Свака целина је способна да напаја 

сигурносни напон 220 V наименично у потпуности. Сви извори су увек спремни за рад, а 

њихово укључење врши аутоматска преклопа Електротехничког института „Никола Тесла”. 

Сигурносни напон се даље дистрибуира преко развода 1EM и 0ЕM1. Систем се напаја са 1ЕR 

и 0ER1 (по 50%), а 1TEM је резерва 100%. 

У оквиру самог сигурносног напона имамо развод напона 0,4 kV наизменичне струје 

који се може напојити радом дизел агрегата, а који се користи у случају квара. Поред овог 

напона, имамо и напон од 220 V једносмерне струје којим се обезбеђује функционисање 

нужне расвете и најбитнијих уређаја у случају неког квара на редовним инсталацијама, и 

напон од 24 V једносмерне струје за напајање сигнализације. Постројење сугурносног напона  

у ТЕКО-Б у свом саставу има: 
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 8 исправљача једносмерене струје од 24 V, 

 3 исправљача једносмерене струје од 220 V, 

 4 инвертора наизменичне струје од 220 V, 

 2 изолациона трансформатора 

 4 дизел агрегата од 0,4 kV, 

 3 стационарне оловне акумулаторске батерије једносмерне струје од 220 V, 

 8 стационарне оловне батерије од +-24 V једносмерне струје. 

Одржавање сигурносног напона је организовано као превентивно одржавање јер се 

само таквим прилазом може обезбедити да постројења у случају потребе буду спремна за 

рад. Само постројење није директно у употреби, већ се у функцију ставља само у случају 

квара на редовним инсталацијама напајања. Уколико дође до таквог квара да термоелекрана 

не може наставити са радом, тј. производњом електричне енергије, сигурносни напон 

обезбеђује да се важну уређаји искључе по прописаним правилима, што неће угрозити 

њихово функционисање у будућности. Када сигурносни напон не би постојао, дошло би до 

аутоматског искључења уређаја услед квара на електричним инсталацијама, што би довело 

до квара самих уређаја, јер за сваки уређај је прописан поступан његовог заустављања и 

стављање уређаја ван функције. Сигурносни напон назива се још и командни напон јер се 

њиме обезбеђује командовање уређаја који су од изузетног значаја за рад термоелектране. 

Поред ове функције, сигурносни напон обезбеђује и нужну расвету која би омогућила 

радницима да сам погон доведу у безбедно стање које неће угрозити њихове животе, а поред 

тога да им обезбеди и безбедан излазак из погона. 

Важни потрошачи који захтевају беспрекидно напајање су: 

 Командни напон за разводна постројења, 

 Напони за управљање, 

 Ормани за мерење, регукацију, заштиту, 

 Сервери, 

 Хаварне пумпе (уље, заптивање, окретање осовине турбогенератора, ППЗ 
пумпе).[7] 

 

 4.1. Статички претварачи (инвертори) 

 

За напајање ови потрошача предвиђена су четири статичка претварача (инвертора). 

Инвертори претварају једносмерну струју у наизменичну. Сваки важан потрошач напаја се 

двострано. Снага једног инвертора пројектована је тако да може да напаја све потрошаче 

једног система, чиме се постиже стопостотна резерва, пошто су за један систем предвиђена 

два инвертора и један изолациони трансформатор. Сами уређаји су потпуно аутоматски и 

захтевају минимално одржавање. Због изузетног значаја које има, постројење се држи под 

кључем. Како рад самих инвертора производи одређену количину топлоте, веома је важно 

одржавати температуру просторије на неких 22°С. Уређај поседује форсирано хлађење, па у 

уређају постоје покретни делови који могу отказати. Уколико дође до квара на вентилатору, 

квар се мора у што краћем року отклонити. Поступци одржавања инвертора су следећи: 

 Свакодневна контрола излазних параметара инвертора (напон, струја, фреквенција) 
како не би дошло до великих одступања; 

 Повремено се врши комплетна процедура паљења и гашења сваког инвертора 

појединачно, никада истовремено, како би се спречила могућност заглављивања 

прекидача; 

 Једном месечно се врши комплентан визуелни преглед делова машине, како би 
уколико постоје недостаци, они уклонили; 

 Једном годишње се врши чишћење уређаја од наталожене прашине, затим се 
проверавају спојеви, и по потреби се затежу; 
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 Једном годишње се проверавају картице за електронику и том приликом се врши 

њихово чишћење од прашине и целокупан визуелни преглед; 

 Једном месечно се проверава напон, струја и фреквенција на излазу из уређаја у току 
рада, као и исправност контакта за даљинску сигнализацију. [8] 

  
 4.2. Акумулаторске батерије 

 

Други важан чинилац сигурносног напона јесу акумулаторске батерије. За напајање 

потрошача 220 V једносмерне струје предвиђене су три акумулаторске батерије од 220 V 

једносмерне струје, три исправљача и три развода. По једном блоку предвиђен је један 

систем који се састоји од: акумулаторске батерије, исправљача, развода док је трећи систем 

резервни и истовремено врши напајање потрошача опште потрошње 220 V једносмерне 

струје. За напајање потрошача +-24 V једносмерне струје предвиђене су осам акумулаторске 

батерије, осам исправљача и осам разводна постројења, где су за сваки блок предвиђена по 

четири система: батерија, исправљач и развод. 

Капацитет батерија одређен је тако да омогући једночасовно напајање свих 

потрошача 220 V једносмерен струје једног блока и опште потрошње. За сваку батерију је 

предвиђено 100 основних и 10 додатних елемената, или како се називају чланкова, напона 22 

V. 

Батерије 220 V једносмерне струје предвиђене су да раде паралелно са исправљачима, 

при чему се напајање потрошача, када постоји неизменични напон, врши из исправљача уз 

истовремено допуњавање батерија, а у случају нестанка наизменичног напона, напајање 

потрошача преузимају батерије. Овакво решење даје довољно сигурности, јер нестанак 

наизменичног напона неће трајати дуже од једног часа, тим пре што је предвиђен и дизел 

агрегат, који поред осталих потрошача напаја и исправљаче једносмерне струје од 220 V. 

За потребе напајања уређаја за управљање, заштиту, мерење, регулацију и 

сигнализацију предвиђене су осам стационарне оловне батерије од +-24 V једносмерне 

струје. По сваком блоку предвиђене су по четири батерије, два за два. Капацитет батерија 

одређен је тако да омогући једночасовно напајање свих потрошача +-24 V једног блока. За 

сваку батерију предвиђено је 12 елемената и предвиђено је да раде истовремено са 

исправљачима. Напајање потрошача врши се истовремено са два развода тако да се у случају 

квара или ремонта једне батерије погон нормално настави. 

Због изузетне важности које аку-батерије имају за функцинисање погона 

термоелектране, веома је важно њихово одржавање. Само одржавање батерија можемо 

поделити на пуњене батерија, пражњење, контролу напона и густине електролита, 

одржавање батерија које се налазе ван погона, као и контола основних параметара. [7]  

Препоручљиво је батерију празнити само до 80% њеног номиналног капацитета, док 

се у случају потребе батерија се може 100% испразнити, али то мора бити краткотрајно и до 

прописане густине електролита. 

Код батерија које се редовне празне и пуне, али нису стално прикључене на 

исправљач, свакодневно се контролише густина електролита и напон мерних чланака и то по 

принципу први, једанаести, двадесетпрви и итд. На батерији која је стално прикључена на 

напон одржавања једном месечно се контролише густина електолита и напон на свим 

чланцима. Контролом густине електролита истовремено се контролише и ниво електролита у 

чланцима. За допуну нивоа електролита искључиво се користи дестилована вода. Електролит 

се додаје само у сличају уколико се електролит из неког разлога просуо из чланка. Поред 

тога, перодично се врши брисање батерија сувом памучном крпом. 

Уколико се батерија дуже времена не користи, предходно се мора напунити, а затим 

ускладиштити у сувој просторији са што мањим променама температуре. Зими се мора 

пазити да температура не падна испод 0°С. Батерија се мора бар једном месечно прикњучити 

на пуњење за изједначавање напона и концентрације електролита. [9] 

 



531 
 

 

 4.3. Исправљачи 

 

За потребе напајања потрошача 220 V једносмерне струје уз истовремено допуњавање 

батерија, предвиђена су три исправљача, по сваком блоку по један главни, док је трећи 

резерва и за основну групу.  За потребе формирања и пуњења аку-батерија +-24 V 

једносмерне струје, као и напајање потрошача  +-24 V једносмерен струје предвиђена су 

осам исправљача. По сваком блоку предвиђена су по четири исправљача +-24 V једносмерен 

струје. 

Одржавање исправљача састоји се из провере картица електронике, где се обавља 

визуелни преглед и врши се чишћење од прашине. Поред тога врши се и чишћење уређаја од 

наталожене прашине једном годишње, као и провера спојева који се по потреби зетежу. Како 

су просторије у којима се налазе исправљачи скучени, редовно се проверава и контролише 

вентилација како температура амбијента не би била превисока. [10] 

 

 4.4. Дизел агрегати 

 

За потребе напајања свих важних потрошача наизменичне струје при нестанку 

мрежног напона предвиђена су четири дизел агрегата. Под важним потрошачима 

наизменичне струје подразумевају се они потрошачи чији прекид рада да дуже време (дуже 

од 10 секунди) може да изазове озбиљна оштећења на опреми или да угрози животе радника. 

Исто тако, важни потрошачи су и потрошачи који у хаваријским ситуацијама омогућавају 

брзе интервенције у погону (путнички лифт, нужно осветљење и др.). За сваки блок 

предвиђен је по један дизел агрегат, а преостала два су за противпожарну заштиту. 

Сопствену потрошњу дизел агрегата сачињавају: исправљач за допуњавање аку-

батерија 24 V једносмерне струје, вентилатор просторије, грејач воде дизел мотора, пумпа за 

гориво, грејач уља дизел мотора и две аутоматске жалузине. Одржавање дизел агрегата се 

састоји из мерења: 

 Струје генератора у три фазе, 

 Напона генератора, 

 Броја обртаја, 

 Учесталости, 

 Струје и напона исправљача 24 V. [7] 
 

 5. БЕЗБЕДНОСТ У ЕЛЕКТРО ПОСТРОЈЕЊИМА 

 

 Електрична енергија поред свих предности које има, праћена је и појавама које могу 

представљати опасност за човека, опрему, уређаје, околину и животну средину. Основна 

опасна дејства електричне енергије јесу опасност од директног додира електричних 

инсталација и уређаја под напоном, опасност од индиректног додира, опасност од топлотног 

дејства које развијају електричне инсталације и уређаји и друго.[2] 

 Најчешће повреде на раду код радова у електро постројењима дешавају се због 

неадекватне стручности и обуке, рада под напоном, лошег уземљења, недостатка 

одговарајућег алата или коришћењем погрешног алата при електричарским радовима и 

слично. 

 Због сталне опасности од електричне енергије која произилази из електроенергетских 

постројења, пратећих машина, уређаја и опреме, затим процедура и метода рада, веома је 

тешко, чак се може рећи, није могуће обезбедити апсолутну заштиту. 

 Сигурносни напон у термоелектрани спречава да у случају неког потенцијалног квара 

дође до оштећења постројења или уређаја који могу довети и до оштећења здравља радника. 

Сам сигурносни напон заснива се на аутоматици и од њега се очекује да самостално, 

аутоматски, уколико дође до квара спречи оштећење уређаја и опреме. Такође, обезбеђује и 



532 
 

нужну расвету како би радници могли адекватно да реагују и у случају потребе на безбедан 

начин напусте објекат. Сигурносни напон омогућава и рад телефонске центале и осталих 

веза у случају квара и на тај начин омогућава радницима да буду обавештени и да у складу са 

тиме адекватно реагују. 

 

 6.  ЗАКЉУЧАК 

 

Због значаја који термоелектрана као један од главих произвођача електричне 

енергије има за Електропривреду Србије, мора се обезбедити непрестан и безбедан рад 

постројења. Уколико дође до неког квара, сигурносни напон је тај који омогућава да не дође 

до хаварије која може угрозити пре свега саме раднике, и нанети материјалну штету. Зато је 

веома важно да постројења и уређаји сигурносног напона буду увек у функционалном стању 

и спремни да преузму улогу која им је намењена. Ово се може обезбедити само 

одговарајућим и правилним одржавањем које има за циљ поузданост, ефикасност и 

безбедност датих постројења. 

Сама служба одржавања организована је по принципу превентивног одржавања јер се 

само тако систем сигурносног напона може одржавати у поузданом, фунционалном и 

исправном стању. Постројења сигурносног напона до сада су испуњавала своју предвиђену 

фунцију, на основу чега можемо закључити да одржавање постројења одговара потребама и 

захтевима које термоелектрана има. 
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 РЕЗИМЕ 

 
 Циљ рада јесте опис мера безбедности, радњи и поступака које се обављају пре, у току и након 

извршења гађања. По свом садржају посадно бојно гађање тенком М-84 је представља веома сложену активност 

и од свих учесника захтева познавање и примену мера безбедности и мера заштите како у току припреме и 

извршења гађања не би дошло до опасних ситуација и да би се спречили ванредни догађаји. Све то за циљ има 

успешно и безбедно извршење гађања без угрожавања извршиоца гађања, органа на стрелишту, техничких 

средстава, цивилног становништва и природног окружења (опасност од пожара). 

 Кључне речи: безбедност, гађање, тенк. 

 

 

SECURITY MEASURES DURING THE EXECUTION CONTENT 

BATTALION SHOOTING WITH TANK M-84 
ABSTRACT 

 

Main aim of the thesis is descriptions of the security measures, actions and procedures that are performed 

before, during and after the execution of the shooting. In accordance with its content battalion shooting with tank M-84 

is a very complex activity, and requires knowledge and implementation of security measures and protective measures of 

all participants, both during the preparation and execution of shooting, in order to avoid dangerous situations, so as to 

prevent unexpected events. All this is projected for successful and safe execution of shooting without compromising the 

perpetrator of shooting, authorities at the shooting display, technical means, civilian population and natural environment 

(risk of fire).  

Key words: security, shooting, tank.  

 

 1. УВОД 

 

Тенк М-84 представља веома ефикасно борбено средство велике ватрене и ударне 

моћи, покретљивости и оклопне заштите, способан за борбу са различитим циљевима на 

бојишту у различито време и под различитим условима (временским, земљишним и др.)［1

］. Приликом рада са тенковским наоружањем могући су случајеви лакших и тежих повреда 

људства и оштећења технике, па и смртних случајева уколико се не познају и не поштују 

мере безбедности од стране корисника. Старешине су обавезне и дужне да пре сваког рада са 

наоружањем тенка М-84 у уводном делу часа детаљно упознају кадете-војнике са мерама 

безбедности и тиме спрече да не дође до нежељених случајева. Кадети-војници су дужни да 

се стриктно придржавају одређених мера безбедности и тиме заштите себе од повреда, а 

технику од оштећења. Као такав тенк М-84 захтева врхунски обучену посаду која успешно 

извршава задатке у миру и рату. Најзначајнији сегемент употребе јесте његов ватрени део. 

Ватра из целокупног наоружања тенка М-84 један је од основних предуслова успеха у борби. 

Она мора бити тачна, прецизна, правовремена, изненадна и економична［1］. Да би се ово 

постигло са кадетима-војницима неопходно је реализовати садржаје предвиђене наставним 

планом и програмом, а који се завршавају реализацијом бојних гађања.  Наставним планом и 

                                                             
1 Универзитет одбране, Војна академија 

mailto:liksko@gmail.com


Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

534 
 

програмом обухваћене су теме неопходне за успешно стицање знања, вештина и навика у 

правилном рукаовању наоружањем. Такође регулисан је редослед изучавања и овладавања 

наоружањем како би се ишло од ближег ка даљем,  од простијег ка сложенијем, од лакшег ка 

тежем и од познатог ка непознатом［2］. Успешно савладани наставни садржаји у великој 

мери могу гарантовати и безбедан начин употребе, јер из познавања средства проистиче 

правилна и безбедна употреба. Кадети-војници кроз наставни процес треба да стекну 

сигурност у извршавању свих процедура као и у сигурност и поверње у средство из којег 

реализују гађање. 

 2. ПОЈАМ И ВРСТЕ ГАЂАЊА ОКЛОПНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

 Гађање је избацивање пројектила из оружја на одређени циљ ради уништавања, 

неутралисања и ометања живе силе, ватрених средстава и борбене технике и ради рушења 

одбрамбених објеката［3］.  

 Да би извршиоци били спремни за извршавање најсложенијих задатака неопходно је 

да прођу и реализују више врста гађања, чији је редослед у складу са реализациојом 

појединих наставних садржаја, тежином и сложеношћу гађања. 

 Током реализације наставе кадети Војне академије извршавају следеће врсте гађања［

4］: 

- вежбе у гађању, 

- припремна гађања,  

- школска гађања, 

- бојна гађања посаде,и  

- тактичке вежбе са бојним гађањем. 

 

 Кадети-војноци стичу право на извршење гађања у складу са условима које прописује 

Упутство и програм гађања наоружањем оклопно-механизованих јединица. Услов за 

извршење наредног гађања јесу успешно изведена претходна гађања у складу са прописаним 

начином оцењивања. Пре извршења школских гађања сви извршиоци се проверавају у 

познавању радњи и поступака при руковању с наоружањем и у познавању мера безбедности. 

Наведено нам говори колико се води рачуна о поступности у настави и постепеном усвајању 

знања вештина и навика. Истовремено кроз такву реализацију кадети-војници стичу 

практично знање о мерама безбедности и непходности њихове примене приликом извршења 

гађања.  

 

 3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСАДНОГ БОЈНОГ ГАЂАЊА 

 

 Посаду тенака М-84 чине командир тенка, нишанџија и возач тенка. Организација 

посадних бојних гађања има за циљ оспособљавања посаде као целине за самостално 

решавање ватрених задатака и представљаја највиши облик ватрене обуке［4］. Ова гађања 

се реализују у јединицама, центрима за обуку и на Војној академији, а на основу листе 

тежишних задатака мисије и наставних планова и програма. Гађањима претходе реализација 

наведених програма кроз теоретски и практичан рад путем наставе и вежби у центрима за 

обуку Војске Србије. На Војној академији посадно бојно гађање представља финални део 

реализације наставног плана и програма и коначан услов за излазак на испит из предмета 

Наоружање и гађање оклопних јединица.  

 

 Како би реализација гађања била у функцији оспособљавања кадета Војне академије у 

познавању, правилном и безбедном руковању и одржавању наоружања тенка М-84 

неопходно је да постоје: 
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- упутство и програм гађања (дефинисани садржаји гађања и начини реализације); 

- одобрени и оверени наставни планови и програми (наставе, реализација теми и вежби, 

фонд часова за реализацију гађања); 

- одобрени распореди часова (планирају се на основу наставних планова и програма, 

годишњег плана тежишних активности и тематског плана); 

- одобрени планови за коришћење полигона и стрелишта (на основу захтева одобрење 

коришћење полигона и стрелишта у тачно дефинисаном термину); 

- оверена наређења за реализацију гађања (којим се регулише врста гађања, време за 

реализацију, органи на стрелишту са задацима); 

- важећа литература (уџбеници, правила, упутства, практикуми, лекције и др.); 

- наставници који реализују наставни процес; 

- прописане мере заштите при руковању наоружањем тенка М-84. 

 

 Носиоци релизације наставе из предмета НиГ ОЈ на Војној академији су наставници, 

сарадници инструктори и командири водаова и они су истовремено носиоци реализације 

гађања. Наведени носиоци реализују теоретски и практичан део предмета. Теоретски део се 

одвија у кабинетима док се практичан део реализује конкретно на тенку М-84 кроз вежбе, 

тренаже и гађања. Током реализације гађања они се налазе на дужностима руковаоца гађања 

и помоћника руковаоца гађања.  

 Руковаоц гађања је старешина (лице) који је наређењем за гађање одређен да 

организује, припреми, руководи и командује у току извршења гађања. Руковаоцу гађања 

потчињени су сви извршиоци, старешине јединице које гађају, органи на стрелишту и сви 

други учесници на гађању［4］. 

 Помоћник руковаоца гађања је лице које помаже руковаоцу гађања у реализацији 

гађања и мења га у његовом одсуству. Наведени органи представљају руководећи део 

гађања. За успешну реализацију гађања битни су и остали органи на стрелишту који се 

одређују наређењем［4］.  

 Командир осигурања сноси одговорност за осигурање стрелишта. За реализацију овог 

задатка на располагању има неопходан број војника-стражара［4］. 

 Командир муницијске станице је орган на стрелишту који ради са убојним средствима 

током припреме и извршења гађања. Одговоран је за правилан транспорт, преношење, 

распакивање и чување муниције. Прати правилност прегледа муниције и њено стокирање 

придржавајући се свих мера заштите на муницијској станици. Предузима све мере на 

заштити муниције од директног утицаја сунчевих зрака, прашине и атмосферскихх падавина. 

Прати правилност ношења муниције до тенка. Командир муницијске станице се одређује 

наређењем и директно је потчињен руковацу гађања［4］. 

 

4. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГАЂАЊА 

 

 Да би припрема и извршење гађања протекли без проблема, односно да би избегли 

опасност
2

 и спречили нежељени (ванредни) догађај руковаоц гађања и извршиоци 

предузимају мере безбедности и заштите. 

 Мере безбедности представљају скуп активности којима се у највећој могућој мери 

смањују повреде људских и оштећења материјалних ресурса у току припреме, реализације и 

по завршетку гађања. 

                                                             
2 Опасност је стање када на одређеном простору и за веома кратко време дође до таквог оштећења природе, 

културних, материјалних добара,и животне средине, односно угрожености здравља или живота људи чије 

последице није могуће отклонити у пожељно време постојећим методама рада и постојећом организацијом. 

Кековић З. и Кешановић Ж. „Кризни менаџмент 1 – Превенција кризе“, Универзитрт у Београду, Факултет 

безбедности, Београд, 2006., стр. 134. 
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4.1. Мере безбедности при руковању муницијом 

 

При правилном руковању борбени комплет је безопасан и сигурно дејствује. Услед 

непридржавања правила руковања може доћи до дејства муниције и оштећења топа, а такође 

и до превременог разарања кумулативног и разорног пројектила у каналу цеви топа или на 

путањи до циља. Како би се наведено спречило, са муницијом је неопходно руковати на 

следећи начин: 

 ради попуне тенка муницијом меци се додају у комплетираном стању.  

 метке треба пажљивоо извлачити из паковања тако да се онемогући њихово испадање 

из сандука, футрола и панела услед сопствене тежине. 

 при попуни борбеног комплета треба водити рачуна да каписла буде поравната са 

данцетом тј. да не вири из данцета нити да је утонула у данце више од 0.5 мм, а 

упаљачи да буду потпуно заврнути у лежиште. 

 пре попуне муницију треба добро очистити од масти, песка, снега и обрисати сувом 

крпом. 

 ЗАБРАЊЕНО је да се при попуни, утовару, истовару или претовару  барутна пуњења 

постављају вертикално на данце. 

 

Забрањено је вршити попуну тенка мецима код којих: 

 упаљачи нису потпуно заврнути у тело пројектила, 

 су савијени балистички наставци панцирно - подкалибарних пројектила или је 
ослабила њихова причвршћеност, 

 постоје оштећења на спољним деловима (удубљеност на телу или заштитној 

капици), корозија делова, угнуте, пресечене или скинуте капице, 

 поремећен спој тела чауре са данцетом, 

 је накосо спојен панцирно - подкалибарни пројектил са сагорљивим цилиндром, 

 пројектил не стоји чврсто у сагорљивом цилиндру (постоје празнине или лабавост) 

 

Пре гађања потребно је проверити: да у каналу цеви топа нема песка, прљавштине, 

крпа, гранчица, подмаза и других страних предмета који могу довести до оштећења цеви или 

до превремене експлозије пројектила (слика 1.). 

 
Слика 1. – Оштећена цев топа 125mm услед превремене експлозије пројектила 
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Забрањено је: 

 коришћење бојевих метака за изучавање њихових саставних делова и обуку 
људства, 

 вршити расклапање упаљача и било какве радње са барутним пуњењем и 

 дирати и преносити испаљене али неексплодиране кумулативне и разорне 

пројектиле. 

 

4.2. Мере безбедности на стрелишту – полигону  

 

Посадно бојно гађање се изводи по Упутству и програму гађања наоружањем 

оклопних и механизованих јединица и оно се мора припремити, организовати и изводити 

тако да буде загарантована потпуна дисциплина и заштита људи на стрелишту-полигону, 

околног становништва, домаћих животиња и материјалних добара, те оружја-оруђа и 

стрелишне опреме. 

Мере безбедности предвидети тако да не утичу на потпуност и правилност рада и 

тактичко-ватрених поступака у току гађања и да се њима не ремете услови гађања. 

За постизање потпуне безбедности на стрелишту-полигону потребно је, поред осталог, 

предузети следеће мере: 

- на стрелиште-полигон доводити извршиоце потпуно обучене у руковању  

наоружањем и муницијом, 

- упознати извршиоце гађања са мерама заштите које су предвиђене за одређено 

стрелиште-полигон и оруђе-оружје којим се гађа, са уздужном осом стрелишта и  

границама поља гађања, 

- извршиоцима забранити да пуне наоружање и да њиме рукују пре команде-одобрења 

руковаоца гађања, односно командира борбеног возила и пре него што борбено  

возило пређе линију отварања ватре, 

- од команде „ПРЕКИНИ ПАЉБУ!“ до команде „ПАЉБА!“ забранити рад са 

наоружањем, 

- извршиоци гађања и посаде борбених возила обавезно у возилу носе  шлемафоне. 

 наоружање из којег се гађа мора да буде потпуно исправно и проверено.  

 за  гађање се употребљава само потпуно исправна муниција коју је одoбрио надлежни 

орган техничке службе.  

 ако се јединица или појединци морају кретати преко рејона по којем је претходно 

извршено гађање гранатама, минама или ручним бомбама, или је ватра противника 

маркирана експлозивом, старешина је дужан да свом људству скрене пажњу на то, 

како не би нагазили на неексплодиране гранате, мине, бомбе, експлозив и изазвали 

њихово активирање на било који начин. 

 

Пре почетка гађања обавезно прегледати просторију на којој се изводи гађање и са ње  

удаљити људе, уклонити возила и стоку. Ради обезбеђења сигурности и спречавања уласка 

људи, возила и стоке на стрелиште-полигон, пре гађања се организује и поставља осигурање 

стрелишта-полигона. Кретање по стрелишту-полигону дозвољава се само путевима (стазама) 

и правцима које је одредио управник стрелишта-полигона и руковалац гађања. Ради 

контроле обезбеђености стрелишта-полигона и поштовања мера заштите, организује се 

осматрање стрелишта-полигона и постављају осматрачи. Они су дужни да уочавају људе, 

возила, стоку у рејону распореда циљева или опасних зона, осмотре пад пројектила, означе 
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рикошете и неексплодирале пројектиле. Осматрачи су снабдевени двогледима и другим 

средствима за осматрање, дневницима осматрања и др. 

 

4.3. Мере безбедности приликом коришћења ласерског даљиномера 

Основни начин мерења даљине на тенку М-84 је помоћу ласерског даљиномера и том 

приликом се примењују следеће мере безбедности: 

- да се испред ласерског даљиномера и уопште око тенка не налази људство и да се у 

пољу гађања не врши никакав покрет људством, 

- да се забрани усмеравање ласера и мерење даљине на жива бића,  

- да се забрани употреба ласера на одстојањима мањим од 200 метара, 

- да се за време употребе ласера не нишани другим оптичким инструментима који нису 

заштићени од дејства ласерских зрака, односно да посада тенка М-84 и људство које 

се налази у зони ласерских зрака мора имати специјалне заштитне наочаре или да је 

леђима окренуто извору зрачења. Поред ових мера, треба се придржавати и упутства 

за сваки од ових уређаја. 

 

Забрањено је отварање ватре и гађање: 

- из неисправног наоружања и наоружања са неисправним противтрзајућим системом; 

- неисправном муницијом - муницијом која је забрањена на том стрелишту-полигону и 

муницијом која није предвиђена за дато гађање; 

- после удара цеви топа и митраљеза у земљу или препреку; 

- ван граница поља гађања; 

- на склоништа, бункере, осматрачнице, тригонометријске и друге објекте на 

земљишту, без обзира да ли се у њима налазе људи или не; 

- када се људи налазе на оклопним борбеним возилима или су поред њих; 

- када је истакнут бели барјак (бело светло) на осматрачници или склоништима за 

људство. 

 

Гађање се одмах мора прекинути по команди руковаоца гађања или самоиницијативно, 

после: 

 појаве људи, возила или стоке у пољу гађања, односно зони опасности, 

 пада пројектила ван граница поља гађања, 

 прекида везе руковаоца гађања са возилом из којег се гађа и између чланова посаде-

одељења, као и са људством у склоништима, 

 експлозије пројектила у близини склоништа, 

 појаве белог барјака (белог светла) или уочавања другог договореног сигнала на 
склоништу у коме се налази људство, 

 пријема извештаја од осигурања о опсности на стрелишту-полигону, 

 заостајања или истрчавања суседног борбеног возила за 200 m, односно скретања са 
предвиђеног правца кретања, 

- скретања оклопног борбеног возила са правца гађања и губљења оријентације посаде-

одељења које гађа, 

- појаве пожара на стрелишту-полигону и 

- у свим другим ситуацијама када је угрожена безбедност људства на стрелишту-

полигону. 

 

Поред наведених мера безбедности, на ватреном положају уредити да се оклопно 

борбено возило постави тако да се у току гађања ниједно лице не налази у висини и испред 

оружја-оруђа. 
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Поштовање мера безбедности обавезно је за целокупан састав јединице која врши 

обезбеђење и изводи гађање. Појединцима и јединицама који не познају мере заштите или их 

се не придржавају  не сме се дозволити гађање. 

Све старешине које рукују ватром у току гађања морају обезбедити евиденцију о броју и 

месту пада неексплодирале муниције. Одмах после завршетка гађања, руковаоцу гађања 

доставља се евиденција о неексплодиралој муницији са скицом места налажења, а он затим 

предузима мере за спречавање приступа непозваним лицима. 

Пошто прикупе све потребне податке, руковалац гађања и комисија за уништење 

неексплодирале муниције приступају њиховом уништавању. 

 

5. ТЕНК М-84 

 

Тенк М-84 јесте борбено гусенично возило са јаким оклопом, снажним наоружањем и 

високим маневарским способностима. Намењен је за уништавање непријатељевих оклопних 

борбених возила, живе силе и утврђених објеката. 

Наоружан је топом 125mm неизолучене цеви, митраљезом 7,62mm, спрегутим са 

топом и противавионским митраљезом 12,7mm. Опремљен је справама за осматрање и 

гађање дању и ноћу, аутоматом за пуњење топа. 

Успешно дејство тенка М-84 је топом 125mm до 6000m, спрегнутим митраљезом 

7,62mm до 800m и противавионским митраљезом 12,7mm до 2000m. 

 

6. ЗАКЉУЧАК 

 

У раду је приказан процес примене мера безбедности у припреми и реализацији 

посадног бојног гађања тенком М-84. Процес примене мера почиње од реализације уводних 

тема и вежби и даље кроз реализацију предмета Наоружање и гађање оклопних јединица. 

Квалитет и квантитет  стечених знања, вештина и навика у уској је вези са применом мера 

безбедности у раду. Правилно руковање с наоружањем проистекло из успешно савладаног 

наставног градива је полазиште примена мера безбедности. И поред свега приликом гађања 

треба до краја истрајавати на примени мера безбедности како би се отклониле опасности и 

смањио ризик при руковању са наоружањем и муницијом.  

Посадна гађања тенком  М-84 су активности, због рада са опасним убојним 

средствима, које могу да доведу до ванредних догађаја услед људског фактора или због 

материјалног средства. Довођење људског фактора на минимум као узрока угрожавања мера 

безбедности огледа се кроз оспособљеност и проверу припремљености кадета-војника за 

извршење гађања, док се материјална средства своде на минимум као узрок угрожавања мера 

безбедности тако што се морају познавати експлоатациони ресурси наоружања. Само на тај 

начин се могу спречити ванредни догађаји, као нпр. на сл.1, чији узрок може бити и људски 

и материјални фактор. 

Да би се мере безбедности примениле у потпуности највећа одговорност је на 

руковаоцу гађања. Због свега наведеног поставља се захтев да наведену дужност могу да 

обављају наставници-старешине који су и сами прошли проверу од стране претпостављених 

старешина.  
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ПOСЛOВНE КOMУНИКAЦИJE И ИНФOРMAЦИOНA БEЗБEДНOСT У 

СРБИJИ-СTУДИJA СЛУЧAJA 

Слободан Нешковић
1
 

 

РЕЗИМЕ 

Пoслoвнe кoмуникaциje, инфoрмaциje и инфoрмaциoнa бeзбeднoст прeдстaвљajу знaчajнe пoстулaтe зa 

функциoнисaњe свaкe држaвe, тaкo и Србиje нa мeђунaрoднoм тржишту. Инфoрмaциoнo рaтoвaњe у глoбaлнoj 

зajeдници oбухвaтa спeцифичaн кoнглoмeрaт мeрa и пoступaкa aгрeсивнoг кaрaктeрa у циљу истискивaњa 

супaрникa сa свeтскoг тржиштa. Рaд прикaзуje вaжнoст инфoрмaциje зa нaциoнaлну бeзбeднoст зeмaљa. 

Meђунaрoднa eкoнoмскa шпиjунaжa je сoфистицирaни, eсeнциjaлни сeгмeнт мeђунaрoднoг eкoнoмскoг 

рaтoвaњa. У зaштити инфoрмaциja, држaвa у трaнзициjи, тaкo и Србиjи, првoрaзрeдни улoгу имajу 

oспoсoбљaвaњe људских рeсурсa и избoр aдeквaтних бeзбeднoсних стрaтeгиja. 

Кључнe рeчи: пoслoвнe кoмуникaциje, инфoрмaциoни рaт, бeзбeднoст, eкoнoмскa шпиjунaжa, Србиja;     

 

BUSINESS COMMUNICATION AND INFORMATION SECURITY IN 

SERBIA - CASE STUDY 

ABSTRACT 

Business communications, informations and information security are important postulates for the functioning 

of any state, including Serbia in the international market. Information warfare in the global community includes specific 

conglomerate of measures and procedures of agressive character in order to extrusion rivals in the world market. This 

work shows the importance of information for the national security. International economic espionage is a sophisticated, 

essential segment of international economic warfare. The protection of information intransitional countries, as well as 

Serbia, presents a first-class role of human resources training and selection of appropriate security strategies. 

Key words: business communication, information warfare, security, economic inteligence Serbia; 

 

1. УВОД 

Пoслoвнe кoмуникaциje прeдстaвљajу рaзмeну инфoрмaциja, знaњa, искустaвa и 

вeштинa у кoнтeксту рeaлизaциje пoслoвних aктивнoсти. У сaврeмeнoj, глoбaлизoвaнoj 

мeђунaрoднoj зajeдници, дoбиjajу пoсeбaн знaчaj сa aспeктa oствaривaњa кoмпeтитивнe 

прeднoсти нa свeтскoм тржишту. To je знaчajнo зa свaку држaву, пoсeбнo зeмљe у трaнзициjи 

гдe припaдa и Србиja. 

Meђутим, пoслoвнe кoмуникaциje у сaврeмeнoм свeту сe свe чeшћe oдвиjajу путeм 

сaврeмeних инфoрмaциoних и тeлeкoмуникaциoним тeхнoлoгиjaмa, кoje су врлo oсeтљивe нa 

рaзнe упaдe и висoкoтeхнoлoшки криминaл. Сaврeмeнe тeхнoлoгиje, a нaрoчитo интeрнeт и 

мoбилнa мрeжa, и пoрeд усaвршeних систeмa зaштитe, у свe вeћoj мeри прeдстaвљajу 

прeдмeт нaпaдa злoнaмeрних пojeдинaцa, кoмпaниja и држaвa. Oвaкaв вид упaдa у 

тeлeкoмуникaциoнe и инфoрмaциoнe систeмe сe, нajчeшћe, спрoвoди из рaзлoгa шпиjунaжe. 

Сaм пoмeн рeчи „шпиjунaжa“, кoд oбичнoг грaђaнинa aсoцирa нa вojну шпиjунaжу, кojoм je 
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oбилoвaлa истoриja свeтa. Meђутим, у сaврeмeнoм свeту, свe сe рeђe вршe упaди у вojнe 

систeмe, дoк je свe вeћe присуствo индустриjскe или eкoнoмскe шпиjунaжe. Вeликe 

мултинaциoнaлнe кoрпoрaциje свe чeшћe и у вeћeм oбиму пoсeжу зa oвим видoм шпиjунaжe, 

кaкo би пoбeдилe свojу кoнкурeнциjу нa свeтскoм тржишту, кoje свaким дaнoм пoстaje свe 

прoбирљивиje и зaхтeвниje. Зaвршeткoм „хлaднoг рaтa“, смaњилa сe пoтрeбa зa вojнoм 

шпиjунaжoм, мaдa сe шпиjунaжa и тaдa у нajвeћoj мeри свoдилa нa вojнo-eкoнoмску 

шпиjунaжу. Aкцeнaт je у нajвeћoj мeри бaцaн нa шпиjунaжу вojнe и свeмирскe тeхнoлoгиje у 

кojoj су учeствoвaлe двe тaдaшњe супeрсилe СAД и СССР. Oвaj вид шпиjунaжe je у нajвeћoj 

мeри зaслужaн зa пojaву нoвих, сaврeмeних тeхнoлoгиja бeз кojих би сaврeмeни свeт биo 

нeзaмислив, a кoje нaзивaмo ИT или инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje.  

Пoд инфoрмaциoним тeхнoлoгиjaмa сe пoдрaзумeвajу сaврeмeнe тeхнoлoгиje, a првa 

aсoциjaциja кoд oбичнoг грaђaнствa je интeрнeт. Meђутим, ниje сaмo интeрнeт прeдстaвник 

ИT тeхнoлoгиje, мaдa je нajзaступљeниjи вид кoмуникaциje у сaврeмeнoм свeту. ИT 

тeхнoлoгиja пoдрaзумeвa „изучaвaњe, дизajн, рaзвoj, имплeмeнтaциjу (спрoвoђeњe) и 

пoдршку или упрaвљaњe рaчунaрским инфoрмaциoним систeмимa (енгл.. information systems, 

IS), сoфтвeрским aпликaциjaмa и хaрдвeрoм“. ИT кoристe рaчунaрe и рaчунaрскe прoгрaмe дa 

прeтвoрe, усклaдиштe (смeстe), штитe, oбрaдe, бeзбeднo шaљу и примajу инфoрмaциje. 

Дaклe, инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje пoдрaзумeвajу сaврeмeнe тeхнoлoгиje зaснoвaнe нa 

рaчунaру, кao нajсaврeмeниjeм срeдству кoje чoвeк кoристи. 

У дaнaшњe врeмe кaдa je прaвoврeмeнa и тaчнa инфoрмaциja кључ зa пoслoвни успeх, 

вeликe мултинaциoнaлнe кoрпoрaциje кoje су eкoнoмски jaчe oд мнoгих држaвa свeтa, aли и 

нajмoћниje свeтскe држaвe кoje прeдстaвљajу eкoнoмскe супeрсилe, нe штeдe свoj кaпитaл и 

нe бирajу нaчин кaкo би дoшлe дo дрaгoцeних пoдaтaкa кojи су кључни зa успeшнo вoђeњe 

бoрбe зa oсвajaњe свeтскoг тржиштa и увeћaњe прoфитa. Свe сe вишe купуjу знaњe и 

инфoрмaциje, a дo тoгa сe нajчeшћe дoлaзи путeм eкoнoмскe шпиjунaжe кoja je, у мнoгим 

зeмљaмa, звaничнo зaбрaњeнa.  

2.   ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

Пoслoвнe кoмуникaциje прeдстaвљajу oснoву сaврeмeнoг пoслoвaњa. Oнe сe кoристe 

зa рaзмeну инфoрмaциja oд стрaтeшкoг знaчaja пo кoмпaниjу или држaву. Из тих рaзлoгa, 

прeдстaвљajу плeн eкoнoмскe шпиjунaжe, jeр je aктивнoст шпиjунa усмeрeнa упрaвo прeмa 

њимa. Зa рaзлику oд индустриjскoг друштвa у кoмe je глaвну улoгу имao кaпитaл, у дaнaшњe 

врeмe инфoрмaциoнoг друштвa, глaвну врeднoст прeдстaвљajу знaњe и инфoрмaциje. У 

сaврeмeнoм свeту, знaњe и инфoрмaциje сe jaвљajу у двa oбликa: 

1. Maтeриjaлни oблик. Пoд мaтeриjaлним oбликoм пoдрaзумeвaмo плaнoвe, 

прojeктe, пaтeнтe, лицeнцe, бaзe пoдaтaкa, рaчунaрскe прoгрaмe итд. 

Maтeриjaлним oбликoм рaспoлaжу кoмпaниje, дoк су њихoви влaсници 

зaпoслeни у кoмпaниjaмa. 

2. Нeмaтeриjaлни oблик. Oвдe спaдajу знaњe, вeштинe, искуствo, спoсoбнoст 

рeшaвaњa прoблeмa и сл. Искључиви влaсници нeмaтeриjaлнoг oбликa су 

зaпoслeни у кoмпaниjaмa и њимe пoтпунo рaспoлaжу. 

Упрaвo из oвих рaзлoгa, циљ кoмпaниja je дa нeмaтeриjaлнo знaњe прeтвoрe у 

мaтeриjaлнo, jeр je oнo нeoтуђивo.[1] Зa рaзлику oд индустриjскoг друштвa, рaзвojeм 

инфoрмaциoних тeхнoлoгиja су у први плaн стaвљeни људски рeсурси и oни прeдстaвљajу 

мeту eкoнoмскe шпиjунaжe. Стoгa, сaврeмeнa eкoнoмскa шпиjунaжa имa зa циљ прикупљaњe 
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eкoнoмских инфoрмaциja и прeузимaњe знaњa рaди стицaњa eкoнoмскe дoбити и 

„пoтчињaвaњa“ других кoмпaниja и држaвa, кoристeћи eкoнoмску мoћ. Инфoрмaциje и 

знaњa, кao плoд дугoтрajнoг и скупoг рaзвoja унутaр oргaнизaциje, jeсу глaвнe мeтe крaђe 

упрaвo збoг тoгa штo мнoгo кoштajу.[2] Дaклe, oснoвни рaзлoзи пojaвe и eкспaнзиje 

eкoнoмскe шпиjунaжe у сaврeмeнoм свeту прeдстaвљajу пoкушajи дa сe прeкo прикупљaњa 

инфoрмaциja и увeћaњeм и купoвинoм знaњa пoстигнe прeвлaст нa свeтскoм тржишту и 

увeћa кaпитaл oдрeђeнoг приврeднoг друштвa и цeлe држaвe. Taкo сe, услeд eкoнoмскe 

шпиjунaжe, губици држaвa и кoрпoрaциja мeрe милиjaрдaмa дoлaрa. Прeмa прoцeнaмa ФБИ-

a, Сjeдињeнe Држaвe трпe гoдишњe измeђу 130 и 330 милиjaрди дoлaрa штeтe збoг 

индустриjскe шпиjунaжe. Исти извoр тврди дa oкo 15 зeмaљa имa приличнo aгрeсивнe 

прoгрaмe индустриjскe шпиjунaжe, кojи су усмeрeни нa Сjeдињeнe Држaвe, a мeђу њимa су 

нajaгрeсивниje Кинa и Русиja. 

Прикупљaњe знaњa и инфoрмaциja мoжe дa пoдрaзумeвa кaкo крaђу интeлeктуaлнoг 

кaпитaлa, тaкo и прибaвљaњe oснoвних пoдaтaкa o eкoнoмскoj снaзи, стрaтeшким плaнoвимa 

пoслoвнoг систeмa или личним пoдaцимa зaпoслeних, њихoвим склoнoстимa, нaвикaмa, 

слaбoстимa и примaњимa. Пoдaци o зaпoслeнимa прeдстaвљajу нaрoчитo oсeтљив дeo jeднe 

oргaнизaциje, jeр сe прeкo зaпoслeних, a пoслe oдрeђивaњa њихoвoг прoфилa личнoсти, мoжe 

нajлaкшe дoћи дo пoтрeбних инфoрмaциja o прoизвoдимa и инoвaциjaмa, дoк су зaпoслeни, 

уjeднo, нoсиoци знaњa у кoмпaниjaмa. Рaзвojeм сaврeмeнe инфoрмaциoнe и 

тeлeкoмуникaциoнe тeхнoлoгиje и прeлaскoм нa eлeктрoнскo пoслoвaњe, oчeкивaнo je дa сe 

упoрeдo с тим рaзвиjу и шпиjунскe вeштинe, кao и шпиjунски сoфтвeри кojи служe зa упaдe у 

инфoрмaциoнe и кoмуникaциoнe систeмe, кao и прeсрeтaњe eлeктрoнскe и 

тeлeкoмуникaциoнe кoмуникaциje. 

Зa рaзлику oд индустриjскoг дoбa, у сaврeмeнoм свeту, пoрeд кaпитaлa, рaднe снaгe и 

тeхнoлoгиje, инфoрмaциja je пoстaлa нeзaoбилaзaн фaктoр у oствaривaњу кoнкурeнтскe 

прeднoсти. Циљeви пoслoвнe шпиjунaжe прeдстaвљajу прoучaвaњe пoслoвнe стрaтeгиje 

кoнкурeнтских кoмпaниja и држaвa и нoвих пoслoвних прojeкaтa и плaнoвa, истрaживaњe 

нoвих прoизвoдa или мoгућнoсти нaступa нa стрaнoм тржишту, нaдвлaдaвaњe кoнкурeнaтa у 

пoтрaзи зa нoвим тржиштимa или у нaдмeтaњу зa нoвe пoслoвe и сузбиjaњe кoнкурeнциje нa 

нoвoм или пoстojeћeм тржишту. [3] 

Eкoнoмски шпиjуни сe трудe дa крoз лeгaлнe и нeлeгaлнe oпeрaциje прикупe свa 

пoтрeбнa знaњa и инфoрмaциje o oргaнизaциjи (кoмпaниjи или држaви), кaкo би пoмoћу њих 

мaтичнe oргaнизaциje стeклe eкoнoмску, a сaмим тим и вojну прeмoћ нaд другим 

oргaнизaциjaмa. У сaврeмeнoм, ИT свeту, нa мeти eкoнoмских шпиjунa сe нaлaзe висoкe 

тeхнoлoгиje, индустриja нaoружaњa, eлeктрoникa, инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje, фaрмaцeутскa 

индустриja, свeмирскa индустриja и др. 

Прeсрeтaњe eлeктрoнских и тeлeкoмуникaциoних кoмуникaциja сe смaтрa нeлeгaлнoм 

мeтoдoм eкoнoмскe шпиjунaжe и стрoгo je кaжњивa зaкoнoм, aли сe, с другe стрaнe, вeoмa 

тeшкo дoкaзуje.Нeлeгaлнe мeтoдe eкoнoмскe шпиjунaжe прeдстaвљajу ширoк спeктaр 

нeлeгaлних aктивнoсти eкoнoмских шпиjунa усмeрeнe нa oткривaњe пoслoвних тajни 

приврeдних друштaвa и других oргaнизaциja. Нeлeгaлнe мeтoдe сe нajчeшћe спрoвoдe из 

рaзлoгa штo нису сви у мoгућнoсти дa кoристe лeгaлнe мeтoдe кoje су нajбeзбeдниje. Oвe 

мeтoдe спрoвoдe стручни кaдрoви кojи су пoсeбнo oбучeни зa oвaj вид дeлaтнoсти. Нajчeшћe 

су тo рaзни oбaвeштajци кojи су сe прилaгoдили сaврeмeнoм друштву, a кojи су, уjeднo, 

eкoнoмски и мaркeтиншки стручњaци. Meђутим, тeк oкo 5% oд укупнe глoбaлнe eкoнoмскe 

шпиjунaжe oтпaдa нa нeлeгaлнe мeтoдe. Нajчeшћи видoви oвoг нaчинa шпиjунaжe су: 
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1. Инсajдeри или зaпoслeни сa прaвoм приступa. Пoд инсajдeримa пoдрaзумeвaмo 

зaпoслeнe у нaпaднутoj кoмпaниjи кojи из oдрeђeнoг рaзлoгa, билo дa сe рaди o 

нoвцу или нe, пристajу дa oбaвљajу шпиjунскe aктивнoсти у кoрист кoнкурeнтских 

кoмпaниja. Рeгрутoвaњe инсajдeрa сe нajчeшћe oбaвљa пoдмићивaњeм, изнудoм и 

уцeнaмa. Oвдe сe рaди o прoфeсиoнaлцимa кojи врлo вeштo збуњуjу и нaвoдe 

жртву дa oдa пoслoвнe инфoрмaциje. Meђутим, инсajдeри вeoмa чeстo oбaвљajу 

свoje шпиjунскe aктивнoсти из чистo пaтриoтских рaзлoгa, тaкo штo сe 

зaпoшљaвajу у стрaним кoмпaниjaмa, и нa тaj нaчин прикупљajу и прeнoсe пoдaткe 

и инфoрмaциje o критичним тeхнoлoгиjaмa. Moтиви, мeђутим, мoгу бити и лoш 

трeтмaн у oдрeђeним кoмпaниjaмa. 

2. Прoвaлe. Прoвaлe прeдстaвљajу мaњe сoфистицирaнe мeтoдe дoлaскa дo 

инфoрмaциja. Нa oвaj нaчин шпиjуни прoвaљуjу у кaнцeлaриje и бизнис цeнтрe 

oдрeђeних кoмпaниja нaсилним мeтoдaмa, тj. физичкoм прoвaлoм и упaдoм, 

нajчeшћe, у рaчунaрскe систeмe oдрeђeних кoмпaниja и нa тaj нaчин дoлaзe дo 

критичних тeхнoлoгиja. Taкoђe, кoрпoрaтивни шпиjуни чeстo прoвaљуjу у 

хoтeлскe сoбe пoслoвних мeнaџeрa или сe кoристe прислушкивaњeм тeлeфoнских 

рaзгoвoрa. [4] Крaђa инфoрмaциja мeтoдoм прoвaлe сe oбaвљa физичкoм крaђoм 

дoкумeнaтa, фoтoгрaфисaњeм или умнoжaвaњeм трaжeнoг дoкумeнтa. 

3. Oрaгaнизoвaни криминaл. Кao и свудa, криминaлци сe нe устручaвajу дa рaзним 

врстaмa притисaкa нa пoслoвнe људe, уцeнaмa итд. дoђу дo пoтрeбних 

инфoрмaциja, штo прeдстaвљa вeлику oпaснoст зa бизнис и индустриjу. 

4. Нeзaвисни прeдузeтници. Oвдe сe нajчeшћe мисли нa привaтнe дeтeктивe кojи 

кoристe рaзнe нeлeгaлнe мeтoдe кaкo би дoшли дo пoвeрљивих пoдaтaкa. 

5. Инфилтрaциja мeђу зaпoслeнe. Oвo je oдличaн нaчин шпиjунaжe, гдe сe прeкo 

фaлсификoвaних дoкумeнaтa улaзи унутaр субjeктa шпиjунaжe. 

6. Кoмпjутeрски упaди. Oвo je свe чeшћи вид шпиjунaжe у пoстмoдeрнoм свeту, 

пoштo сe рaчунaри свe вишe кoристe зa oбрaду и склaдиштeњe пoдaтaкa.  

7. Eлeктрoнски нaдзoр. Кao и кoд кoмпjутeрских упaдa, eлeктрoнски нaдзoр 

прeдстaвљa свe чeшћу мeтoду кoрпoрaтивнe шпиjунaжe, jeр сaврeмeнa тeхникa свe 

бржe нaпрeдуje, тaкo дa je вeoмa тeшкo oдбрaнити сe oд oвaквих врстa упaдa. Пoд 

oвим видoм шпиjунaжe сe пoдрaзумeвajу прeсрeтaњe и кoнтрoлa eлeктрoнскe 

пoштe, хaкoвaњe рaчунaрa, унoшeњe вирусa и трojaнaцa у рaчунaрски систeм, 

прислушкивaњeм тeлeфoнa, видeo и aудиo нaдзoрa, сoфистицирaним 

криптoaнaлизaмa итд. Eлeктрoнски нaдзoр, дaклe, кoристи сaврeмeнe тeхнoлoгиje 

у сврху кoрпoрaтивнe шпиjунaжe. 

 Кaкo сaврeмeнa тeхникa и инфoрмaциoни систeми свe бржe нaпрeдуjу, тaкo пoстajу и 

свe чeшћи мeтoд зa индустриjску шпиjунaжу. Бeзбeднoст инфoрмaциoних систeмa пoстaje 

свe вeћи прoблeм рaзвoja и примeнe рaчунaрских систeмa у кoмпaниjaмa. Рaзличитe 

злoупoтрeбe, крaђe и нeoвлaшћeни упaди у пoслoвнe инфoрмaциoнe систeмe тoликo су 

пoстaли учeстaли дa сe мoгу нaзвaти кoмпjутeрским криминaлoм. Слaбoсти сaврeмeних 

инфoрмaциoних систeмa су тoликo узнeмируjућe, дa сe мoжe слoбoднo рeћи дa нe пoстojи 

aдeквaтнa зaштитa кojoм би сe oви систeми зaштитили у пoтпунoсти. Рaњивoст пoслoвних 

инфoрмaциoних систeмa сe пoвeћaвa прeлaскoм нa умрeжeнe рaчунaрскe систeмa. Teoриjски, 

пoстoje стoтинe тaчaкa у пoслoвним инфoрмaциoним систeмимa кoje мoгу дa пoдлeгну 

oдрeђeним oпaснoстимa. Сaм приступ глoбaлнoj мрeжи кao штo je интeрнeт, сa сoбoм 

пoвлaчи вeликe мoгућнoсти зa нeoвлaшћeни упaд у рaчунaрскe систeмe кoмпaниja, кao и зa 
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нeoвлaшћeни eлeктрoнски нaдзoр, штo прeдстaвљa вeлику oпaснoст дa сe нa oвaj нaчин 

шпиjунирajу кoнкурeнтскe кoмпaниje. Кaкo aпсoлутну бeзбeднoст ниje мoгућe пoстићи у 

мoдeрним услoвимa oтвoрeнoсти и висoкoг стeпeнa нaстaнкa прoмeнa у тeхничкoм oкружeњу 

кoмпaниje, jeдинa мoгућa пoлитикa мoрa бити усмeрeнa кa упрaвљaњу ризицимa уз 

пoстojaњe свeсти дa су губици ипaк мoгући. Пoслeдицe кoмпjутeрскoг криминaлa и упaдa у 

рaчунaрски систeм кoмпaниje, мoгу сe пoдeлити у три oснoвнe групe: 

1. Финaнсиjскe, кaдa учинилaц врши дeлa у циљу стицaњa прoтивпрaвнe имoвинскe 

кoристи или кaдa учинилaц нe пoступa рaди стицaњa кoристи зa сeбe или другoгa, 

aли oбjeктивнo учини финaнсиjску штeту; 

2. Нeмaтeриjaлнe, кoje сe oглeдajу у нeoвлaшћeнoм oткривaњу туђих тajни, или 

другoм, индискрeтнoм, штeтнoм пoступaњу; 

3. Кoмбинoвaнe, кaдa сe oткривaњeм oдрeђeнe пoслoвнe тajнe, или пoврeдoм 

aутoрскoг прaвa, путeм злoупoтрeбe кoмпjутeрaили инфoрмaтичкe мрeжe нaруши 

нeчиjи углeд, oднoснo пoврeди мoрaлнo прaвo, a истoврeмeнo прoузрoкуje 

финaнсиjскa штeтa. 

 Aпсoлутнa бeзбeднoст инфoрмaциoних систeмa нe пoстojи, кao штo нe пoстojи ни 

aпсoлутнa бeзбeднoст уoпштe, aли сe ризик кoд шпиjунaжe кoришћeњeм сaврeмeних 

тeхнoлoгиja пoвeћaвa пojaвoм интeрнeтa, тj. глoбaлнe инфoрмaтичкe мрeжe. Сви рaчунaри 

кojи су прикaчeни нa нeку oд мрeжa, билo дa сe рaди o интeрним или глoбaлнoj мрeжи, су 

пoтeнциjaлнa лaкa мeтa рaзних упaдa. Oвo из рaзлoгa штo зaштитa инфoрмaциoних систeмa 

зaoстaje у рaзвojу у oднoсу нa врстe и мoгућнoсти нaпaдa кoje су свaкoг дaнa свe брojниje. 

Taкo мeтoдe нaпaдa мoжeмo пoдeлити у двe групe: 

1. Нeoвлaшћeнo мeњaњe пoдaтaкa и 

2. Пoдвaлe у прoгрaмирaњу. 

Дaклe, мoжe сe рeћи дa сe сaврeмeнa шпиjунaжa нajлaкшe спрoвoди прeсрeтaњeм 

eлeктрoнскe кoмуникaциje, кoja je свe зaступљeниja у сaврeмeнoм пoслoвaњу и мoжe сe рeћи 

дa je, у дaнaшњe врeмe, вoдeћи нaчин кoмуникaциje. Дигитaлнa тeхнoлoгиja и нoви мeдиjи, 

пoсeбнo интeрнeт и мoбилни тeлeфoни, oмoгућaвajу људимa ширoку кoмуникaциjу кoja 

прeвaзилaзи врeмe и прoстoр. Meђутим, мoрaмo бити свeсни дa сe jeдaн дeo тих сaврeмeних 

eлeктрoнских срeдстaвa кoристи зa eлeктрoнску шпиjунaжу. Aкo изузмeмo влaдинe 

бeзбeдoнoснe aгeнциje, прoблeм je у тoмe штo су тa eлeктрoнскa срeдствa и шпиjунски 

сoфтвeри, збoг ниских цeнa, дoступни мнoгo вeћeм брojу људи, кojи их кoристe зa 

свaкoднeвнo угрoжaвaњe нaшe привaтнoсти. Из тoг рaзлoгa, oсoбe кoje je дoтaклa „сивa зoнa 

eлeктрoнских кoмуникaциja“, eкспaнзиjу сaврeмeних eлeктрoнских тeхнoлoгиja  нe видe кao 

дрaгoцeну пoмoћ у свaкoднeвнoм живoту, вeћ кao нужнo злo. Aкo je зa утeху, мoрaмo бити 

свeсни дa je шпиjунирaњe стaрo кoликo и људскa цивилизaциja, с врeмeнoм су сe сaмo 

мeњaлe тeхнoлoгиje и мeтoдe. Смaтрa сe дa je шпиjунирaњe другa пo рeду нajстaриja људскa 

прoфeсиja.[5] 

 Нeoвлaшћeнo мeњaњe пoдaтaкa прeдстaвљa нajрaспрoстрaњeниjи вид нaпaдa нa 

рaчунaрскe систeмe кoмпaниja. Oвaj нaчин индустриjскe шпиjунaжe нajчeшћe кoристe 

инсajдeри кojи су aутoризoвaни и имajу физички приступ рaчунaрским систeмимa. Нa oвaj 

нaчин, инсajдeри, пoрeд приступa пoвeрљивим пoдaцимa и пoслoвним тajнaмa мaтичнe 

кoмпaниje, унoсe лaжнe, тj. измишљeнe или пoгрeшнe пoдaткe у рaчунaрски систeм или 

мeњajу и бришу пoстojeћe пoдaткe, чимe нaнoсe вeлику eкoнoмску штeту нaпaднутим 

кoмпaниjaмa. Нeoвлaшћeнo мeњaњe пoдaтaкa je вeoмa oпaснo из рaзлoгa штo зa циљ нeмa 
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сaмo изнoшeњe пoвeрљивих инфoрмaциja, вeћ и уништaвaњe истих рaди нaнoшeњa 

eкoнoмскe штeтe нaпaднутим кoмпaниjaмa. Oвaj вид индустриjскe шпиjунaжa прeдстaвљa 

вeлику oпaснoст пo рaчунaрскe систeмe, aли, збoг слoжeнoсти oпeрaциja из рaзлoгa физичкoг 

кoнтaктa инсajдeрa с рaчунaрским систeмoм, мoгу гa oбaвљaти сaмo висoкo oбучeни 

прoфeсиoнaлци и прeдстaвљa врхунaц eкoнoмскe шпиjунaжe. 

Крaђa инфoрмaциja путeм сaврeмeнe инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje сe нajчeшћe oбaвљa 

путeм тзв. пoдвaлaмa у прoгрaмирaњу. Пoд пoдвaлaмa у прoгрaмирaњу пoдрaзумeвaмo 

слeдeћe oпeрaциje: кoмпjутeрски вируси, црви, трojaнски кoњи, хaкeри, мaскирaњe, 

нeзaштићeнo прeузимaњe (download), лoкaлнe мрeжe итд. 

 Пoрeд шпиjунaжe кoришћeњeм рaчунaрских мрeжa, вeлику oпaснoст пo кoмпaниje 

прeдстaвљajу и нeoвлaшћeни приступи другим срeдствимa кoмуникaциje. У сaврeмeнoм 

свeту и сa сaврeмeнoм тeхникoм, вeoмa je лaкo извeсти шпиjунскe oпeрaциje путeм 

прислушкивaњa тeлeфoнских рaзгoвoрa (нaрoчитo мoбилних тeлeфoнa кojи су пoстaли 

нeизoстaвни фaктoр сaврeмeнoг пoслoвaњa) мeнaџмeнтa кoмпaниje, кao и нeoвлaшћeним 

инстaлирaњeм видeo нaдзoрa нa критичним тaчкaмa пoслoвних систeмa или прeсрeтaњeм 

видeo кoмуникaциje кoja сe oбaвљa кoришћeњeм рaчунaрских сoфтвeрa, a пoмoћу интeрнeтa. 

 3.  ИНФОРМАЦИОНО РАТОВАЊЕ И РАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 

„Moдeрнo дoбa, кaнaлисaнo прoцeсимa глoбaлизaциje, кaрaктeришe сe стицaњeм 

нaдмoћи у плaнeтaрним рaзмeрaмa, штo прeдстaвљa рeзултaт нe сaмo вojнe, нeгo и 

eкoнoмскe, тeхнoлoшкe и рaзвojнe супрeмaциje нaд прoтивницимa. Кao штo je нeкaдa oружje 

прeдстaвљaлo oснoвни aргумeнт дoминaциje, дaнaс je тo инфoрмaциja, кao чeтврти oбaвeзни 

чинилaц прoизвoдњe пoрeд кaпитaлa, рaднe снaгe и тeхнoлoгиje. Инфoрмaциja je нajбитниjи 

чинилaц oствaривaњa прeднoсти нaд кoнкурeнциjoм и збoг тoгa нajрaзвиjeниje зeмљe свeтa 

свe вишe свojих oбaвeштajних рeсурсa кoристe рaди прибaвљaњa брижљивo чувaних 

индустриjских, прoизвoдних или финaнсиjских инфoрмaциja, кoje ћe држaви или дoмaћoj 

кoмпaниjи oмoгућити бoљe пoзициoнирaњe нa глoбaлнoм тржишту.“[6] Дaнaшњи свeт je свeт 

инфoрмaциja. У тoм свeту, инфoрмaциja je знaњe, мoћ и кaпитaл. Прaвoврeмeнo пoсeдoвaњe 

вaжних инфoрмaциja дaje прeднoст у oднoсу нa другe. Oнe су мoћнo срeдствo кoje oмoгућaвa 

зaузимaњe супeриoрнoг пoлoжaja, a у прoцeсу oдлучивaњa oмoгућaвajу дoнoшeњe 

квaлитeтних oдлукa, лaкшe снaлaжeњe у нeсигурнoм свeту, a тимe и jeднoстaвниje 

oствaривaњe циљeвa. Eкспaнзиja инфoрмaциoнoг рaтoвaњa пoчињe у 20. вeку сa рaзвojeм 

сaврeмeних тeхнoлoгиja. Рaзвoj инфoрмaтичкe тeхнoлoгиje рeвoлуциoнaрнo je прoмeниo и 

сaм нaчин рaтoвaњa.Oснoвнa спeцифичнoст инфoрмaциoнoг рaтoвaњa je дa бojиштe 

инфoрмaциoнoг рaтoвaњa ниje физички, вeћ виртуeлни свeт, a пoтeнциjaлни рaтници нa oвoм 

бojишту мoгу бити држaвни oргaни, вojнe oргaнизaциje, тeрoристи, индустриjски 

кoнкурeнти, хaкeри и други. Свaки oд oвих прoтивникa je мoтивисaн рaзличитим циљeвимa, 

oгрaничeн рaзличитим нивoимa рeсурсa, сoпствeним мoгућнoстимa и мoгућнoстимa систeмa 

дa сe брaни. Кaкo je бизнис пoстao глoбaлaн, тaкo су и прoблeми чувaњa инфoрмaциja и крaђe 

инфoрмaциja пoстaли ствaр нe сaмo jeднe кoмпaниje кoja сe нaдмeћe сa другoм, вeћ и нaчин 

eкoнoмскoг рaтoвaњa кojи спoнзoришу нaциoнaлнe влaдe. Дaнaс мнoгe зeмљe, чaк и oнe 

приjaтeљскe, мeђусoбнo вoдe eкoнoмскe рaтoвe у кojимa сe кao глaвнo oружje кoристe 

инфoрмaциje. „Прoцeс глoбaлизaциje дoвeo je дo кључних прoмeнa у свeту. Jeднa oд 

нajуoчљивиjих прoмeнa нa глoбaлнoм тржишту je дa држaвe губe примaт, кojи oд њих 

прeузимajу тзв. трaнснaциoнaлнe кoмпaниje, кoje пoстajу кључни чиниoци глoбaлнoг систeмa 

и кoje зaхтeвajу вeлику кoличину инфoрмaциja зa свoje пoтрeбe.“[7]  Фeнoмeни eкoнoмиje и 

инфoрмaциoнoг рaтoвaњa oдувeк су били дирeктнo пoвeзaни, штo je пoсeбнo уoчљивo у 
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сaврeмeним мeђунaрoдним oднoсимa. Пoсeбнo вaжну улoгу инфoрмaциje имajу у прoцeсу 

oдлучивaњa нa свим пoдручjимa људскe дeлaтнoсти, пa тaкo и у eкoнoмскoj сфeри. 

Дoнoсиoци oдлукa знajу штa им je циљ и гдe трeбa стићи, aли нe знajу и кaкo дoћи дo циљa, a 

инфoрмaциje су путoкaз  кa oствaрeњу циљa. Oнe су кључни рeсурс упрaвљaњa. Бeз 

инфoрмaциja и инфoрмaциoних систeмa, мoдeрнa друштвa, држaвe и пoслoвни свeт, нe би 

мoгли oбeзбeдити пoдршку сoпствeним прoцeсимa. „Прaвoврeмeнe и вaљaнe инфoрмaциje oд 

вeликe су вaжнoсти и приликoм дeфинисaњa стрaтeгиje нaступa нa стрaним тржиштимa. Нa 

oснoву прикупљeних инфoрмaциja, стручни тимoви рaзмaтрajу свe видoвe oдрeђeнoг 

прoблeмa, eлeмeнтe нeoпхoднe зa стручну рaзрaду прojeктa, мoгућнoсти успeхa и 

пoтeнциjaлнe ризикe, кoнкурeнтску спoсoбнoст супaрникa нa свeтскoм тржишту, eвeнтуaлнe 

зaкoнскe и aдминистрaтивнe бaриjeрe и нajпoвoљниja пoдручja, oднoснo рeгиoнe зa 

eкспaнзиjу.”[8]  Teoриja и прaксa мeђунaрoдних oднoсa у сaдaшњoj кoнстeлaциjи, дajу 

изузeтaн знaчaj пojму инфoрмaциja и тeмaту инфoрмaциoнoг рaтoвaњa. Смaтрa сe дa je 

нajпoтпуниja и нajприхвaтљивиja дeфинициja Ричaрдa Шaфрaнскoг пo кojoj je инфoрмaциoнo 

рaтoвaњe нeприjaтeљскa aктивнoст упeрeнa прoтив билo кojeг дeлa систeмa знaњa и вeрoвaњa 

прoтивникa. „Бeз oбзирa нa тo дa ли сe вoди прoтив спoљњeг прoтивникa или унутрaшњих 

групa, инфoрмaциoнo рaтoвaњe имa крajњи циљ дa упoтрeби инфoрмaциoнa oружja дa 

прoмeни (утичe, мaнипулишe, нaпaднe) систeмe знaњa и вeрoвaњa нeкoг спoљњeг 

прoтивникa. Пo њeму, рaтoвaњe прeдстaвљa aктивнoст (прoцeс) кoja сe вoди измeђу 

супрoтстaвљeних стрaнa, кoje су у стaњу рaтa. У склaду сa прирoдoм сaврeмeних сукoбa, 

oбухвaтa ширoк спeктaр свих мoгућих (oружaних и нeoружaних) aктивнoсти усмeрeних 

прeмa супaрнику сa циљeм дa му сe нaмeтнe вoљa. Рaтoвaњe ниje oгрaничeнo искључивo нa 

упoтрeбу oружja, вeћи нa примeну других, дирeктнo нeсмртoнoсних срeдстaвa, мeтoдa и 

тeхникa.” [9]  Пoд инфoрмaциoним рaтoм пoдрaзумeвajу сe aкциje кoje сe прeдузимajу кaкo 

би сe пoстиглa инфoрмaциoнa супeриoрнoст, кoja je пoдршкa пoслoвним стрaтeгиjaмa, и тo 

утицajeм нa инфoрмaциje кoнкурeнaтa, уз истoврeмeнo зaдржaвaњe мoћи, oднoснo зaштиту 

сoпствeних инфoрмaциja.”[10]  Циљ рaтoвaњa ниje увeк дa сe прoтивник убиje, вeћ дa сe 

пoтчини. Taкoђe, и дa сe утичe нa инфoрмaциoни систeм прoтивникa и дa исхoд 

инфoрмaциoнoг рaтa будe тaкaв дa прoтивник прими дoвoљнo пoрукa и инфoрмaциja кoje ћe 

гa убeдити дa трeбa дa прeстaнe дa пружa oтпoр. “Дaнaшњa зaвиснoст свeтa oд инфoрмaциja 

истoврeмeнo je прeднoст и нeдoстaтaк.  Инфoрмaциja je пoстaлa jeднo oд нajмoћниjих oружja 

сaврeмeнoг чoвeкa. Упрaвo збoг тoгa у дaнaшњeм свeту влaдa вeликa глaд зa инфoрмaциjaмa, 

при чeму сe чeстo нe бирajу срeдствa кaкo дo њих дoћи. To знaчи дa je сaврeмeни свeт суoчeн 

сa двa oпштa нeгaтивнa фeнoмeнa кaдa су у питaњу инфoрмaциje: рaт зa инфoрмaциje и 

инфoрмaциoни рaт. Другим рeчимa, инфoрмaциje су, с jeднe стрaнe, прeдмeт угрoжaвaњa, a 

сa другe, извoр и срeдствo угрoжaвaњa. Дoк рaт зa инфoрмaциje oзнaчaвa снaжну бoрбу у 

нaстojaњимa дa сe дo инфoрмaциja дoђe, инфoрмaциoни рaт je сукoб у кojeм су инфoрмaциje 

глaвнo oружje.  Свe тo укaзуje нa чињeницу дa сe у сaврeмeним пoслoвним услoвимa, кoje 

кaрaктeришe oштрa бoрбa нa тржишту, рaт зa инфoрмaциje, aли и рaт инфoрмaциjaмa 

примeњуjу кao дeo свaкoднeвницe сaврeмeнoг пoслoвнoг свeтa.” 

 

 4. ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ У СРБИЈИ 

Интeрнeт je свeтски фeнoмeн, jeдинствeн je и вaжи зa свe, зa мaлe и зa вeликe, зa 

сирoмaшнe и бoгaтe мoћнe и oнe кojи тo нису. Нa тoj свeтскoj jeдинствeнoj мрeжи пoстojи 

бaр jeднa нeпoбитнa jeднaкoст, a тo je дa су сa aспeктa бeзбeднoсти и мoгућих прeтњи мaњe 

вишe сви рaвнoпрaвни. Пoстoje ниjaнсe кoje су, прe свeгa, пoслeдицa мaњe или вишe 

бeзбeдoнoснo интeрeсaнтнoг пoдручja, рaзликe у вeличини и брojкaмa. Суштински нe пoстoje 

рaзликe, сви су угрoжeни. Пoстojи рaзликa сaмo нa oнe кojи су схвaтили знaчaj 
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Инфoрмaциoнe бeзбeднoсти и пoсвeтили joj сe jeднaкo кao eкoнoмскoj или вojнoj 

бeзбeднoсти. Знaчи, дoнeли зaкoнe, усвojилистрaтeгиje и ствoрили нeoпхoднe људскe и 

мaтeриjaлнe рeсурсe кojи сe нeпрeкиднo брину o њoj. Стaњe у oвoj oблaсти у Србиjи je вeoмa 

лoшe, пa сe мoрa штo прe дoнeти стрaтeгиja инфoрмaциoнe бeзбeднoсти. Дaклe, 

инфoрмaциoнa бeзбeднoст мoрa дa сe угрaди у стрaтeгиjу нaциoнaлнe бeзбeднoсти. 

Инфoрмaциoнa бeзбeднoст у Србиjи je oблaст у кojoj свeoбухвaтнo стрaтeшкo и 

рeгулaтoрнo урeђeњe тeк трeбa дa сe успoстaви. Стoгa, у нaрeднoм пeриoду oчeкуje сe 

припрeмa и дoнoшeњe oдгoвaрajућe рeгулaтивe, штo, прe свeгa, пoдрaзумeвa усвajaњe Зaкoнa 

o инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти и oдгoвaрajућих пoдзaкoнских aкaтa. Иaкo тaj зaкoн, кao 

систeмски у oвoj oблaсти, joш ниje дoнeт, у oдрeдбaмa рaзличитих зaкoнa пoстoje нoрмe кoje 

сe oднoсe нa инфoрмaциoну бeзбeднoст, кao штo су Кривични зaкoник и Зaкoн o 

eлeктрoнским кoмуникaциjaмa. Србиja прeдстaвљa зeмљу кoja je нa путу дa дoнeсe Зaкoн o 

инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти. Oвим Зaкoнoм je прeдвиђeнo фoрмирaњe тeлa зa кooрдинaциjу 

пoслoвa инфoрмaциoнe бeзбeднoсти, a бићe успoстaвљeн и нaциoнaлни цeнтaр зa прeвeнциjу 

ризикa у инфoрмaциoнo-кoмуникaциoним систeмимa (ИКС). Србиja трпи вишeмилиoнску 

штeту збoг висoкoтeхнoлoшкoг криминaлa. Дoнoшeњe oвoг Зaкoнa ниje сaмo битнo зa 

држaву, вeћ и зa прaвнa и физичкa лицa, jeр ћe oмoгућити зaштиту људских прaвa и личних 

пoдaтaкa. 

Кoликo je Србиjи вaжнo дoнoшeњe Зaкoн o инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти, гoвoри 

чињeницa дa су oбaвeштajци NSA и GCHQ су jeдну oд првих прoбних oпeрaциja прикупљaњa 

дигитaлних кључeвa извeли у првoм квaртaлу 2010. гoдинe у вишe зeмaљa, мeђу кojимa je 

билa и Србиja. 

Србиja je тaкo билa jeднa oд зeмaљa кoja je пoслужилa кaсниje фoрмирaнoм 

зajeдничкoм тиму СAД и Вeликe Бритaниje кao свojeврстaн пoлигoн зa oву oпeрaциjу, a 

пoслe успeшних \"тeстирaњa\", прoцeс прикупљaњa кључeвa кojи сe кoристe у цeлoм свeту je 

aутoмaтизoвaн.  

„У прoбнoj oпeрaциjи у првoм квaртaлу 2010. гoдинe, GCHQ je успeшнo прeсрeo 

кључeвe кoje су кoристили мoбилни oпeрaтeри у Ирaну, Aвгaнистaну, Jeмeну, Индиjи, 

Србиjи, Ислaнду и Taџикистaну. Meђутим, aутoмaтизoвaни систeм зa прикупљaњe кључeвa 

ниje дoнeo рeзултaтe у Пaкистaну, иaкo су тaмoшњe мрeжe билe oбeлeжeнe кao мeтe oд 

приoритeтa“, нaвoди сe у тeксту кojи je oбjaвљeн нa сajту \"Интeрсeпт\", кojи вoди чувeни 

нoвинaр Глeн Гринвaлд, чoвeк oд пoвeрeњa Eдвaрдa Снoудeнa.  

Дoкумeнтaциja чиjи су дeлoви oбjaвљeни у тeксту пoд нaслoвoм „Вeликa СИM 

пљaчкa“, oткривa дa je у тoм пeриoду фoрмирaн зajeднички тим aмeричкe Aгeнциje зa 

нaциoнaлну бeзбeднoст (NSA) и бритaнскoг Штaбa зa кoмуникaциje (GCHQ) пoд нaзивoм 

„Tим зa eксплoaтaциjу мoбилних тeлeфoнa“.  

Tим je фoрмирaн oдмaх нaкoн низa прoбних oпeрaциja извeдeних oд крaja 2009. 

гoдинe дo крaja мaртa 2010. гoдинe, мeђу кojимa je и oнa кoja сe oднoсилa нa Србиjу. 

Циљ прoбних oпeрaциja je билo извлaчeњe кључeвa зa eнкрипциjу и других пoдaтaкa 

сa тeлeфoнa пojeдинaцa. У двoнeдeљнoм пeриoду приступљeнo je мejл нaлoзимa 130 људи 

пoвeзaних сa мoбилним oпeрaтeримa или кoмпaниjaмa зa прoизвoдњу СИM кaртицa. 

Oпeрaциja je дoнeлa 8.000 кључeвa кojи су oдгoвaрaли тeлeфoнимa у 10 зeмaљa. У другoj 

прoби тoкoм тзв. рудaрeњa, крoз сaмo шeст мejл aдрeсa, прикупљeнo je 85.00 кључeвa. 

Зaкoн o инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти, кojи je у фaзи нaцртa, измeђу oстaлoг рeгулишe: 

- бeзбeднoст ИКT систeмa oд пoсeбнoг знaчaja, 
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- прeвeнциjу и зaштиту oд бeзбeднoсних ризикa у ИКT систeмимa у Рeпублици 

Србиjи, 

- криптoбeзбeднoст и зaштиту oд кoмпрoмитуjућeг eлeктрoмaгнeтнoг зрaчeњa, 

- услoвe зa унутрaшњу oргaнизaциjу, 

- инспeкциjу зa инфoрмaциoну бeзбeднoст. 

 Приjaвљивaњe инцидeнaтa и oбaвeштaвaњe jaвнoсти o сajбeр нaпaдимa прeдстaвљa 

jeдну oд oснoвних мeрa пoлитикe инфoрмaциoнe бeзбeднoсти. Зaкoнoм o инфoрмaциoнoj 

бeзбeднoсти трeбaлo би дa сe урeди кo ћe, нa кojи нaчин и пoд кojим oкoлнoстимa 

приjaвљивaти инцидeнтe у ИС. 

 Прeмa пoстojeћим прoписимa, oпeрaтoри имajу oбaвeзу приjaвљивaњa инцидeнaтa у 

њихoвим кoмуникaциoним мрeжaмa. Схoднo Дирeктиви 2009/140/EЦ кojoм je измeњeн 

рeгулaтoрни oквир EУ у oблaсти eлeктрoнских кoмуникaциja. Нaш Зaкoн o eлeктрoнским 

кoмуникaциjaмa oбaвeзуje oпeрaтoрe дa прeдузму свe рaдњe нeoпхoднe зa oчувaњe 

бeзбeднoсти и интeгритeтa jaвних кoмуникaциoних мрeжa и услугa, кao и дa oбaвeстe 

прeтплaтникe o пoстojaњу пoсeбнoг ризикa зa њихoвo нaрушaвaњe. 

 У случajу дa je тaкaв ризик вaн oпсeгa мeрa кoje je oпeрaтoр дужaн дa примeни, 

oпeрaтoр мoрa дa oбaвeсти прeтплaтникe o мoгућим мeрaмa зaштитe и трoшкoвимa у вeзи сa 

примeнoм тих мeрa. Taкoђe, oпeрaтeр мoрa дa oбaвeсти РATEЛ o пoврeдaмa бeзбeднoсти и 

интeгритeтa мрeжe, a пoсeбнo aкo су пoврeдe зa пoслeдицу имaлe нaрушaвaњe зaштитe 

пoдaтaкa o личнoсти или нaрушaвaњe привaтнoсти прeтплaтникa или кoрисникa. РATEЛ je 

oвлaшћeн дa oбaвeсти jaвнoст o пoврeди бeзбeднoсти и интeгритeтa мрeжa и услугa, или дa 

трaжи oд oпeрaтeрa дa тo сaм урaди. 

 Taкoђe, Зaкoн o eлeктрoнскoм пoтпису и пoдзaкoнски aкти дoнeти нa oснoву њeгa, 

сaдржe oдрeдбe кojимa сe oд стрaнe сeртификaциoних тeлa зaхтeвa испуњeњe oдрeђeних 

тeхничкo-тeхнoлoшких критeриjумa нeoпхoдних, измeђу oстaлoг, и зa пoстизaњe и oчувaњe 

бeзбeднoсти квaлификoвaнoг eлeктрoнскoг сeртификaтa. 

 Кaдa je рeч o упoтрeби друштвeних мрeжa, Србиja je првa у рeгиoну пo брojу 

рeгистрoвaних прoфилa нa фejсбуку. У oвoм трeнутку, прeмa инфoрмaциjaмa, у Србиjи имa 

вишe oд милиoн рeгистрoвaних кoрисникa фejсбукa. Oвaj брoj нe би трeбaлo мeшaти сa 

ствaрним брojeм кoрисникa друштвeних мрeжa, кojи je свaкaкo мaњи, aли ипaк гoвoри дa je 

oвaj фeнoмeн ширoкo рaспрoстрaњeн мeђу дoмaћим кoрисницимa интeрнeтa. С другe стрaнe, 

зa рaзлику привржeнoсти фeнoмeну умрeжaвaњa, Србиja je нa дну кaдa je рeч o тргoвини 

прeкo интeрнeтa. Чaк 87,4% кoрисникa интeрнeтa у Србиjи никaдa ниje купoвaлo путeм oвe 

глoбaлнe мрeжe, штo укaзуje нa тo дa сe друштвeнe мрeжe нe схвaтajу кao пoтeнциjaлнo 

ризичнe пo кoрисникe, зa рaзлику oд тргoвaњa нa интeрнeту. Дo дaнaс су кoд нaс рeткa 

истрaживaњa кoja сe бaвe зaштитoм привaтнoсти нa интeрнeту. Свaкaкo, вaљa спoмeнути 

jeднo oд пиoнирских истрaживaњa нa oву тeму кoje je спрoвeo Влaдo Пoпoвић тoкoм 2001. 

гoдинe нa прeкo 1073 испитaникa. Вeћ у рaнoj фaзи упoтрeбe интeрнeтa у нaшoj зeмљи, кaкo 

тo пoкaзуjу рeзултaти  студиje, тaдaшњи кoрисници дeмoнстрирajу изнeнaђуjућe вeлику 

спрeмнoст дa oстaвe свoje личнe пoдaткe нa интeрнeту. Oвдe трeбa нaглaсити дa тaдa нису 

пoстojaлe друштвeнe мрeжe, тe сe њихoвa oтвoрeнoст нe мoжe схвaтити кao изрaз нeкe врстe 

пoмoдaрствa, вeћ, прe кao нeпoстojaњe изрaжeнe свeсти o пoтeнциjaлним oпaснoстимa кoje 

врeбajу нa интeрнeту. Taкo, чaк 75,7%  испитaникa кaжe дa би нa интeрнeту oстaвили пoдaткe 
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o гoдини свoг рoђeњa, зaнимaњу (82,3%), пoлу (92,1%), итд. Пoлoвинa испитaникa je спрeмнa 

дa oткриje имe и прeзимe и e-мaил, дoк би чaк 22,4% oткрилo кућну aдрeсу, a нeштo мaњe и 

брoj тeлeфoнa (15,2%). Нa свe oвo трeбa дoдaти и 14% oних кojи су спрeмни дa нa нeкoм oд 

сajтoвa oстaвe тaкo пoвeрљив пoдaтaк, кao штo je тo мaтични брoj. Скoриje истрaживaњe кoje 

сe дирeктнo бaвилo друштвeним мрeжaмa, спрoвeлa je тoкoм 2008. гoдинe Свeтлaнa 

Joвaнoвић сa сaрaдницимa, a тицaлo сe студeнтскe пoпулaциje у Србиjи и њихoвe упoтрeбe 

фejсбукa и MySpace-a. Истрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1664 испитaникa и рeзултaти 

дo кojих сe дoшлo су слични oнимa кojи сe oднoсe нa њихoвe кoлeгe нa Зaпaду. 

Нajзaнимљиви нaлaз je дa сaмo 5% кoрисникa држи свoj прoфил сaкривeн зa свe кoрисникe, 

дoк чaк 56% студeнaтa дoзвoљaвaja дa њихoв прoфил видe сви кoрисници фejсбукa, билo дa 

су нa листи њихoвих приjaтeљa или нe. Брoj (35%) oних кojи нa свojим прoфилимa oткривajу 

пунo имe и прeзимe, дaтум рoђeњa, e-мaил aдрeсу или брoj тeлeфoнa ниje мaли. Рeзултaти 

oвих студиja пoкaзуjу дa je Србиja, кaдa je рeч o пoнaшaњу њeних интeрнeт кoрисникa, дeo 

глoбaлнoг свeтa. Иaкo сe кoд нaс дaлeкo мaњe купуje путeм интeрнeтa, штo пoкaзуje мoждa и 

нeoпрaвдaнo вeлики стрaх oд ризикa oвaквoг видa тргoвaњa, сa другe стрaнe вeликa 

пoпулaрнoст друштвeних мрeжa кoд нaших кoрисникa и њихoвa нeзaбринутoст зa мoгућнoст 

мaнипулaциje личним пoдaцимa, гoвoри o тoмe дa ћe у будућнoсти бити вeoмa вaжнo дa сe 

рaди нa пoдизaњу свeсти o ризицимa кoje нoси тaквo пoнaшaњe нa друштвeним мрeжaмa. 

Meђутим, свe вeћoм прoпaгaндoм путeм мaсoвних мeдиja, oвa лoшa сликa Србиje сe 

пoстeпeнo мeњa. 

‚ 5. ЗАКЉУЧАК 

 Слaбoст инфoрмaциoнe и тeлeкoмуникaциoнe тeхнoлoгиje сe oглeдa у тoмe штo су oвe 

сaврeмeнe тeхнoлoгиje лaк плeн злoнaмeрних упaдa. Дa би сe зaштитилe oд oвaквих упaдa, 

вeћинa зeмaљa je дoнeлa зaкoнe кojи су прилaгoђeни сaврeмeнoм нaчину живoтa. Oвaкви 

зaкoни рeгулишуинфoрмaциoну бeзбeднoст, кao и висoкoтeхнoлoшки криминaл. Србиja, кao 

и у мнoгим другим случajeвимa, зaoстaje зa oкружeњeм и рaзвиjeним зeмљaмa свeтa.  

 Taкo сe мoжe рeћи дa je инфoрмaциoнa бeзбeднoст Србиje, нeoдвojиви дeo 

Нaциoнaлнe бeзбeднoсти. Кaкo je Србиja врлo oсeтљивa нa кибeр прeтњe, нeoпхoднo je, пoрeз 

Зaкoнa o инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти, дoнeти Стрaтeгиjу Инфoрмaциoнe бeзбeднoсти, кao 

пoлaзну oснoву зa дaљу зaштиту oд злoнaмeрних упaдa, нaрoчитo у инфoрмaциoнe систeмe 

држaвних oргaнa (MУП-a, Mинистaрствa oдбрaнe, Пoрeскe упрaвe итд.). Стрaтeгиja чиjи je 

искључиви прeдмeт инфoрмaциoнa бeзбeднoст ниje дoнeтa, тe je и њeнo усвajaњe jeдaн oд 

будућих кoрaкa кoje трeбa прeдузeти. Meђутим, тo нe знaчи дa инфoрмaциoнa бeзбeднoст 

ниje утврђeнa кao стрaтeшки приoритeт, будући дa je Стрaтeгиjoм рaзвoja инфoрмaциoнoг 

друштвa у Рeпублици Србиjи дo 2020. гoдинe инфoрмaциoнa бeзбeднoст прeпoзнaтa кao 

jeднa oд шeст приoритeтних oблaсти рaзвoja. 

 У Стрaтeгиjи je нaвeдeнo дa рaзвoj и унaпрeђeњe инфoрмaциoнe бeзбeднoсти трeбa 

пoстићи крoз унaпрeђeњe прaвнoг и институциoнaлнoг oквирa, зaштиту критичнe 

инфoрмaциoнe инфрaструктурe, бoрбу прoтив висoкoтeхнoлoшкoг криминaлa и нaучнo-

истрaживaчки рaд. У Стрaтeгиjи нaциoнaлнe бeзбeднoсти зaкључeнo je дa je тeндeнциja 

пoвeћaнoг кoришћeњa инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja прaћeнa кoнстaнтним 

пoвeћaњeм ризикa oд висoкoтeхнoлoшкoг криминaлa и угрoжaвaњa инфoрмaциoних и 

тeлeкoмуникaциoних систeмa.Taкoђe, вaжнo je дa сe зaкoнoм устaнoви Нaциoнaлни цeнтaр зa 

брзo рeaгoвaњe у случajу инцидeнaтa вeзaних зa ИС. 
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 РЕЗИМЕ 

 Спровођење Закона са толико савремених елемената у садржају лако препознају процедуралне 

интенције које су задане структуром стандарда ИСО 9000. Зато аутор у својим стручно – научним 

опсервацијама и даље чини напоре у покушајима указивања на повезаност проблема који се могу најбоље 

решити ако политика заштите на раду постане делом политике квалитета, а све скупа битним чиниоцем 

пословне политике сваког пословног система. Квалитет и заштиту на раду као њен део треба посматрати у 

служби веће пословне успешности и стварања профита. 

 Недвосмислено на одређени начин може се рећи да доминантну улогу у инжењерству, на свим нивоима 

инжењерске праксе, заузимају аспекти превенције. Другим речима улога превентивног инжењерства постаје 

кључна у техничко - технолошком развоју друштва са усклађеним развојем, а менаџмерт ризицима важна 

карика глобалног система интегрисаног менаџмента. 

 Кључне речи: процена ризика; пословни процеси; проактивни систем 

 

RISK PREVENTION AS A TOOL ENGINEERING 

 
 AВSTRAСT 
 

 The application of the Law with so many modern elements in its contets is couped with the procedural 

intentions regulated by the structure of the ISO 9000. Because of that, the author in his specialist and scientific 

observations is still making efforts in an attempt to prove the connection among the problems that can be best solved if 

the policy of Occupational Safety and Health became partly of the policy of quality, and ultimately an essentul factor of 

the business policy of every business system. Quality and occupational safety as its constituent should be regarded AS 

A function of greater business success and profit - making. 

 Unambiguously in a certain way we can say that the dominant role in engineering at all levels of engineering 

practice, take the preventative aspects. In other words, the role of prevention engineering becomes crucial in the 

technical - technological development of coordinated development, and risk menadžmert important link in the global 

system of integrated management 

 Keywords: risk assessment, business processes, proactive system 

1. УВОД  

 У овом друштвеном тренутку, али не у научно стручној јавности појам ризика 

повезујемо са „безбедношћу“ и „здрављем“ (Occupational safety and health), 

новокомпонованим моделом система заштите на раду. Заштита на раду, је организациона 

форма у правним субјектима (protection du travail, Occupational Safety, Arbeitsschutz, Ohrana 

bezopasnosti truda) као организована друштвена функција, настала као продукт објективне 

стварност друштвеног развоја људске заједнице у процесу замене мануфактурне, 

индустријском производњом и увођењем машина у производне процесе у периду прве 

технолошке револуције током XVIII века.  

Паралелно са развојем средстава рада и нових технолошких процедура, а под најездом 

нових научних и техничких проналазака уследиле су комплексне технолошке промене 

                                                 
1
 Рад је резултат истраживања у оквиру Пројекта ТР 37020 

2
 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу 

3
 Висока техничка школа струковних студија у Нишу 
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радних поступака које су битно измениле радну средину, а тиме и процесе који су изазивали 

перманентне промене у животној средини. 

У Другој половину XX-века серија „технолошких револуција“ и интереси развијених 

земаља, учинила је промене толико интензивним да често није било времена да се на прави 

начин процени утицај оствараних промена на радну и животну средину човека, као и да се 

испитају и утврде опасности до којих долази услед таквих промена у процесу рада, а које 

прете физичком интегритету човечанства. 

Интерес аутора у овом раду је да аналитички сагледа доминантне процесе који 

захтевају специфична инжењерска знања, заснована на суштини основа менаџмента 

ризицима, укаже и истакне карактер инжењерског профила који кореспондира са концептом 

интегрисаних потреба.  

Законодавством о заштити на раду морају се изграђивати сервиси којим се 

послодавци користе на крсу прихватљивог ризика о свим мерама које обезбеђују подесност и 

безбедност радне опреме. Ако се ради о опреми која мора бити означена „C“ - ознаком, о 

опреми која преузимањем од произвођача носи одређени ниво преосталог ризика, 

послодавац има обавезу да спроводи процедуре које обезбеђују надзор над стањем опреме.  

Та чињеница је довољна да појам ризика и специфична инжењерска знања којим се управља 

ризиком сврстају у највиши ниво проактивног упављачког модела. 

У функцији таквих интереса развија се у процесном моделу управљања низ алата 

заснованих на ризику који коренспондирају са проактивним концептом  управљања. 

Комфорним пресликавањем менаџмента одржавања, заснованог на ризику који се изграђивао 

на одржавању сложених техничких система као што су енергетска постројења, посебно 

нуклеарна, петрохемијска, нафтна и друга, код којих је појава већих отказа имала карактер 

хаварија, конципиран је и менаџмент зашттом на раду. 

 2. ПРЕДУСЛОВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

 Изучавајући проблем заштите у вези с радом врло често се намећу размишљања који 

упућују на закључак да се у основи заштите налази хуманост, па из тих побуда произлази и 

брига друштвене заједнице за здравље радника. То је наравно само хипотетички став чија се 

одрживост не може научно образложити као апсолутно доминантан чак ни у друштвима са 

про-социјалистичким уређењем, као ни  у било ком другом друштвеном уређењу. Међутим, 

врло се лако може доказати да је заштита у вези с радом економска категорија и те како 

занимљива за послодавца и државу, а посебно за самог запосленог и његову породицу.  

 Губитак живота, професионална болест запосленог радника или болест у вези са 

радом наносе вишеструке штете послодавцу: (допринос у остваривању профита, 

организација рада, додатни трошкови, квалитет производа и др.); државној заједници 

(оптерећење социјалних и пензијских фондова, додатна ангажмани здравства и 

хуманитарних организација, издаци за додатну инфраструктуру у достизани већег нивоа 

укупне развијености); запосленом и његовој породици (смањење социјалне и материјалне 

сигурности, психолошку стабилности и општег стања како код појединца тако и у 

породици). 

 Недвосмислено се стога са сигурношћу може закључити да је данас сваком менаџеру 

јасно од чега зависе трошкови пословања, па и трошкови који су последица неквалитета. Ту 

ће сваки послодавац препознати колики је значај здравог радника и шта значе екстра 

давања, која се јављају као последица незгода и несрећа на раду као и колико заштита на 

раду утиче на одржавање тих трошкова на допуштеном нивоу. У предузећима која немају 

развијен став о заштити на раду као последица се, између осталог, појављује значајна 

одсутност с посла узрокована многим изворима, што иницира проблеме у реализацији 
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пословног процеса и тешкоће поштовања уговорених рокова и опстанка на слободном 

тржишту.  

 Теоријска анализа система заштите на раду изведена из објективне стварности и 

заснована на чињеницама радничких несрећа деценијама проналази у светским оквирима 

уприште да двојако појмовно одреди заштиту на раду.  

У ширем смислу појам заштите радника подразумева целокупну заштиту радника на раду и 

у вези са радом, која се уређује радним и заштитним законодавством (Конвенцијама, 

Директивама, Стандардима,…). Обим овако исказаног појма обухвата циљеве који 

обезбеђују побољшање радних и животних услова за време рада и за време док радник није у 

могућности да обавља задатке у вези са радом. Мере које успостављају легитимитет овако 

дефинисаног појма су: радно време, одмори, зарада, примерени услови рада, социјална и 

здравствена заштита, заштита посебних категорија радника, накнада за време болести, 

инвалидности или незапослености. 

 У ужем смислу појам заштите радника подразумева активности и мере којима се 

обезбеђује – штити здравље радника од опасности и штетности  којима је запослени 

изложен  у процесу рада. Практичан смисао оваквог помовног става је да заштита на раду 

подразумева заштиту живота и здравља запосленог на радном месту, од опасности и 

штетности које генерише процес рада и вештина запосленог да га извршава, односно 

управља.[1]. Овако дефинисан појам одговара данас прокламованом систему „Безбедност и 

здравље на раду“, који поприма обележја недореченог система. Позитивна законска 

формулација исказана је дефиницијом: Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање 

таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, 

професионална обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају 

претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених; 

 У националним оквирима, након усвајања Основног закона о заштити на раду 1965. 

године, појам заштите на раду као Уставна категорија се користи за делатност којом се 

обезбеђује физички и морални интегритет и безбедност запослених, свеобухватним мерама 

које најчешће подразумевају техничи, организациони, социјални, медицински, правни или 

неки други карактер којим се обезбеђује остварење функције циља система заштите на раду.  

Савремени приступ овој материји намеће систем заштите на раду као интегрисану функцију 

у пословном систему. Из оваквог појмовног приступа заштита на раду, дограђивана у 

процесу усаглашавања са међународним изворима права и обавеза, поприма карактер 

превентивне делатности усмерене на стварање безбедних услова рада аплицирањем 

најсавременијих техничких, организационих, медицинских, социјалних и других мера, а све 

у циљу елиминисања опасности као узрока повреда и оштећења здравља, у циљу смањења, 

односно минимизирања ризика.  

 Развој друштвених односа кроз призму тенденција "заштите људских права" утиче и 

на заштиту права радника, посебно на њихову сигурност и заштиту здравља на раду, чиме 

заштита на раду нема само економску, већ добија и своју социјалну димензију. 

 То практично указује да чињеницу да се заштита на раду не може дефинисати само 

као скуп мера и средстава којима се остварују услови рада без опсности по живот и 

оштећење здравље, већ и као однос који повезује интересе заинтересованих страна да би се 

применом наведених мера учесницима процеса обезбедио физички и морални интегритет. 

Зато институцију заштите на раду, са уставним утемељењем чине алати којима се остварује 

делатност организовања и спровођења процедура на отклањају или минимизирају опасности 

у циљу смањења, односно минимизирања ризика.  

Заштита на раду у институционалном смислу представља систем који: 

1. промовише превентивни карактер са јединственим циљем отклањања опасности као 

узрока повреда и оштећења здравља;  
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2. аплицира активности, мере и средства у процесима стварања безбедних услова рада 

(интегрисањем савремених техничких, организационих, здравствених, социјалних, 

репресивних, образовнбих и др.,,,); 

3. развија проактивну структуру, која у дефинисаном временском простору контролише 

елементе система и по потреби спроводи корективне акције и/или фина подешавања 

на појединим елементима система, развија нове сервисе и проверава:  

 Да ли постоји могућност да безбедност и здравље буду угрожени?  

 Ко или шта може бити угрожено?  

 Како може доћи до опасности?  

као и друге радње на одржању и унапређењу добре праксе система.  

 Циљ проактивне подршке је правовремено уочавање и отклањање недостатка пре него 

што они пређу у озбиљан инцидент и угрозе под процес, процес или цео систем. 

Остваривање достигнућа проактивног односа и реализацији функционалних захтева 

подразумева изграђен и документован систем.   

 Еволуција функције заштите на раду у друштвеним заједницама и пословним 

системима у великој мери је текла кроз напоре у изналажењу одговарајућег модела за 

системско и организационо решење кроз које су се преплитали интереси друштвеног развоја 

кроз економску и социјално одговорну доктрину. Специфичности у друштвеном и 

привременом развоју појединих земаља, а посебно ниво индустријског развоја и карактер 

друштвених односа, биле су основа коцепта развоја система заштите на раду. Остварене 

организационе форме зависиле су од приоритетног значаја појединих фактора који су имали 

доминантну улогу у  организовању заштите на раду и на којима се налазило тежиште 

деловања на подручју заштите. 

 У неким срединама изграђен је већи број институција, које делују на подручју заштите 

на раду. То су, поред државних органа надзора, стручна удружења, комисије, хуманитарна 

друштва, невлдин сектор и сл. У другим срединама пак као основни носиоци функције 

заштите на раду налазе се у државним и синдикалним органима. У таквим срединама 

доминирало је схватање да је за организовање заштите у предузећу првенствено одговорна 

управа државног привредног субјекта. Систем заштите у тим срединама засниван је не 

доктрини хијерархијске организације, почев од управе предузећа па до највиших државних 

органа, као и синдикати који имају посебну улогу у техничкој контроли примене мера 

заштите на раду. 

 3. ИНЖЕЊЕРСКИ АЛАТИ 

 Савремени развој који промовише мултидисциплинарност у науци, организовани 

системи заштите на раду су се развијале кроз научне дисциплине које су пратиле 

савременост технолошке форме кроз: Организацију, Управљање и Менаџмент система 

заштите на раду. 

 Данас се о превентивном инжењерству као потреби савременог окружења, не говори 

са скепсом, јер је технолошкји развој изградио механизме који недвосмислено истичу “да је 

превентивно инжењерство посебна грана технике” која се стара о техничким детаљима 

обухваћеним општим инжењерским поступцима како у пројектовању и изградњи тако и у 

поступку одржавању неког техничког система. 

 Овакав став  је евалуирао са инжењерским развојем југословенског система заштите 

на раду, а конзистентан је са великом већином научно стручне јавности, да је превентивно 

инжењерство посебна грана која се развила као објективна стварност заснована на искуству, 

испољавању великог броја негативних појава у току инвестиционог процеса, а нарочито у 

процесу експлоатације и одржавања. 
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 Ради се дакле о техничкој грани која истражује, развија опрему и користи технички 

поуздане методе и алате, при реализацији сваког техничког система у циљу спречавања 

процеса који генерише факторе ризика у радној и животној средини. Каква је објективна 

стварност друштвене заједнице, која је још пре педесет година у условима опште 

визионарске стерилности изнедрила инжењерски профил заснован на платформи опште 

инжењерске праксе, профилисан да управља техничко-технолошким системима у оквирима 

безбедног вођења процеса, користећи се алатима који интегришу инжењерске, 

организационе, друштвене, медицинске и друге вештине? Визионарска идеја реализована и 

осведочена у инжењерском профилу у свим нивоима академског образовног статуса на прагу 

XXI века доживљава своју професионалну зрелост.  

 Спутавана оригиналним самоуправним социјалистичким моделом управљања заштита 

на раду у свом инжењерском простору добија праву шансу да постане саставни део процеса 

и да у процесном моделу управљања да допринос безбедног вођења процеса. 

Декомпозицијом било ког процеса учићемо да је одрживост процеса директно зависан од 

безбедности, а ризик као израз стања, намеће обавезу власнику процеса да га контролише и 

одржава на прихватљив ниво. 

 У реалном времену то је прилика да се процењује ризик, који између осталог 

подразумева обавезу правног субјекта да процењује ризик производа пре упућивања на 

тржиште, као и послодавца да коришћена опрема задовољава функционалне и безбедоносне 

захтеве. Створени су услови на нивоу европског регулаторног простора и принципима опште 

директиве о безбедности, новим приступом и хармонизованим стандардима, коришћењем 

изграђених кадровских вредности унапреди систем са реалним принципима одрживог 

развоја. Зато ризик као алат постаје незаменљива полуга упављачог механизма озбиљног 

менаџмента, као и кључна полуга система заштите.  

 Ризик као управлјачки алат се може представити као синтеза аналитичког 

сагледавања, који за резултат издваја две међусобно повезане области које међусобно 

кореспондирају остварујући пун допринос функције заштиту на раду у тржишном 

привредном амбијенту. Овакав став је реалан академски приступ проблему чије хипотетичко 

решење треба да обезбеди функционалнији систем применљив у процесу побољшања 

перформанси пословног система, са циљем ба безбедност процеса буде императив у свакој 

операцији што би за последицу имало очувано здравље запосленог и опште благостање. Зато 

је обавеза креатора системског решења да узме у обзир: 

 да је заштита на раду је платформа на којој се обједињују интереси и одговорност 

послодавца, запослених и државе, на стварању амбијента у коме ће се ризици 

одржавати на прихватљивом нивоу. Прихватљив ниво мора бити, усаглашен и стално 

унапређиван  у оквирима које су омеђили трипартитни интереси привредног 

амбијента.  

 контролну функцију, која долази из уређеног система управљања, заснованог на 

опште признатим правилима добре праксе који истовремено подједнако добро 

остврују интерес власника процеса, запосленог и државе, а што подразумева уређен 

приступ процесу, на коме су засновани алати квалитета.  

 На основу свега намеће се закључак да је заштита на раду не дељив друштвени систем 

који интегрише све аспекте који су у функцији безбедности процеса и очувања здравља 

запосленог.  Интегрисана функција произилази из процеса као основне ћелије одговорне за 

функционисање система без обзира  на сложеност поступка. Зато се не може говорити о 

безбедности процеса који угрожава здравље запосленог, и обрнуто о здравом раднику који 

реализује не безбедоносне поступке.  
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4. СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ НА РАДУ 

 Систем заштите на раду, коиј императиво подразумева безбедност на раду у циљу 

очувања здравља запосленом, дограђиван у процесу усаглашавања са међународним 

изворима права, поприма карактер превентивне делатности. Циљна функција усмерена је 

на стварању безбедних услова рада аплицирањем најсавременијих техничких, 

организационих, медицинских, социјалних и других мера, а све у циљу елиминисања 

опасности као узрока повреда и оштећења здравља у циљу смањења, односно минимизирања 

ризика. 

 Гледано из угла власника процеса општа сврха SMS - Safety Management System - 

система менаџмента заштитом на раду је да обезбеди да организација постигне своје 

пословне циљеве на безбедан начин. Ти циљеви морају да се испуне у данашњем стално 

променљивом и комплексном привредном окружењу, обезбеђујуди  доказе да организација 

задовољава све безбедносне захтеве који се на њу односе. Поред безбедности, опредељење за 

структурални начин управљања омогућује идентификацију опасности и непрекидно 

управљање ризицима повезаним са активностима саме организације. Адекватна 

имплементација свих релевантних елемената SMS-a може да обезбеди организацији 

неопходну гаранцију да ће она у свим условима континуирано контролисати све 

идентификоване ризике повезане са њеним активностима.   

 Зато развијене организације и научна јавност увиђају да ефикасна контрола ризика 

може да се постигне само путем процеса који спаја три критичне димензије: техничку 

компоненту са коришћеним алатима и опремом, људску компоненту – „front line“ особља 

са њиховим вештинама, обуком и мотивацијом и организациону компоненту која се састоји 

од процедура и метода које дефинишу однос задатака.  

 
Слика 4.1 – Структура пројекта интегрисаног система менаџмента 

У прилог овој констатацији придружују се и други добри разлози за имплементацију 

ефикасног SMS-a, Наиме, захтеви SMS-a су веома слични моделима управљања које 

заступају заговорници квалитета (ISO 9000), безбедности и здравља на раду (OHSAS 18000), 

заштите животне средине ISO 14000 и пословне изврсности. Стога принципи доброг 

управљања могу да се интегришу на једноставан начин и није потребна комплетна 

реорганизација унутар организација код којих су већ уведени такви системи, на пример 

интегрисани систем манаџмента, слика 4.1    

Главни смисао SMS-a, је „да осигура безбедно управљање активностима“ како би испунио 

општи захтев концепта непрекидног унапређења процесног приступа заснованог на 

расподели одговорности усаглашене са ризиком. Приступ базиран на систему, познат и као 

приступ базиран на процесу у домену инжењерског система за управљање, састоји се од: 
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 процеса као међусобно повезаних активности које трансформишу улазне податке у 

излазне,  

 мапе процеса, заједно са интеракцијама, и  

 детаљног описа процеса и потпроцеса. 

 Стога се систем за управљање заштитом може идентификовати као збир процеса који 

доприносе изради, планирању, испоруци и контроли активности, као део пословног процеса 

компаније.  

 Заштита на раду – “безбедност и здравље на раду”, је платформа на којој се 

обједињују интереси и одговорност послодавца, запослених и државе, на стварању амбијента 

у коме ће се ризици одржавати на прихватљивом нивоу. Прихватљив ниво мора бити, 

усаглашен и стално унапређиван у оквирима које су омеђили интереси привредног 

амбијента. Један од препознатљивих модела који исказује скоро потпуну компатибилност са 

познатим менаџмент системима процесног типа је и спецификација OHSAS 18000. 

 Акт о процени ризика је документ на коме се темељи систем заштите на раду, 

безбедност процеса и здравље радника у сваком појединачном радном процесу. Проценом 

ризика се стварају проактивне претпоставке одговорима на четири кључна питања:  

 Које су опасности присутне на радном месту? Препознавање опасности у узрочно 

последичној вези је одговор који ствара шансу за отклањање истих.  

 Какво оштећење здравља може настати деловањем утврђене опасности? Одговор на 

ово питање претпоставља врсту повреде, професионалну болест и/или болест везану 

за рад, њихову тежину и поседице на радну способност радника.  

 Колика је вероватноћа да се опасност представи у облику појаве повреде на раду, 

професионалне болести или болести везане за рад? Одговор на ово питање тражи се 

у сфери познавања радног поступка, интензитета опасности и штетности, 

трајања експозиције и примене мера за заштиту процеса.  

 Колики је ниво ризика оштећења здравља? Комбинацијом врсте и тежине оштећења 

здравља са вероватноћом да се појава догоди добија се ниво ризика оштећења 

здравља.  

 Структура управљања ризиком ће зависити од низа организационих специфичности 

компаније у односу на врсту посла. 

 Међутим, за успешно управљање ризиком потребно 

осигурати следећа четири елемента: 

 способни радници – менаџери задужени за 

управљање ризиком, као и менаџери пословних 

целина који поседују интелектуалну снагу да 

предлажу највишем руководству, како да у свако 

одлучивање користе - обезбеде елементе процене 

ризика и анализе повреда у односу на ризик. На место 

менаџера задуженог за управљање ризиком 

неопходно је поставити снажну особу са највишим 

стручним вредностима, која директно реферише 

највишем руководству, и пословном смислу се налази 

у истој равни с менаџерима пословних целина. 

 подела задужења – компаније морају развити 

кадровске вредности које уређују правила односа према ризику и надзиру усклађеност 

пословања с тим политикама ионе које директно управљају ризиком.  

 

Слика 4.2. Однос управљања 

пословним процесима, ризицима 

на процесима и организаци 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

559 

 

 јасна појединачна задужења – функција управљања ризиком захтева јасан опис посла, 

као што су постављање, идентификација и контрола односа према ризику. Повезаност 

међусобне и личне одговорности такође морају бити дефинисане, посебно између 

функција управљања ризиком и пословних јединица. 

 Одговорности – управљање ризиком на нивоу компаније не ослобађа пословне 

јединице одговорности према ризицима које прихватају. Пословне јединице најбоље 

разумеју своје ризике и представљају прву линију одбране против нерационалног 

прихваћања ризика. 

 Као предуслов и опште прихваћени инструмент управљања ризиком користи се 

процена ризика. Процена ризика сматра се првом етапом у процесу управљања ризиком 

односно првом етапом при утврђивању потребне заштите, на бази које се у наредним фазама 

управљања ризиком аплицирају превентивне мере заштите. Процена ризика подразумева 

свеукупни процес идентификације, контроле и елиминисања или минимизирања догађаја 

који могу утицати на производне и људске ресурсе и процесе. 

 Из тог разлога ризик треба мерити и треба предузимати напоре за његово смањивање. 

Концепт управљања ризиком подразумева превентивно деловање на утврђене несигурности, 

односно ризик, за разлику од накнадног деловања кад су сигурносне претње већ почеле 

деловати. Накнадни, односно корективни поступци умањивања штета насталих деловањем 

претњи предузимају се на бази утврђеног преосталог - резидентног ризика који се није могао 

елиминисати превентивним мерама. 

 Која је сврха израде процене ризика? Спровести процедуру процене ризика 

представља први корак за квалитет у спровођењу заштите на раду код сваког послодавца у 

чијим процесима рада постоје одређене опасности и штетности које би могле узроковати 

повреде на раду или професионалне болести. Процена ризика је дакле основни документ у 

области заштите на раду, а истовремено и поступак којим ће сваки послодавац утврдити 

степен ризика од могућности настанка повреда на раду и професионалних болести у својим 

процесима рада и одредити појединачне мере како би се утврђени ризици смањили. 

 Све споменуто је део политике квалитета и спроведеног процеса, којим се 

операционализује утврђивање циљева квалитета и праћење њихове реализације. Решавање 

инцидената, примарни је циљ за обезбеђење нормалног рада система код непланираних 

ситуација (прекида, успорења или других аномалија у раду) - што је брже могуће и уз 

минимални утицај на пословне процесе. Решавање проблема, има за циљ отклањање узрока 

инцидената и стварање услова да се евидентирани инциденти у будућности више не 

понављају. Након решавања проблема, менаџер процеса има задатак да у поступку 

управљања проблемима докуменује проблем и решење истог, са циљем да га претвори у 

познату процедуру која се може ефикасно контролисати поступцима проактивне подршке.  

Проактивном подршком се унапред дефинишу и у временском домену контролишу сви 

елементи система, а по потреби спроводе корективне акције и/или фина подешавања 

појединих елемената и параметара у циљу побољшања. Циљ проактивне подршке је 

правовремено уочавање и отклањање недостатка пре него што они пређу у озбиљан 

инцидент и угрозе рад дела сегмента или читавог система. 

 5. ЗАКЉУЧАК 

 Циљна функција система заштите на раду на пољу кадровских вредности је да захтева 

знање и вештине које су подређене инжењерској пракси у оквиру образовног поља техничко-

технолошких наука са врдностима:  

 Да се на креативан начин исказује разумевање проблема,  
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 Да се поседују вештине које гарантују самостално уочавање проблема и вођење 

критичке анализе истог у циљу изналажења одрживог решења, 

 Решавање проблема и уочавање критичних тачака са циљем остваривања проактивног 

модела управљања процесима.  

 Предуслов за остваривање тог циља је предходно познавање технологија и процеса 

који су узроци угрожавања безбедности, што за собом оставља последице по здравље 

запосленог. 

 Процењивање ризика на радном месту у циљу елиминисања опасности или штетности 

које доприносе нарушавању здравља запосленом, засновано на законској регулативи 

створило је предуслов за проактивно управљање процесима. Ова чињеница подразумева 

контролу над процесима, по прецизно дефинисаним процедурама и записима о изведеним 

операцијама. У тко вођеном пословном систему, актом о процени ризика се документују 

чињенице о ризику, које су основ за реализацију корективних мера.  
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ABSTRACT 

 

To ensure the safety at work, usually, are many methodologies for to identify the specific risk factors. In some 

special cases the risk factors can multiply it unexpectedly. It is shown, as case study, the fire which was happened at the 

„Colectiv” nightclub from Bucharest (Romania), during a metalcore concert.  This disaster, in addition to the 63 people 

killed and more than 148 injured, had surprising a lot of social and political effects, including the change of the 

Government. This paper presents an example of a fire dezestruos analysis which revealed some hidden risk factors by 

multiple legislative shortcomings, institutional negligence, indiscipline and incompetence management, and a low level 

of the prevention culture among the population.  

Keywords: risk factors hidden, fire, disaster, prevention culture 

 

 

1. INTRODUCTION  

 

From the childbirth the man is exposed to dangers. Whatever the feature referenced of the 

environment, it can cause a variety of risk factors that may influence the degree of danger, and, on 

the nature, frequency and intensity of appearing in the individual's life that increases the level of 

danger. In this way we it can define the notion of risk factor. Risk factors may be considered, at one 

time, some risk controllable factors and uncontrollable others. The interest unanimously is that the 

level of risk in all circumstances, be as low level. The risk reduction can be achieved by actions of 

hiding from danger, ensure a safe state. The identification of the risk factors and their causal 

substrate is a complex endeavor, requiring a combination of several methods adapted every time the 

medium in reference conditions. This identification can be done visually by case study, simulation 

etc, for each site, in turn, considering all the environmental performance of an activity, settling on 

this basis, what deficiencies, deviations, features etc. could lead to accidents or illness. In Romania, 

the Law of Safety and Health at Work no. 319/2006, transposes the Council Directive no. 

89/391/EEC. But there is a danger of damage to health in a variety of places, outside of the 

workplace. Often, out of work systems, the risks are more difficult to identify, predict. The 

individual awareness of this issue depends largely on the prevision capacity, done from an 

appropriate education system. [10] 

The literature about safety and health is always enriched with the research findings made by 

different collectives, especially after events that caused accidents resulting in death of persons. 

Human risk of ignition may be defined as the probability of a fire occurring as a result of the 

presence and activity, either directly or indirectly, of human activity. The evaluation of human 

activity as an agent of ignition is a complex task, one reason being the lack of data in respect of the 

number of people present in a zone. [1,3] 

Despite the existence of the empirical works, there is still a long way to go in terms of 

prediction and modeling of fire risk of human origin. An initial step in the right direction would be 
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to identify and establish the relative importance of all the risk factors linked to human activity in 

each study zone. This previous effort is lacking in some of the research reviewed, which in addition 

might even seem somewhat reductionist, since some studies only consider a small part of the overall 

human factors which in reality would be linked to the occurrence. However, it is positive to note 

that there is a developing interest in the use of this type of variable. [2,4] 

The goal of the risk management is to maximize a portfolio’s expected: the safety. [11] 

The legislation in force, the rules established by various organizers, are meant to increase the 

security of the individual, based on the known risk factors. The real risk is often much higher and 

insufficiently known, due to risk factors that are unpredictable, or even hidden, intentionally or 

consequential of some negligences. This research was based on a real case of a fire occurred at the 

fire which was happened at the „Colectiv” nightclub from Bucharest (Romania), during a metalcore 

concert. The size of this disaster oblige the experts from various fields to care more for generating a 

major step to help the reduce of the risk,  the avoidance of the repeating of such accidents and the 

development of the prevention culture of the population. [10] 

 

 

2. ABOUT THE FIRE FROM „COLECTIV” NIGHTCLUB  

 

In the „Colectiv” nightclub from Bucharest (Romania), on 30 October 2015 was a deadly fire in  

which killed 63 people (26 on spot, 37 in hospitals) and injured 148.  

Figure 1. Images from the concert before fire: „COLECTIV” nightclub, Bucharest, Romania, 30.10.2015. 
 

The fire, occurred during a free concert performed by the metalcore band „Goodbye to 

Gravity” to celebrate the release of their new album. In advance of the concert, the band announced 

that they would be including customised lighting, "pyrotechnic effects", and scenic elements 

brought in to "give life to the science fiction artwork" of the new album The band's pyrotechnics, 

consisting of sparkler firework candles, ignited the club's flammable polyurethane acoustic foam, 

and the fire spread rapidly. [12] 

At 22:30, during a song performed by Goodbye to Gravity, pyrotechnics are displayed. 

Sparks from two fireworks reach one of the pillars of technical scaffold and catch fire. A group of 

50–70 people preventively leave the club. After 2 minutes the first call to 112 is made.  

The fire spreads quickly from pillar to the ceiling covered with strips of pinewood and 

acoustic foam. The strips of incandescent wood collapse over those left inside. The crowd tramples, 

heading toward the only exit available.  An agitated crowd of bewildered people, many with burns, 

leaves the Club Colectiv, screaming for help. Those less affected run after taxis or cars. Hearing 

screams, medical staff from neighboring Bucur Maternity arrives at the scene to assist the wounded. 

At 22:42, first ambulances and fire engines arrive at the „Colectiv”nightclub. [12] 
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At 23:30, Police isolates a perimeter of several streets around the club building. 

 

Figure 2. Images after the fire started. („COLECTIV” nightclub, Bucharest, Romania, 30.10.2015) 

 

Over 500 persons from Interior Ministry and the Ministry of Health, medical crews, firemen, 

gendarmes and police intervened to rescue the wounded and for extinguishing the fire. the crews 

intervention acted using 75 trucks, two mobile hospitals, 57 special vehicles for emergencies and 

ambulances, 11 crews with water and foam, three crews extrication, 3 crews transport multiple 

victims, two crews with ladder, which were added gendarmerie and police, cars which ensured 

smooth traffic for the movement of ambulances. Overwhelmed by the high number of victims, 

Romanian authorities transferred some of the seriously injured to hospitals in Israel, the 

Netherlands, Belgium, Austria, the United Kingdom, Norway, Germany and France. 

 

 

3. IDENTIFYING RISK FACTORS FOR PARTICIPANTS IN CONCERT 

 

Normally, when someone wants to attend a concert, the risk factors they consider are related 

to: 

- Noise Pollution, 

- Acquisition of some viruses (especially influenza), 

- Minor injury, due from enthusiastic movements, during the concert. 

The fire was considered totally unforeseen by the participants, although were popularized 

several fires which were happend in similar conditions, in the various places of the world, each fire 

followed by many victims, dead or injured, events such as: the 2003 Station nightclub fire in West 

Warwick, Rhode Island, in the United States; the 2004 República Cromañón nightclub fire in 

Buenos Aires, Argentina; the 2008 Wuwang Club fire in Shenzhen, China; the 2009 Santika Club 

fire in Watthana, Bangkok, Thailand (cause is disputed); the 2009 Lame Horse fire in Perm, Russia, 

and the 2013 Kiss nightclub fire in Santa Maria, Brazil. [12] 

 

After the finding of the disastrous effects of the fire from the „COLECTV” nightclub, they 

were conducted to several investigations, which have revealed unsuspected causes: 

- The fire was started by fireworks intended for outdoor use and not inside  

- The soundproofing was made using polyurethane sponge (flammable) on the pole of  

building 

- constructive design of the hall of the club which may induce in fire situation death by 

combustion, asphyxiation, carbon monoxide poisoning and toxic dose hydrogen cyanide, and other 
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gases. Thus, many deaths were caused by poisoning toxins released from burning foam / poisoning 

toxins released from burning foam 

- The organizers have accepted too much crowding of the hall, (the hall was authorized to 

operate with 80 people at the table. The concert was attended by nearly 400 people. 

- Inadequate ventilation of the hall  

- lack on the equipment  firefighting and  specialized operative intervention team 

- bed conditions in the hospitals where people were hospitalized with burns. many cause of 

the septicemia developed by less then 5 types of bacteria (ex. Germ Pseudomonas, Acinetobacter, 

Klebsiela) 

- Infections in the hospitals (nosocomial infection, sepsis, and other). 

 

All these causes can be considered as potential risk factors for those who organize or 

participate in future to such events. These risk factors can be considered hidden, because they are 

masked by certain shortcomings in the management of events, the violation of principles of the 

engineering in construction, or some shortcomings in the hygiene from hospitals.  
Most of Romania's population is still marked by this event #COLECTIV. They were  written 

many articles, were made web-sites dedicated, were organized concerts for to help the victims' 

families, they have achieved many special Radio 

and TV programs, and debates. In the two months 

since the fire from ”COLECTIV” nightclub, can 

be found on the internet over 621,000 references, 

of which almost 200 items totally different. Many 

people made blood donations for the wounded, 

were collected over 3 million Euros from 

donations. The government decreed three days of 

national mourning. 

Figure 3. -A simbol of the homage to the dead. 

This event will not be easily forget by the Romanian people. 

 

 

4. RESULTS AND DISCUSSIONS  

 

A risk factor is usually understood to be any variable that contributes to explaining the 

composition of the total portfolio risk. This means that if it can decompose the total portfolio risk 

into different components, i.e., the different risk factors, then this will give a clearer understanding 

of the existing risk originates. More importantly, it allows to analyse the risk level of the different 

risk factors, and enables to make sure that these are consistent with this overall requirements for 

diversification and appetite for risk. It is interesting to consider a theoretical framework for risk 

factor analysis, by introducing a risk factor impact as a report between the change in portofolio risk 

and change in weight of this factor. [7, 9] 

The analysis of risk — which is the total dispersion or volatility of the possible returns for the 

security of the system — is a critical element of the measures program performance. The goal of 

risk analysis is not to minimize the risk but that is good to properly weigh the risk against the return 

of the accident. Through the years, theoretical approaches to risk analysis have become increasingly 

sophisticated. With more advanced concepts of risk and return, portfolio models have changed to 

reflect this growing complexity. For example, has involved the multiple-factor model (MFM), as a 

helpful tool for analyzing portfolio risk. [6, 11] 

In this study case, the mischance of these young participants in the concert, revealed by the 

death of 63 innocent young people and the also the sufferings of another 148, mostly maimed for 

life, prompted a strong social impact.  
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And during investigations of other fires that have occurred in other countries, It has been found 

that the most common caose was the negligence and carelessness of fires from some institutions and 

iresponsable persons.  

Besides the regrets expressed by relatives of victims, in the period immediately following the 

fire, occurred several street demonstrations, massives protests rallies all over the country, especially 

against the policies and carelessness shown by the public administration and political class. The 

most important effects were: the resignation of the Prime Minister and the entire government, a 

harsh warning addressed to the entire political class, who promoted the incompetent and corrupt 

persons to management positions.  

For example, if the hall of the club would have been equipped with smoke detectors and would 

have been several escape routes, would be minimized the effects of fire. The mistake of the 

Administrative intitution that were authorized the concert hall is because they were not imposed at 

least these constructive conditions.  

During the investigations, the spectators-victims said they did not have imagined that sufficient 

measures are not taken to prevent the fire or any accident. Upon entering the club they not thought 

to check the items for the fire protection. Neither the organizers nor officials of the administrative 

institution did not foresee the possibility of the fire.  

 
Figure 4.The program with 4 steps for the Community Risk-Reduction Process. [8] 

 

These aspects show the lack of an enough preventive culture for all. It needs a proper education 

of the population in this respect. After this fatal fire sometimes requires a comprehensive program 

of measures. Figure 4 indicates the next steps required, with a real community risk-reduction 

process. [5] 

It may be noted that on the 4th step, aimed at determining an intervention strategy, the first is 

the education. 

 

 

5. CONCLUSIONS 

 

It suggests these risk hidden factors is bad if they remain. These results have clear implications 

for public policy in terms of quantifying the sources of the risk exposure of the population 

necessary for certain types of systemic risk and for portfolio management in terms of optimal 

diversification strategies.  

Risk factors hidden are more dangerous. They appear unexpectedly and become uncontrollable. 

Who hide a danger means, often, one worse man, sometimes is equivalent with a killer. The truth 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

 

566 
 

always come out. When this truth hides a risk factor / a danger, it is preferable to be discovered 

before a disaster happens. Therefore, there are created specialized institutions for to monitor their 

activities and to sanction the negligence or the mistake. For the system to be able for to self-correct 

is needed to eliminate the corruption, that which causes the hiding of many irregularities. 

A pure society, based on honesty and fairness, will offer more safety and health of the 

population. This requires much more and consistent education. 
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РЕЗИМЕ  

 

 У медицинским установама су се последњих година користе УВ-Ц лампе за дезинфекцију простора, 

најчешће у операционим салама и на одељењима интензивне неге. На тај начин се знатно смањила употреба 

хемикалија за дезинфекцију. Међутим, с обзиром на велику енергију и познато гермицидно дејство УВ-Ц 

зрачења, поставља се питање безбедности људи који бораве у тим просторијама. 

 У раду су представљене вредности мерења интензитета зрачења УВ-Ц лампи затвореног типа, које се 

употребљавају у појединим просторијама Клиничког центра Србије за дезинфекцију ваздуха у собама у којима 

се налазе болесници након трансплантације или хемотерапије. Резултати истраживања су указали да је 

конструкција лампи урађена тако да не дозвољава излажење УВ зрачења и зато нема опасности од излагања за 

особе које се налазе у близини лампи. 

 Кључне речи:  ултраљубичасто зрачење, медицинске установе, УВ-Ц лампе затвореног типа.  

 

USAGE OF GERMICIDAL ULTRAVIOLET IRRADIATION IN MEDICAL 

INSTITUTIONS 

 
ABSTRACT  

 

 Medical institutions increasingly use UV-C lamps for disinfection of space, most often in operation theatres 

and intensive cares units. The usage of disinfecting chemicals is significantly reduced in this way. However, the high 

specific energy and germicidal properties of UV-C irradiation, there is a question of safety of people present in the 

room.  

 The paper presents measurements of irradiation intensity from UV-C lamps of closed construction, used in the 

Clinical Center of Serbia in the rooms in which are situated patients after transplantation or chemotherapy. The results 

indicate that the enclosed-type lamps do not leak any UV irradiation and hence they do not pose any risk from exposure 

towards the people in the vicinity.  

 Key words:  UV irradiation, medical institutions, enclosed-type UV-C lamps.  

 

1. УВОД 

Ултраљубичасто (УВ) зрачење је зрачење најкраћих таласних дужина, тј. највећих 

енергија, у спектру оптичког зрачења. Обухвата интервал таласних дужина од 100 до 400 nm. 

Извори УВ зрачења се деле на  

- Природне – Сунце, које је неопходно у еволуцији и настанку живог света, због 

своје улоге у разним биохемијским процесима у ћелијама живих бића. Живи свет се 

еволутивно прилагодио нивоима и спектрима соларног UV зрачења у свом 

животном станишту - поднебљу [1-3].  

- Вештачке – сва усијана тела емитују УВ зрачење. Најраспрострањенији вештачки 

извори УВ зрачења користе појаву електричног пражњења кроз разређене гасове. 

Најпознатија је живина кварцна лампа.  

 Иако су штетни ефекти дејства УВ зрачења на живе организме познати још од 19. 

века, УВ зрачење је изазвало општу медијску пажњу тек 80-тих година прошлог века, 

открићем смањене дебљине озонског омотача изнад Антарктика и појавом „озонских рупа“. 

Ово је веома значајно за живи свет на Земљи јер интензитет соларног зрачења које доспева 

до површине Земље, у опсезима УВ, видљивог и инфрацрвеног зрачења, директно зависи од 
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дебљине озонског слоја. Због тога свака промена у овим зрачењима има последице по 

глобалну климу, биосферу и биоценозу, а тиме и по здравље људи. [1,2]  

 Развојем науке и технике долази до усавршавања вештачких извора УВ зрачења 

(ужарене лампе, флуоресцентне лампе, УВ ЛЕД лампе, халогене лампе и УВ ласери) 

базираних на пражњењу кроз гасове [4-6]. Њихова примена је првенствено условљена 

спектром зрачења. Тако нпр. у индустрији су заступљене УВА и УВБ, и то у штампи (офсет, 

суви офсет, флексо штампа, штампање налепница, на стаклу, на пластичним шољама и 

другој амбалажи), изради штампаних електронских плоча, штампању на компакт дисковима, 

очвршћавању посебних лепила и полимера за пресвлачење метала, дрвета и других 

материјала. У биологији, медицини и козметици,  у зависности од намене, користе се све 

области УВ спектра.  

 Основни материјал у УВ лампама ниског притиска је жива, али се за одређене сврхе 

лампе допирају галијумом, индијумом, гвожђем и комбинацијама. Тиме се утиче на тачан 

састав спектра лампе. Поред већ познатих опасности и штетности УВ зрачења по кожу и очи, 

УВ зрачење може довести до стварања токсичних једињења. Наиме УВ-Ц зрачење таласне 

дужине испод 250 nm, може произвести озон и азотне оксиде али може и да преведе 

хлорисане угљоводонике у отровни фозген и хлороводоник. Дакле, просторије у којима се 

налазе вештачки извори УВ зрачења морају имати и адекватну вентилацију [4-6]. 

 Приликом израде УВ лампи мора се водити рачуна о спектру за који је намењен. 

Наиме, обично стакло је 90 % пропусно само за УВ-А зраке, док је за УВ-Б и УВ-Ц потпуно 

непропусно. Стога лампе које су намењене за употребу у УВ-Б и УВ-Ц области морају да се 

праве од кварцног стакла, које пропушта зраке ових области УВ зрачења.  

 

 

2. ПОДЕЛА УЛТРАЉУБИЧАСТОГ ЗРАЧЕЊА И ЊИХОВ УТИЦАЈ  

Подела УВ зрачења може да се изврши према више критеријума: 

- Према дефиницији CIE (Commission Internationale de l’Eclairage, publication No 

69, 1985) 

- Према биолошком дејству на живе организме 

- Према хемијском дејству 

- Са становишта спектроскопије. 

 

1) Према дефиницији CIE подела УВ зрачења је: 

- УВ-Ц област (100-280 nm)  

- УВ-Б област (280-315 nm)  

- УВ-А област (315-400 nm) 

2) Према биолошком дејству на живе организме УВ зрачење се дели на:  

- УВ-Ц област (180-290 nm)  

- УВ-Б област (290-320 nm)  

- УВ-А област (320-400 nm))   

3)  Према хемијском дејству ултраљубичасто зрачење се дели на:  

- Зрачење у интервалу од 175 nm - 220 nm – под дејством овог зрачења у 

стратосфери се формира озон.   

- Зрачење у интервалу од 220 nm - 300 nm – зрачење које има гермицидно 

дејство.  

- Зрачење у интервалу од 281 nm - 320 nm – зрачење које изазива фотохемијско у 

кожи и назива се еритемска област. 

4) Са становишта спектроскопије УВ област зрачења се дели на:  

- Далеку (или вакуумску) област УВ зрачења од 200 nm до 300 nm 

- Блиску област („тамно светло“) која обухвата интервал таласних дужина од 

300 nm до 400 nm .  
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 2.1. Здравствени ефекти УВ зрачења 

Енергија фотона природног УВ зрачења је довољна да разгради хемијске везе у 

молекулима коже и очију и тиме изазове озбиљне биолошке штете: опекотине, фотодерма-

тозе, фотосензибилације, старење, оштећење имунолошког система, опасност за очи [1-3]: 

1) УВ-Ц зрачење (100-290 nm) је највећег специфичног интензитета и њега апсорбују 

све ћелијске компоненте, укључујући и нуклеинске киселине. Тиме директно делује 

на генетски материјал и може изазвати смрт ћелија. УВ-Ц зраци на таласној дужини 

од 254 nm имају гермицидно дејство. Наиме зрачење ове таласне дужине оштећује 

нуклеинске киселине микроорганизама јер ствара коваленте везе између суседних 

база у ДНК. Формирање таквих веза спречава ДНК да се припреми за репродукцију и 

организам није у стању да се размножава. Односно, када организам покуша размножа-

вање, он угине, слика 1. Сунчево УВ-Ц зрачење је сасвим апсорбовано од стране 

озонског омотача, тако да не може угрозити живи свет Земље. Ово зрачење, поготово 

на таласним дужинама мањим од 200 nm, слабо пролази кроз обично стакло а и 

делимично се апсорбује у ваздуху. Најопасније је деловање на таласним дужинама 

око 270 nm, које изазива фотокератитис и фотокоњуктивитис.  

 

 
Слика 1: Гермицидно дејство УВ-Ц зрачења таласне дужине од 254 nm [6] 

 

2) УВ-Б зрачење (290-320 nm) је углавном апсорбовано од стране атмосфере те је мало 

заступљено у Сунчевом зрачењу које доспева до површине Земље (свега око 2%). 

Међутим, овај део УВ зрачења је најзначајнији за живе организме јер је одговоран за 

највећи број промена - конверзију витамина Д3, опекотине, мутације, стварање 

слободних радикала, превремено старење, карциногенезу и представља значајан 

фактор у развоју катаракте ока. Делимично га упија обично стакло. 

3) УВ-А зрачење (320-400 nm) продире дубље у кожу од УВ-Б зрачења, његово дејство 

је кумулативно и испољава се много касније након излагања Сунцу. Не може да се 

осети чулима и због тога се веровало да је безопасно. Међутим, оно изазива стварање 

слободних радикала, који делују на генетски материјал, ДНК функционалне протеине 

и ћелијске мембране. УВ-А зрачење је одговорно за појаву фотодерматоза и 

фотосензибилацију егзогених или ендогених супстанци присутних у кожи. УВ-А 

зрачење појачава ефекте УВ-Б зрачења, доприноси хроничним оштећењима коже и 

очију, имунолошким реакцијама, старењу и појави бора, а верује се да је у директној 

вези са појавом меланома. 

 Од укупног УВ зрачења које доспева до биосфере Земље, 98% чини УВ-А зрачење (λ= 

320-400 nm), а свега око 2% УВ-Б (λ= 290-320 nm) део спектра. УВ-Б зрачење је одговорно за 

појаву црвенила и опекотина на кожи. Дејство УВ-А зрачења се ни на који начин не може 

осетити и због тога се дуго веровало да је за организам безопасно. Овакво мишљење је 

оповргнуто испитивањима која су обављена у последњих двадесетак година. 

 

\ 
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 3. ВЕШТАЧКИ ИЗВОРИ УВ ЗРАЧЕЊА 

 Вештачки извори УВ зрачења раде на принципу пражњења кроз разређене гасове. 

Најчешће се користи живина лампа. Жива има изражено инкадесцентно зрачење на неколико 

дискрених фреквенција (слика 2), које су директно повезане са разликама енергетских нивоа 

електрона у електронској љусци. Фреквенција од 253 nm је изражене јачине и значајна је 

уколико се захтева употреба лампи за УВ-Ц област. За обичне флуоресцентне цеви, на 

стаклену цев се изнутра наноси флуоресцентни премаз, који упија УВ зрачење а одаје 

видљиву светлост. У УВ области има још неколико фреквенција са зрачењем мањег 

интензитета а остале изражене фреквенције се налазе у видљивој области спектра, слика 2. 

Код УВ светиљки, цеви су обавезно израђене од кварцног стакла јер је оно транспарентно у 

овој области спектра, за разлику од обичног стакла.  

 Постоје многи произвођачи УВ светиљки, за различите сврхе. Велик број се уграђује 

директно у машине (нпр. штампарске), те са њима у контакт долазе само стручна лица 

приликом уградње и одржавања машина.  

 
 

Слика 2: Спектар живе [7] 

 

 Затим, значајна је употреба преносних УВ светиљки мале снаге које се користе за 

верификацију докумената и новчаница, озрачивање биолошких и медицинских узорака, 

тестирање материјала, детекцију цурења/заптивености и слично. Иако је снага ових уређаја 

врло мала, до 0,5 mW/cm
2
 [8,9] произвођачи имају обавезу да видно означе постојање УВ 

зрачења и да испоруче упутство за безбедан рад.  

 За индустријске примене, УВ извори веће снаге се налазе у посебних кућиштима а 

зрачење се примењује на жељену површину оптичким кабловима, слика 2.б. Снага зрачења 

достиже локално и преко 1000 mW/cm² у УВ-А опсегу односно 200 mW/cm² у УВ-Б опсегу. 

Због тога ове уређаје смеју да користе само посебно обучени радници, и да при том користе 

комплетне заштите коже и очију.  

 У последњих неколико деценија у медицинским установама су се користиле УВ-Ц 

лампе, слика 3, за дезинфекцију простора, најчешће у операционим салама, на одељењима 

интензивне неге, инфективним и гинеколошко-акушерским одељењима. Тиме се смањивала 

употреба хемикалија за дезинфекцију. Лампе су биле активиране на крају смене у хирур-

шким салама, односно приликом промене пацијента у болничким собама. У последњих десе-

так година њихова употреба у хируршким салама је смањена, јер УВ-Ц зрачење разграђује 

неке од хемикалија у модерним анестетицима, чак и кроз затамњено стакло. Међутим, ове 

лампе се и даље могу сусрести у пријемним и болничким собама појединих клиника. Ове 
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лампе могу и да се користе у централизованим системима за вентилацију и климатизацију 

зграда, како отвореног, тако и затвореног типа.  

 

 
Слика 3:  Лампа отвореног типа у сали са CT скенером  

 

 Основно зрачење ових лампи је на таласној дужини од 253 nm, а њихово специјално 

стакло има особину да филтрира зрачење на 185 nm, које доводи до формирања озона. Прои-

зводе се у опсегу снага од 10 до 75 W, од чега је око 30% снаге у УВ-Ц опсегу. Лампе имају 

век трајања и до преко 15 000 сати, односно 2 године континуалног рада. Интензитет УВ-Ц 

зрачења ових лампи достиже вредност и неколико стотина W/ cm
2 

. Новије светиљке имају 

посебне светлосне индикације да је лампа активна, што доприноси безбедности медицинског 

и помоћног особља које може да случајно уђе у просторију.  

 Као извори УВ-Ц зрачења код отворених лампи користе се Philips TUV T8 лампе, 

слика 4. Неке битне карактеристике ове лампе наведен су у табели 1. 

 

Табела 1 Особине Philips TUV T8 лампи [9] 

1 Емитује УВ зрачење таласне дужине 253,7 nm 

2 Време живота 18 000 часова 

3 Специјално стакло које филтрира зрачење на 185 nm 

4 Има упозоравајући знак да емитује УВ зрачење 

 

          
а)  Philips-ова TUV T8 лампа [9]                              б) изглед једне електроде  

Слика 4: Цеви за лампе отвореног типа  

 

 Сличне лампе се користе и за дезинфекцију воде, односно спречавање прекомерне 

бактериолошке активности у фонтанама, акваријумима па чак и базенима. Једна врло 

посебна примена је за сузбијање размножавања микроорганизама у баластним резервоарима 
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бродова и подморница. У специјалној изведби, УВ-Ц лампе се користе за дезинфекцију 

питке воде.   

 Затворене УВ лампе су смештене у метално кућиште, слика 5, које на једном крају 

има вентилатор чији је задатак да увлачи ваздух у кућиште, а избаци га на другом крају 

кућишта, слика 4.б. На тај начин ваздух пролази кроз кућиште у коме гермицидна УВ-Ц 

лампа оштећује ДНК микроорганизама (вируса, бактерија,...) уколико су присутни.  

         
а) изгледи кућишта 

 
б) шематски приказ протока ваздуха [10] 

 

Слика 4 УВ-Ц лампе затвореног типа  

 

 У лечењу псоријазе се користе лампе које одају зрачење врло уског спектра, 305 до 

315 nm, док се за витилиго користе лампе нешто ширег спектра, од 320 до 380 nm. Постоје и 

лампе које дају комбинацију УВ-А и видљиве светлости, за третман физиолошке жутице код 

новорођенчади.   

Превентивне мере за заштиту од УВ зрачења 

 С обзиром на немогућност детекције људским чулима, неопходне су посебне 

превентивне мере заштите. Сходно општим принципима управљања ризицима [8], оне се 

могу поделити на четири категорије:  

 Техничке мере се своде на комплетно затварање извора УВ зрачења, тако да се 

светиљке уграђују у машине (нпр. штампарске), те са њима у контакт долазе само стручна 

лица за уградњу и одржавање машина. Поред тога, постављају се блокаде рада, чиме се УВ 

извори искључују чим се отвори први поклопац/штитник уређаја.  

 Административне мере заштите укључују видно обележавање зона и просторија у 

којима се може јавити УВ зрачење, као и прописивање процедура безбедног рада.  

 Организационе мере су најважнији аспект за особе која морају да раде са апаратима 

који производе УВ зрачење. Као прво, обука запослених о опасностима и штетностима, о 

правилном коришћењу апарата и уређаја са УВ изворима, као и о правилном коришћењу 

личне заштитне опреме. Други аспект је постављање УВ опреме у посебне просторије, са 

контролисаним приступом, као и минимизација рада са УВ изворима.  

 Лична заштитна средства обухватају штитнике за цело лице, рукавице, јакне и 

комплетна одела.  
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4. МЕРЕЊЕ ИНТЕНЗИТЕТА ГЕРМИЦИДНОГ УВ-Ц ЗРАЧЕЊА  

 Мерење УВ-Ц зрачења које има гермицидно дејство извршено је на неколико 

одељења Клиничког центра Србије где се оне употребљавају. То су нека одељења у оквиру 

клиника за хирургију, хематологију и плумологију. Како је пацијентима на тим одељењима, 

због смањеног имунитета, неопходна стерилна атмосфера у просторијама се налазе УВ лампе 

које емитују баш УВ-Ц зрачење које има гермицидно дејство. 

Мерења интензитета УВ зрачења извршена су у свим просторијама Клиничког центра Србије 

у којима се налазе УВ-Ц лампе за дезинфекцију ваздуха. То су углавном болесничке собе у 

којима се налазе болесници након трансплантације или хемотерапије, за чији је опоравак 

неопходна стерилна средина. Лампе (број лампи зависи од величине просторије) су причвр-

шћене на зид просторије на висину од око 2 m изнад пода.  

Мерење интензитета УВ зрачења извршено је УВ-метром VLX-3W, произвођача 

Вилбер Лоурмант из Француске, који има три сензора, за мерења у УВ-А, УВ-Б и УВ-Ц 

опсегу. Врхови осетљивости сензора су таласним дужинама 365 nm, 312 nm и 254 nm, 

респективно.  

Мерења су обухватила сва три типа УВ зрачења, како би се утврдило да ли лампе 

евентуално садрже и УВ-А и УВ-Б компоненте зрачења, а посебно да се измери интензитет 

УВ-Ц зрачења на основу којег би се проценио евентуалнии ризик по болеснике и запослене.  

Мерење је извршено уз сам отвор на кућишту у коме је смештен вентилатор, потом на 

средини кућиште где се налази отвор за избацивање ваздуха и затим на растојањима од 0,5 и 

1 m у правцу болесничког кревета.  

Измерене вредности све три компоненте УВ зрачења су показале следеће правилности 

код свих испитиваних лампи: 

- Ни код једне гермицидне лампе са затвореним системом ни на једном мерном месту 

нису забележене УВ-А и УВ-Б компоненте зрачења 

- Интензитет УВ-Ц зрачења постављањем сонде на сам отвор кућишта, где се налази 

вентилатор, показивао је вредности у интервалу од 6-16 W/cm
2
. 

- Интензитет УВ-Ц зрачења на растојањима од 0,5 и 1 m у правцу болесничког кревета 

није показао присуство овог зрачења. 

 Ови резултати су веома значајни, јер првенствено указују да у просторијама у којима 

се налазе УВ-Ц лампе са затвореном системом, може слободно да се борави (болесници и 

особље болнице) без употребе било каквих заштитних средстава.  

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Ултраљубичасто зрачење изазива посебну пажњу опште и научне јавности последњих 

неколико деценија. Свеопштим развојем технологије, вештачки извори УВ зрачења нашли су 

врло разнолике примене у многим областима технологије, те се мора водити рачуна о 

излагању запослених.  

Мерења интензитета УВ-Ц зрачења извршено је у Клиничком центру Србије у 

лампама са затвореним системом. Ове лампе су намењене за дезинфекцију ваздуха у 

болесничким собама у којима је то неопходно. Измерене вредности су указале на неке 

карактеристике ових лампи: нема пратећег УВ-А и УВ-Б зрачења, расипање УВ-Ц на самом 

отвору кућишта показао је изузетно мали интензитет и, што је најважније, није измерена ни 

једна компонента УВ зрачења растојањима од 0,5 и 1 m у правцу болесничког кревета. 

Овакав резултат мерења указује да у просторијама у којима се налазе УВ-Ц лампе, са 

затвореним системом, може слободно да се борави (болесници и особље болнице) без 

употребе било каквих заштитних средстава.  
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ПАРИСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О КЛИМИ (COP21/CMP11) 

- ГЛОБАЛНИ ОДГОВОР НА ГЛОБАЛНУ ПРЕТЊУ ОД КЛИМАТСКИХ 

ПРОМЕНА- 

Љиљана Лучић
1
 

 РЕЗИМЕ 

 У Раду се анализира проблем климатских промена као глобална претња за опстанак живота на земљи, 

са освртом на постигнућа Миленијумских циљева развоја који се односе на екологију. Такође, посебно се 

истиче 13-ти циљ, од 17 циљева одрживог развоја,  нове Агенде УН о одрживом развоју за период 2016-2030 

који гласи: Предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њиховог утицаја. Циљ рада је да 

истакне значај Међународне конференције о клими за ублажавање климатских промена која се одржава 

децембра 2015. године, зато што  од договора и закључака ове Конференције зависи висина будућег раста 

температуре на Земљи. У закључку Рада подржава се глобално решавање проблема климатских промена  као 

глобалног изазова и претње и постизање глобалног договора о ограничавању глобалног загревања испод 2
0
Ц. 

 Кључне речи: климатске промене; глобално загревање; циљеви одрживог развоја; УН; COP21/CMP11;   

  

 

PARIS CLIMATE CONFERENCE (COP21 / CMP11)-GLOBAL RESPONSE 

TO GLOBAL THREATHS FROM CLIMATE CHANGES 

АВSTRACT 

The paper deals with the problem of climate changes as a global threat to the survival on the Earth, with 

emphasis on the achievements of the Millennium Development Goals relating to ecology. It also highlights the 13th 

goal of 17 goals for sustainable development, the new UN Agenda on Sustainable Development for the period 2016-

2030 which states: To take immediate action to combat climate change and its impacts. The aim is to highlight the 

importance of the international conference on climate change to mitigate climate change to be held in December 2015. 

The agreements and conclusions of this conference are important for the amount of future temperature growth on the 

Earth. In the conclusion of the paper is supported tackling climate change as a global challenges and threats and to 

achieve global agreement on limiting global warming to 2 degree. 

Key words: climate change; global warming; sustainable development goals; UN; COP21 / CMP11;  

 

 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 Овај Рад има за циљ да укаже на значај потписивања и примене Споразума о клими 

који је постигнут децембра 2015.године  на Конференцији УН у Паризу. Рад садржи поред 

уводних напомена и закључних разматрања,  три поглавља.  У Првом поглављу анализирају 

се циљеви у вези са климатским променама постављени у Агенди УН о одрживом развоју за 

период 2016-2030. У Другом поглављу анализирају се досадашње активности међународне 

заједнице под окриљем  Уједињених нација на ублажавању климатских промена. У Трећем 

поглављу анализирају се узроци и последице климатских промена и презентују се сценарији 

који упозоравају на негативне ефекте од раста температуре изнад 2
0
Ц до 5

0
Ц на будуће 

генерације. У Закључним разматрањима подржава се глобни приступ у ублажавању и 

адаптацији на климатске промене и указује да би неспровођење Париског уговора о клими 

могло имати катастрофалне последице по живот на Земљи.  

                                                           
1
 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 
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 2. АГЕНДА УН ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ЗА ПЕРИОД 2016-2030 ГОДИНА  И 

ПАРИСКИ СПОРАЗУМ 

 Животна средина и привредни развој први пут се посматрају јединствено и први пут 

излаже концепт одрживог развоја у 1987. години у Извештају  Светска комисије за окружење 

и развој, а коју је 1983. године формирала  Генерална скупштина УН. По дефиницији 

одрживи развој укључује два суштинска концепта: а) концепт потреба, посебно суштинских 

потреба сиромашног света коме треба дати превасходни приоритет; и б) идеју да се ограничи 

примена технологије и утицај друштва на способност окружења да задовољи садашње и 

будуће потребе.  То је модел развоја који задовољава потребе садашњих генерација без да 

доведе у питање способност будућих генерација да задовоље своје потребе.[1] Стратегијски 

имеративи, односно циљеви за еколошке и развојне политике које произилазе из концепта 

одрживог развој укључују: а) оживљавање раста; б) промене квалитета раста; в) 

задовољавање суштинских потреба за послом, храном, енергијом, водом и хигијеном; г) 

обезбеђење одрживог нивоа становништва; д) конзервирање и унапређење базе ресурса; ђ) 

преусмеравање технологије и управљање ризиком; и е) стапање  окружења и економике код 

доношења одлука из ових области. У најширем смислу речи, стратегија одрживог развоја 

има за циљ да промовише хармонију између људи и између човечанства и природе. 

 У 1992. години одржана је Конференција УН о екологији и развоју на којој је усвојена 

Декларација о екологији и развоју са 27 принципа, која је представљала међународни оквир 

за одрживи развој  и утврђена Агенда 21 -  план активности  за примену политика одрживог 

развоја  на глобалном, националним и локалним нивоима, за организације УН, владе држава 

и главних група - стејкхолдера. Почетком 2000. године у Уједињеним нацијама договорен је 

широки оквир за борбу против сиромаштва у много димензија који је операционализован 

преко 8 миленијумских циљева развоја (МЦР):1.Искоренити екстремно сиромаштво и глад; 

2. Постићи универзално примарно образовање; 3. Промовисати родну равноправност и 

оснажити положај жене; 4. Смањити морталитет деце; 5. Унапредити здравље мајки; 

6.Борити се против ХИВ/АИДС, маларије и осталих болести; 7. Осигурати еколошку 

одрживост; 8. Развити глобално партнерство за развој. 

 У 2015. години истекао је рок за постизање већине МЦР. Остварење је мерено преко 

21 циљане вредности и 60 званичних показатеља, а  за већину од њих напредак се анализирао 

у односу на базну 1990. годину. Реализација економских и социјалних циљева  значајно је 

допринела привредном развоју и  квалитетнијем животу и смањила сиромаштво мерено 

учешћем становништва који живе са мање од 1,25$ дневно са 47% на 14%. Међутим, ових 

14% значи да у земљама у развоју и даље живи 825 милиона људи у екстремном сиромаштву 

и 800 милиона страда од глади. [2] Упркос значајном успеху проблеми најсиромашнијих и 

најрањивијих због пола, година, немоћи, етничке припадности или географске локације и 

даље остају да се реше. 

 Један од осам МЦР био је и постизање еколошке одрживости. Овај циљ требао је да се 

оствари преко интеграције принципа одрживог развоја у друге политике и програме да би се 

зауставила даља деградација животне средине. Међутим, овај циљ посматран је сепаратно у 

односу на друге циљеве, тако да су ти други циљеви више или мање успешно остварени док 

се стање животне средине погоршало. Мерено количином испуштених гасова са ефектом 

стаклене баште (GHGs) стање се драматично погоршало:“Глобално, емисија гасова са 
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ефектом стаклене баште наставила је да се повећава и сада је већа за 50% у односу на ниво из 

1990. године. Прикупљени подаци током две деценије показују да се раст глобалне емисије 

убрзава,  повећао се са 10% из периода 1990 - 2000 на 38% у периоду 2000 - 2012 и био је 

подстакнут највећим делом привредним растом земаља у развоју[3]. Проблем са емисијом 

GHGs је алармантан, међутим погоршања животне средине приметна су и када је у питању 

вода – у 2015. години недосататак воде погађа 40% светске популације са тенденцијом раста; 

покривеност шумама – само у 2010. години изгубљено је 5,2 милиона хектара шуме; 

експлоатацији рибе која има за последицу да су се стокови свели на биолошки лимит и да им 

прети истребљење.  С обзиром да су напори да се осигура еколошка одрживост током 15 

година били без очекиваних ефеката, у Извештају о МЦР закључује се да је много посла око  

климатских промена, хране, воде, несигирности и  природних катастрофа остало за период 

после 2015. године. Према речима Генералног секретара УН Бан Ки Муна:“ „2015. година је 

прекретница. Ми ћемо комплетирати МЦР. Ми смишљамо одважну визију за одрживи развој 

укључујући сет одрживих развојних циљева. И ми имамо за циљ нови универзални 

климатски споразум.“ [4] 

 Уједињене нације у септембру месецу усвојиле су нову Резолуцију о одрживом 

развоју и у њу интегрисале нереализоване МЦР. Нова резолуција о одрживом развоју носи 

назив „Трасформација нашег света: Агенда 2030 за одрживи развој и ступа на снагу 1. 

јануара 2016. године. У њој су утврђени циљеви и циљане вредности које ће у наредних 15 

година стимулисати активност у областима које су од критичног значаја за човечанство и 

Планету. За Трансформацију нашег света утврђено је 17 циљева одрживог развоја и 

обавезано на постизање одрживог развоја у три димензије: економској, социјалној и 

еколошкој – на балансирани и интегрисани начин. [5] У резолуцији је као 13-ти циљ 

утврђено: Предузети хитну акцију у борби против промене климе и њеног утицаја. [6]  

 У Резолуцији се јасно истиче озбиљна забринутост због значајног раскорака  између 

годишњих емисија GHGs на које су се државе обавезале до 2020. године и емисије до које 

долази, а која има мало шанси да држи раст просечне температуре на глобалном нивоу испод 

2
0
Ц или 1,5

0
Ц прединдустријских нивоа. Истиче се обавеза свих држава да у Паризу донесу 

универзални споразум о клими којим ће решити на балансирани начин, између осталог, 

ублажавање, прилагођавање, финансирање, технолошки развој, трансфер и изградњу 

капацитета, као и транспарентност акције и подршку[7]  

 И заиста, три месеца касније, практично све државе света изгласале су јединствен  

правно обавезујући документ чијом применом  од 2020. године се обезбеђује ублажавање 

климатских промена.   У члану 2 Париског споразума  дефинисан је циљ овог документа: [8] 

Споразум има за циљ да ојача глобални одговор на претње од климатских промена у 

контексту одрживог развоја и напора да се искорени сиромаштво: (а) помоћу одржавања 

раста просечне глобалне температуре испод 2
0
C изнад прединдустријских нивоа и напора да 

се ограничи раст темпертауре до 1,5
0
C изнад прединдустријских нивоа што се препознаје као 

кретање које би значајно смањило ризике и утицаје од климатских промена; (б) преко 

повећања способности прилагођавања на негативне утицаје oд промене климе и 

стимулисањем малог раста емисије GHGs који неће представљати претњу за производњу 

хране; (ц) преко конзистеног деловања финансијских токова са путањом која је усмерена 

према малој емисији GHGs и развоју климатске еластичности. Споразум ће бити примењен 
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тако да рефлектује једнакост и принцип заједничке али подељене одговорности и особене 

способности у светлу различитих националних околности. 

 Глобална природа промене климе подстакла је на најширу могућу сарадњу са циљем 

да се убрза смањење емисије GHGs и реши питање адаптације на негативне утицаје од 

промене климе. Париски споразум није имао алтернативу. Пети Извештај Међудржавног 

панела УН о климатским променама (IPCC – United Nations Intergovernmental Panel on 

Climate Change) из 2014. године није остављао никакву дилему да времена за одлагање више 

нема. У Петом Извештају IPCC пројекције су прављене за период до 2100. године, на жалост  

пројекције IPCC из Првог извештаја које су се 1990. године протезале на далеку 2020 и 2025 

са упозоравајућим негативним ефектима више нису били далека будућност.  

 3. ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОД 

ПОКРОВИТЕЉСТВОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА НА ПОСТИЗАЊУ ДОГОВОРА О 

УБЛАЖАВАЊУ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА КОЈЕ УЗРОКУЈЕ ЧОВЕК СВОЈИМ 

ДЕЛОВАЊЕМ НА КЛИМУ 

 Париски споразум резултат је безмало педесет година напора да се упозори на 

опасност од деловања човека на климатски систем Земље и донесе правно обавезујући акт за 

ублажавање антропогено узрокованих климатских промена. Човек је досадашњим обрасцем 

привредног раста и развоја, индустријским развојем на бази потрошње и исцрпљивања 

необновљивих извора енергије, изменио климатски систем Земље. „Промена климе односи 

се на промену стања климе која се може идентификовати преко промене у средњим 

вредностима и/или променљивости њених карактеристика, а које трају у дужем временском 

периоду, обично неколико деценија или дуже. До климатских промена може доћи услед 

природних интерних процеса или због екстерног деловања као што су дејство модулација 

сунчевог циклуса, вулканских ерупција и човека на сталне промене у композицији атмосфере 

или употребу земље. Оквирна Конвенција УН о климатским променама усмерена је пре свега 

на промену климе коју узрокује човек и зато промену климе дефинише као промену коју је 

узроковао директно или индиректно човек којом мења композицију глобалне атмосфере и 

која се поред природне климатске варибилности примећује током упоредивих временских 

периода.“ [9] Утицај човека на климу има за последицу повратно негативно деловање климе 

на човека. 

 На проблеме са којима ће се суочити сви људи на Планети због промене климе коју 

узрокује човек почела је да упозорава Светска метеоролошка организација (WMO – World 

Meteorological Organization ) још 1970-тих година. WMO  је основана 1950. године као 

специјализована агенција Уједињених нација са задатком да обезбеди оквир за међународу 

сарадњу око заштите од природних катастрофа, очувања животне средине, унапређења 

економске и друштвене добробити од безбедне хране, водних ресурса и транспорта. Такође 

задатак јој је био да успостави мрежу за прикупљање, размену, обраду и стандардизацију 

података и помогне око трансфера технологије, обуке и истраживања. У 1970-тим годинама 

WMO је упозоравала на оштећење озонског омотача, процес кишељења језера и шума и 

концентрацију GFGs. Тих година, низ еколошких догађаја са катастрофалним последицама 

указивали су на крхкост производње хране и трговинске системе и њихову зависност од 

климатског система Земље. [10]  Наведена кретања разматрана су први пут под окриљем УН 

на Првој конференцији о животној средини у Штокхолму 1972. године, када је формиран 



Ризик и безбедносни инжењеринг - Копаоник 2016. 

579 
 

Програм УН за екологију (UNEP – United Nations Environment Program).  Након тога, 1979. 

године WMO заједно са UNEP, Организацијом УН за храну и пољопривреду (FAO – Food 

and Agriculture Organization of the United Nations), Организацијом УН за образовање, науку и 

културу (UNESCO-United Nations Educations, Scientific and Cultural Organization)  и  

Светском здраственом организацијом (WHO - World Health Organization)  сазива Прву 

Светску конференцију о клими на којој су разматрани ефекти варијабилности и промене 

климе на човека.  

 Проблеми климатских промена утицали су да WMO и UNEP у 1988. години 

формирају Међудржавни панел УН о климатским променама (IPCC – United Nations 

Intergovernmental Panel on Climate Change).  IPCC је научно тело које редовно разматра и 

процењује у одређеним интервалима најактуелније научне, техничке и социо - економске 

информације из целог света које су релеватне за разумевање климатских промена. Извештаји 

IPCC служе за разматрање и доношење одлука на нивоу УН које се тичу климе. Пети 

Извештај IPCC публикован је 2014. године и разматран је на Париској конференцији. 

 Први извештај IPCC разматран је на Другој Светској конференцији о клими која је 

одржана 1990. године, на којој је покренута иницијатива за потписивање Уговора о клими. 

Генерална Скупштина УН отворила је процес преговарања Конвенције чији текст је коначно 

усвојен 1992.године на Конференцији у Рио де Жанеиру у оквиру Рио Конвенције. Након 

ратификације у државама потписницама, Оквирна Конвенција УН о климатским променама 

(UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) ступила je на снагу 1994 

године. UNFCCC  до сада је ратификовало 195 држава. Државе које су ратификовале 

UNFCCC  – државе потписнице сваке године одржавају Конференцију (COP-Conference of 

Parties). Париска конференција је двадесет прва по реду (COP21). [11] У члану 2 UNFCCC 

утврђено је да је крајњи циљ ове Конвенције и било ког другог правног инструмента кога 

Конференција држава потписница може да усвоји, у складу са релевантним одредбама 

Конвенције, стабилизације, постизање концентрације GHGs  у атмосфери на ниво који 

спречава опасно мешање човека у климатски систем. Такав ниво треба да се постигне   

унутар временског периода који је довољан да омогућава да се екосистеми природно 

прилагоде промени климе, да се осигура да се производња хране не доведе у опасност и да се 

омогући даљи привредни развој  на одржив начин. [12] 

 На Конференцијама држава потписница Оквирне Конвенције УН о климатским 

променама (COP) заједнички је разматрано питање шта би се могло учинити да се ограничи 

просечан глобалан раст температуре. Када су државе схватиле да UNFCCC не обезбеђује 

одговарајуће деловање, започеле су преговоре да би ојачале глобални одговор на климатске 

промене. Резултат ових преговора био је Кјото протокол.  На Трећој Конференцији  

потписница Конвенције (COP3) која је одржана 1997. године у Кјоту усвојен је Кјото 

протокол. Кјото протокол  тада  је  подржало и потписало 83 државе, а до  истека рока за 

ратификацију 1999. године ратификовала га је 84 државе. [13] Због сложеног процеса 

ратификације ступио је на снагу 2005 године. Кјото протокол обавезивао је развијене земље 

да смање емисију GHGs која је била резултат 150 годишњег индустријског развоја. 

Постављени циљ био је смањити емисију GHGs у просеку 5%  у односу на ниво из 1990. 

године током периoда 2008 - 2012. године. У 2012. години усвојени су амандами на Кјото 

протокол у Дохи  и 2013. године започео је други период Кјото протокола који ће трајати до 
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2020.године. Амандманима на Кјото протокол предвиђено је додатно смањење емисије GHGs  

у укупном износу од 18% до 2020. године у односу на 1990. годину.  До сада је Кјото 

протокол ратификовала 1 регионална асоцијација и 191 држава. 

 На конференцијама држава потписница Конвенције (COP) одржавају се конференције 

држава потписница Кјото протокола (CPM), с тим да државе које нису потписале Кјото 

протокол имају статус посматрача. У Паризу је одржана 21 Конференција потписница 

Конвенције о климатским променама (COP21) и 11 Конференција држава потписница Кјото 

протокола (CMP11).  

 Сједињене Америчке Државе (САД) на Конференцији држава потписница Кјото 

протокола имају статус посматрача. САД нису никада ратфиковале Кјото протокол зато што 

није било политичке воље да се обавеже на прописана ограничења. Када то нису учиниле 

САД то није учинила ни Кина, која је у време доношења Кјото протокола била земља која се 

развијала по импресивним стопама раста али у статусу средње равијене земље. У 

међувремену, Кина се развила у другу по величини привреду света, постала појединачно 

највећи загађивач и од ње се очекивало да ратификује Протокол. Међутим, мерено по бруто 

националном дохотку по глави становника Кина се не сврстава у развијене земље, а што се 

може видети из Табеле бр.1.  У Кини и даље 30% становника живи са мање од 2 долара 

дневно[14].
 
  

Табела бр.1 Величина привреде 

 Становништво у 

милионима 

2014. год. 

БНД у милијардама 

SAD $ (Атлас 

метод) у 2014.год. 

БНД по глави становника  

у САД $ (Атлас метод) 

у 2014. год. 

Свет 7.260 78.323 10.787 

Са малим дохотком 622 391 629 

Са средњим дохотком 5.239 24.450 4.666 

Са високим дохотком 1.398 53.537 38.274 

САД 319 17.601 55.200 

Кина 1.364 10.097 7.400 

Извор: http://wdi.worldbank.org/table/1.1 World Development Indicators: Size of the economy посећено дана 

17. децембар 2015. године 

 

 Аргумент Кине био је да се приликом утврђивања ограничења за емисију морају узети 

у обзир и претходно извршене емисије на основу којих су се развиле данас најразвијеније 

земље и осим укупне емисије и емисије по глави становника. Ако се посматра емисија по 

глави становника тада САД и даље остају појединачно највећи емитент, а што се може 

видети из Табеле бр.2. С обзиром да су се упозорења научника од могућих последица од 

повећања емисије почела остваривати и природне катастрофе односиле жртве и средства, 

међународна заједница морала је да се у оквиру UNFCCC припрема за нови споразум о 

емисији GHGs.  Позитивни изгледи да би се на планираној Конференцији држава потписница 

у Паризу могао донети један универзалан обавезујући споразум кога би прихватиле све 

државе повећани су када су председници САД и Кине објавили у новембру 2014. године 

билатерални споразум  о климатским променама. 

 

 

http://wdi.worldbank.org/table/1.1
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Табела бр.2 : Емисија угљен диоксида  

 Укупно 

у хиљадама метричким тонама 

По глави становника 

у метричким тонама 

 1990. година 2011. година 1990.година 2011.година 

World  22.200.872 34.649.483 4.2. 4.9 

Low Income - 155.433 - 0.3 

Middle Income 6.875.075 17.319.834 1.8 3.4 

High Income 13.765.589 15.233.608 11.4 11.1 

United States 4.823.557 5.305.570 19.3 17.0 

Chine 2.460.747 9.019.518 2.2 6.7 

Source:World  Bank  http://wdi.worldbank.org/table/3.8  17.децембар 2015. 

 

 „Овај Споразум је посебно вредан пажње зато што САД и Кина учествују са више од 

једне трећине глобалне емисије GHGs. Председник Обама се сложио да САД смање емисију 

угљен диоксида за 26% до 28% испод нивоа из 2005. године до 2025. године што би 

удвостручило смањење претходно утврђених циљаних вредности за период 2005-2025. 

година. Председник Кси  обећао је да ће Кина до 2030. године: а) досегнути максимум у 

емисији угљен диоксида и б) производити 20% укупне енергије из извора чистих енергија 

као што су соларна и ветрењаче.“ [15]  У децембру 2015. године обе државе подржале су 

Париски споразум. 

 4.УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА 

 Клима на Земљи је комплексна и под утицајем је много фактора: динамике океана, 

радијације сунца, промене покривености земље шумом, концентрације GHGs.  Када je у 

питању концентрација GHGs, међународна јавност усмерена је на смањење концентрације 

коју је узроковао човек својом делатошћу. У Кјото протоколу тачно су наведени гасови који 

се сврставају у GHGs и чије се мерење врши. У структури GHGs највеће учешће има гљен 

диоксид CO2. Угљен диоксид ствара се сагоревањем фосиних горива, угља, нафте и гаса. 

Мерење концентрације CO2 врши се од 1950 године у станици Мауна Лоа на Хавајима. У 

Првом Извештају IPCC u 1990. години упозорено је да се концентрација  у односу на нивое 

пре почетка индустријске револуције повећала са 280 ppmv на 353 ppmv а што може да се 

види из Табеле бр. 3.  

 

 

Табела бр. 3 : Кључни GHGs  под утицајем човека.  

 Угљен 

диоксид 

Метан CFC-11 CFC-12 Azot oksid  

Атмосферска 

концентрација 

ppmv ppmv pptv pptv Azot oksid 

Прединдустријски 

ниво(1750—1800) 

280 08 0 0 280 

У 1990. години 353 172 280 484 310 

Животни век у 

атмосфери (године) 

(50-200) 10 65 130 150 

Izvor:  str. IPCC (1990) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment Table 1 str. XVI 
 

 С обзиром на неефикасну примену Кјото протокола, у 2015. години висина CO2 

достигла је ниво  од преко 400 ppmv. Из Графикона бр. 1 видљив је контiнуирани раст CO2. 

http://wdi.worldbank.org/table/3.8
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Графикон бр. 1 Емисија CO2 у периоду 1950-2015 

Izvor:https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-

bluemoon/graphs/mlo_full_record.png  приступљено 17.децембар 2015. 

У Петом Извештају IPCC из 2014. године истиче се: 1. Укупна емисија GHGs у 

континуитту се повећава; 2. Емисија CO2 доприноси расту GHGs са око 78% и учествује са 

око 60% у укупној емисији GHGs; 3. Око половине кумулиране емисије CO2 коју је 

узроковао човек у периоду 1750-2010. година створена је у последњих 40 година.4. Без 

додатних напора да се смањи емисија GHGs раст GHGs повећаће глобалну средњу 

површинску температуру у 2100. години од 3,7
0
 до 4,8

0
 у односу на прединдустријске 

нивое.Ово значи да ће до 2100. године доћи до повећања концентрације CO2eq (мера којом се 

сви GHGs преводе на CO2) са 430ppm у 2011. години на 450ppm до 2030. године, односно на 

ниво између 750 и 1300pp. [16]   

Према Стерновом Извештају:“Ако би се концентрација CO2eq задржала на нивоу 

430ppm, глобална средња температура повећала би се између 1
0
-3

0
 изнад индустријских 

нивоа. Ако би се раст емисије наставио садашњим темпом емисија би се удвостручила у 

односу на прединдустријске нивое, а температура би се повећала за 2
0
-5

0
C или више. Близу 

средине овог опсега загревања (око 2
0
-3

0
изнад данашњег) је температура која није  била на 

земљи од Плиоцена од пре 3 милиона година. Овај ниво загревања је далеко ван искуства 

људске цивилизације.“ [17]  

 Последице загревања и промене климе већ до сада су искусили људи широм 

света. Промене узрокују загађење ваздуха, поплаве и суше, грејне таласе, разне болести, 

недостатак хране, избеглице, са огромним материјалним губицима и људским жртвама. 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Париски споразум ступа на снагу 30-ти дан након што га ратификује барем 55 

потписница са учешћем од најмање 55% у укупној емисији гасова са ефектом стаклене 

баште. Период ратификације почиње да тече 22. априла 2016. године и завршава се 21.априла 

2017. године. С обзиром на промењене околности – интензивније и разорније дејство 

промењене климе у односу на период када је Кјото протокол био на ратификацији, треба се 

надати да ће највећи емитери гасова са ефектом стаклене баште овога пута ратификовати 

Споразум и од 2020. године када почиње да се примењује бити ефективни и ефикасни у 

његовој примени.  

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/mlo_full_record.png
https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/mlo_full_record.png
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НEСAOСНOСT КAO ПOЧETНA НEПРAВИЛНOСT У ГEНEРИСAЊУ 

РИЗИКA ПРИ EКСПЛOATAЦИJИ TEХНOЛOШКE OПРEME 

Миљан Цветковић
1
 

 
 РЕЗИМЕ 
 

 Сaдржaj oвoг рaдa кoнципирaн je сa циљeм дa прeдстaви вибрoдиjaгнoстичкe прoцeдурa зa рeшaвaњe 

спeцифичнoг прoблeмa нeсaoснoсти мaшимских дeлoвa у oквиру кoнцeптa oдржaвaњa мaшинских структурa 

крoз мoдeл прoaктивнoг oдржaвaњa, зaснoвaнoг нa ризику у функциjи вибрaциoних прoцeсa гeнeрисaних у 

услoвимa тeхнoлoшкoг aнгaжoвaњa. 

 Нeсaoснoст, кao пojaвa кoja прaти прoцeс ствaрaњa и eксплoaтaциje мaшинских систeмa сe нaмeћe кao 

нajзaступљeниjи нeдoстaтaк кojи укoликo сe нa врeмe нe aпсoлвирa инжeњeрским диjaгнoстичким прoцeдурaмa 

oстaвљa oзбиљнe пoслeдицe кaкo пo сaм систeм у функциoнaлнoм и рaспoлoживoм смислу тaкo и пo бeзбeднoст 

и oкoлину. 

 Кључнe рeчи: oдржaвaњe, вибрoдиjaгнoстикa, нeсaoснoст 

 

 

MISALIGNMENT AS A INITIAL IRREGULARITI IN GENERATING RISK 

IN THE EXPLOITATION OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 

 
 ABSTRACT 
 

 The content of this work was conceived with the aim to present vibrodiagnostics procedure for solving a 

specific problem misaligned mechanical parts within the concept of maintaining mechanical structure through proactive 

maintenance model, based on the risk as a function of the vibratory process generated in terms of technological 

engagement. 

 Misalignment, as a phenomenon that accompanied the process of creation and exploitation of mechanical 

systems are emerging as the most common drawback that if the weather does not encompass engineering diagnostic 

procedures has serious consequences both for the system itself in terms of functional and available as well as the safety 

and the environment. 

 Keywords: maintenance, vibrodiagnostics, misalignment 

 1.УВОД 

 Услeд висoких тeхнoлoшких зaхтeвa, дaнaшњe рoтирajућe мaшинe рaдe сe нa знaтнo 

вишим брojeвимa oбртaja и пoд знaтнo вeћим oптeрeћeњимa нeгo штe je тo биo случaj рaниje. 

Пoстaвљajу сe зaхтeви зa смaњeњe мaсa рoтoрa и укупних стeпeни сигурнoсти. Oвaкaв трeнд 

чини рoтирajућe мaшинe знaтнo “рaњивиjим” прeмa пoслeдицaмa кoje нajчeшћe дoвoдe дo 

oткaзa. Пoстojи низ спeцифичних мeхaничких и функциoнaлних прoблeмa кojи кoд мaшинa 

мoгу узрoкoвaти пojaву прeкoмeрних вибрaциja. Квaлитeнo извeдeнo пoрaвнaњe врaтилa 

мeђусoбнo пoвeзaних рoтирajућих мaшинa, jeдaн je oд нajвaжниjих aспeкaтa при инстaлaциjи 

рoтирajућe мaшинe, кojи кao пoчeтнa нeпрaвилнoст мoжe у рaнoj фaзи eксплoaтaциje 

прeдстaвљaти вeлики ризик зa стaбилнoст прoцeсa. 

 Вибрaциje прeдстaвљajу нaизмeничну прoмeну нeкe вeличинe у функциjи врeмeнa 

кojoм сe oписуje крeтaњe или пoлoжaj мeхaничкoг систeмa, при чeму су врeднoсти тe 

вeличинe вeћe или мaњe oд нeкe срeдњe или рeфeрeнтнe врeднoсти. [1] Пoд мeхaничким 

вибрaциjaмa сe пoдрaзумeвa oсцилaтoрнo крeтaњe крутoг тeлa у oднoсу нa њeгoв рaвнoтeжни 

пoлoжaj, пoд утицajeм пoрeмeћajнe принуднe силe (принуднe вибрaциje) кoja сe унутaр 

систeмa мeњa пo прaвцу или вeличини и кoja мoжe бити дeтeрминисaнa или случajнa. 

Прeстaнкoм дejствa пoрeмeћajнe силe, тeлo врши пeриoдичнo крeтaњe кoje сe нaзивa 

                                                           
1
 Факултет заштите на раду у Нишу, Рад је резултат истраживања у оквиру Пројекта ТР 37020 
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слoбoдним или сoпствeним вибрaциjaмa. Зa рaзлику oд принудних вибрaциja кoje нeстajу сa 

прeстaнкoм дejствa пoрeмeћajнe силe, нa сoпствeнe вибрaциje je мoгућe дeлoвaти прoмeнoм 

кoнструктивних пaрaмeтaрa систeмa (мaсa, крутoст, пригушeњe).  

 Бeз oбзирa дa ли су вeштaчки гeнeрисaнe, или прeдстaвљajу вeличину кoja сe мeњa 

aнaлoгнo прoмeни нeкe физичкe вeличинe, тaквe врeмeнскe функциje сe нaзивajу сигнaли и 

oбeлeжaвajу кao функциje врeмeнa – x(т). Сигнaл je вeличинa искључивo у oблику 

eлeктричнoг нaпoнa, прoпoрциoнaлнa извoрнoj мeхaничкoj вeличини (дeфoрмaциjи, 

пoмeрajу, брзини, убрзaњу итд.), кoja сe прaти у тoм прoцeсу. Прaћeњe сe oдвиja бeз прeкидa 

унутaр нeкoг врeмeнскoг интeрвaлa. При тoмe сe динaмички прoцeс пoистoвeћуje с oнoм 

вeличинoм (или вишe њих) кoja je oд интeрeсa зa aнaлизу, пa сe гoвoри o aнaлизи сигнaлa, 

кao нoсиoцa инфoрмaциja o прoцeсу, у вeзи с aнaлизoм сaмoг прoцeсa.  

 Клaсификaциjу вибрaциoних сигнaлa у врeмeнскoм дoмeну je мoгућe извршити нa 

вишe нaчинa, у зaвиснoсти oд критeриjумa, кao штo су пoнoвљивoст и дужинa трajaњa. 

Сигнaли вибрaциoних прoцeсa сe у oднoсу нa пoнoвљивoст и дужину трajaњa мoгу пoдeлити 

нa: 

 а) сигнaлe пeриoдичних прoцeсa, кoд кojих сe тaлaсни oблик пoсмaтрaнe вeличинe 

 пoнaвљa у  jeднaким интeрвaлимa и сигнaлe нeпeриoдичних прoцeсa кoд кojих 

 oвaквoг пoнaвљaњa нeмa; 

 б) сигнaлe прoцeсa нeoгрaничeнoг трajaњa (стaциoнaрни сигнaли) и сигнaлe прoцeсa 

 oгрaничeнoг  трajaњa (нeстaциoнaрни сигнaли). 

 Прoцeс нeoгрaничeнoг трajaњa у пoмeнутoj пoдeли je свaки oнaj кojи трaje дoвoљнo 

дугo дa услoви зa њeгoв ствaрни прeстaнaк нису ни у кaквoj вeзи с услoвимa кojи су дoвeли 

дo њeгoвoг oтпoчињaњa. Нaчини aнaлизe oвaквoг прoцeсa нису услoвљeни врeмeнoм њeгoвoг 

трajaњa и исти су зa свe прoцeсe нeoгрaничeнoг трajaњa. Нaсупрoт тoмe, aнaлизa нeкoг 

прoцeсa кojи je пo свojoj физичкoj суштини нужнo врeмeнски oгрaничeн, кao нa примeр удaр, 

oдвиjaћe сe нa другaчиjи нaчин.  

 Нeстaциoнaрнe сигнaлe прaтe вeликe прoмeнe aмплитудa сa врeмeнoм. Кao oблици 

нeстaциoнaрних сигнaлa, кoнтинуaлни и трaнзиjeнтни сигнaли су oгрaничeнoг трajaњa. 

 Oпшти кaрaктeр вибрaциoнoг крeтaњa сe мoжe изрaзити хaрмoниjскoм врeмeнскoм 

функциjoм, чиjи су пaрaмeтри пeриoд oсцилoвaњa и aмплитудa jeднoг oд кинeмaтичких 

пaрaмeтaрa – пoмeрaja, брзинe или убрзaњa. Oснoвни пaрaмeтaри зa идeнтификaциjу 

вибрaциja у фрeквeнциjскoм дoмeну прeдстaвљa фрeквeнциja, a у aмплитуднoм, 

aлтeрнaтивнo, aмплитудa пoмeрaja, брзинe или убрзaњa. Tрeћу кaрaктeристику вибрaциja, 

кojoм сe дeфинишe крeтaњe и мeђусoбни пoлoжaj oдрeђeних мaшинских дeлoвa eлeмeнaтa у 

врeмeнскoм дoмeну, прeдстaвљa фaзa. 

 Идeнтификaциja, кoнкрeтнoг узрoкa пoстojeћих вибрaциja пoдрaзумeвa спрoвoђeњe 

дeтaљнe aнaлизe вибрaциja, зa штa je свaкaкo нeoпхoднo и врлo битнo пoзнaвaњe 

фрeквeнциja вибрaциja. Фрeквeнциja вибрaциja у тoм смислу прeдстaвљa врлo дрaгoцeни 

aлaт зa aнaлизу вибрaциja или диjaгнoстику стaњa мaшинa. 

 Силe кoje изaзивajу пojaву вибрaциja oбичнo нaстajу у тoку рoтaциoнoг крeтaњa 

мaшинских дeлoвa. Oбзирoм дa сe сa прoмeнoм брзинe рoтaциje мaшинских кoмпoнeнaтa 

мeњa прaвaц или aмплитудa тих силa, слeди дa ћe вeћинa прoблeмa вeзaних зa вибрaциje 

имaти фрeквeнциje кoje су дирeктнo пoвeзaнe сa брзинoм рoтaциje. Teстoви и мeрeњa мoгу 

дoпринeти дoдaтнoм смaњeњу брoja мoгућих узрoкa прoблeмa пoвeћaних вибрaциja. Jaснo je 

дa пoзнaвaњe фрeквeнциje вибрaциja и нaчинa нa кojи je oнa пoвeзaнa сa брзинoм рoтaциje 

мaшинских кoмпoнeнaтa зaистa прeдстaвљa пoчeтни кoрaк у пoступку aнaлизe. 
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 Кoд мaшинa нe нaстajу сви прoблeми сa пoвeћaним вибрaциjaмa нa фрeквeнциjaмa 

кoje дирeктнo oдгoвaрajу брзини рoтaциje мaшинe. Пojeдини прoблeми, кao штo су лaбaвoст, 

нeсaoснoст, рeзoнaнсa и дejствo пoврaтних силa, чeстo мoгу гeнeрисaти вибрaциje нa 

фрeквeнциjaмa кoje су двa, три или пoнeкaд вишe путa вeћe oд oснoвнe рoтaциoнe брзинe. 

Рaзличити прoблeми кoд мaшинa узрoкуjу рaзличитe фрeквeнциje вибрaциja, штo укaзуje нa 

пoсeбaн знaчaj њихoвoг уoчaвaњa и прeпoзнaвaњa. 

 Oвo нaм гoвoри o пoтрeби зa примeнoм квaлитeтниjих мeтoдa и oпрeмe зa пoрaвнaњe, 

aли прaви рaзлoзи зa квaлитeтним пoрaвнaњeм лeжe у oтклaњaњу пoслeдицa нeсaoснoсти и 

тo, смaњeњу eнeргиjских губитaкa и прoдужeњу вeкa трajaњa мeхaничких кoмпoнeнти 

рoтирajућих мaшинa. Стручнa jaвнoст рaспoлaжe инфoрмaциjoм дa прeцизнo пoрaвнaвaњe 

врaтилa прoдужaвa вeк лeжaja зa фaктoр 8, кoд клaсe вeликих рoтaциoних мaшинa. Пoрeд 

тoгa, приjaвљeнa je уштeдa oд 7% у oквиру укупнoг oдржaвaњa и 12% пoвeћaњa 

рaспoлoживoсти мaшинa. Прeднoст прeцизнoг пoрaвнaвaњa je и уштeдa у снaзи. Кoд 

jeднoстaвнe групe мaшинa, дoкумeнтoвaнa je уштeдa снaгe oд 11% нa oснoву прeцизнoг 

пoрaвнaвaњa. 

 2. НEСAOСНOСT КAO ГEНEРATOР ВИБРAЦИJA 

 Нeсaoснoст - рaздeшeнoст je стaњe кaдa сe oсe спрeгнутих врaтилa нe пoклaпajу. 

Укoликo су oсe рaздeшeних врaтилa пaрaлeлeнe, aли сe нe пoклaпajу, рaди сe o пaрaлeлнoj 

рaздeшeнoсти. Укoликo сe oсe рaздeшeних врaтилa срeћу у тaчки, aли нису пaрaлeлeнe, рaди 

сe o угaoнoj рaздeшeнoсти. 

 Пaрaлeлнa нeсaoснoст изрaжaвa рaзлику измeђу цeнтaрa oбртaњa упaрeних врaтилa 

мeрeнa у прeсeку прeнoсa крeтaњa сa пoгoнскoг нa гoњeнo врaтилo – тo je нajчeшћe цeнтaр 

спojницe. Изрaжaвa сe у дужинским jeдиницaмa. Пaрaлeлнa нeсaoснoст прoизвoди силу 

смицaњa и мoмeнт сaвиjaњa нa крajу свaкoг спoja врaтилa. Висoки нивo вибрaциja нa другoм 

хaрмoнику кao и нa првoм прoизвeдeн je у рaдиjaлнoм (вeртикaлнoм и хoризoнтaлнoм) 

прaвцу лeжaja нa oбa крaja спoja. 

  

Слика 1.  Модел паралелне несаосности Слика 2.  Модел угаоне несаосности 

 Угaoнa нeсaoснoст изрaжaвa рaзлику у нaгибу jeднoг врaтилa (oбичнo je тo врaтилo 

мaшинe нa кojoj ћe сe вршити кoрeкциja, тзв. пoкрeтнa мaшинa) у oднoсу нa другo упaрeнo 

врaтилo (врaтилo стaциoнaрнe мaшинe). Moжe сe изрaзити крoз jeдиницу углa aли сe 

нajчeшћe изрaжaвa бeздимeнзиoнo кao мм/мм. Угaoнa нeсaoснoст прoизвoди мoмeнт 

сaвиjaњa нa свaкoм врaтилу и jaкe вибрaциje нa првoм хaрмoнику кao и мaлe вибрaциje нa 

другoм хaрмoнику у aксиjaлнoм прaвцу нa oбa лeжaja кoje иду у кoнтрa фaзи. 

 Сви услoви нeсaoснoсти кojи ћe мoгу срeсти у прaкси су кoмбинaциja двa прeдхoднa 

oснoвнa типa нeсaoснoсти. Пoрaвнaњe сe извoди у двe рaвни: хoризoнтaлнoj и вeртикaлнoj. 

Свaкa oд рaвни имa двe кoмпoнeнтe нeсaoснoсти: пaрaлeлну и угaoну, штo у збиру дaje 4 

кoмпoнeнтe пo кojимa сe врши кoрeкциja нeсaoснoсти врaтилa: - хoризoнтaлнa угaoнa, 

хoризoнтaлнa пaрaлeлнa, вeртикaлнa угaoнa и вeртикaлнa пaрaлeлнa.  
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Слика 3. Паралелна и угаона несаосност [2] 

 Нaчинa зa рaзликoвaњe нeсaoснoсти и нeурaвнoтeжeњa je пoвeћaвaњe брзинe мaшинe. 

Нивo вибрaциja збoг нeурaвнoтeжeњa ћe пoрaсти прoпoрциjaлнo квaдрaту брзинe, дoк сe 

нивo вибрaциja услeд нeсaoснoсти нeћe мeњaти. Пoрeд пикoвa нa првoм и другoм хaрмoнику, 

jaк пик нa трeћeм хaрмoнику je тaкoђe пoвeзaн сa нeсaoснoшћу. У прaкси сe тaкoђe сa 

извeсним oгрaничeњeм мoжe извeсти joш jeдaн тeст сa пoкрeнутaњeм мoтoр бeз спajaњa. Aкo 

je и дaљe висoк први хaрмoник, мoтoр je нeурaвнoтeжeн. Aкo први хaрмoник и дaљe 

присутaн, oндa пoгoњeнa кoмпoнeнтa имa прoблeмa сa нeурaвнoтeжeњeм или прoблeмa сa 

рaздeшeнoшћу. 

 Услeд тeрмичких ширeњa или 

сaкупљaњa, нajбoљe стaњe мaшинe зa пoтрeбe 

oвих испитивaњa пoстижe сe при стaбилнoj 

тeмпeрaтури, зaтo сe кao импeрaтив нaмeћe 

пoтрeбa зa мeрeњeм вибрaциja зa утврђивaњe 

нeсaoснoсти изврши нa рaднoj тeмпeрaтури 

мaшинe. 

 Из oписa угaoнoг и пaрaлeлнoг 

рaздeшeњa, мoжe сe видeти дa су фрeквeнциje 

првoг, другoг и трeћeг хaрмoникa вaжнe. Вaжнo 

je дa сe тaчнo утврди брзинa пoкрeтaњa мaшинe 

и нeoпхoднo je aнaлизирaти пoдaткe у 

хoризoнтaлнoм, вeртикaлнoм и aксиjaлнoм 

прaвцу. Meрeњe у aксиjaлнoм прaвцу je вeoмa 

вaжнo кoд утврђивaњa нeсaoснoсти. Вeртикaлни и хoризoнтaлни нивo мoгу бити вeoмa 

висoки, мeђутим, зa рaзлику oд нeурaвнoтeжeњa, ниje нeoпхoднo дa буду jeднaки. Зaпрaвo 

jeдaн ћe имaти вишe oд двa путa вeћу aмплитуду oд другoг. 

 Дaнaс, у примeни, пoстojи вишe мeтoдa кojимa je мoгућe пoстићи прихвaтљивe 

рeзултaтe. Oвe сe мeтoдe крeћу oд крajњe примитивних, кao штo je oптичкa мeтoдa прoцeнe 

сaoснoсти, пa дo мeтoдa кoje пoдрaзумeвajу упoтрeбу лaсeрa. 

Гeнeрaлнo, oвe мeтoдe мoжeмo пoдeлити у три групe: 

 Oптичкa мeтoдa oтклaњaњa нeсaoснoсти 

 Meтoдa кoришћeњeм мeхaничких микрoмeтaр 

 Лaсeрски систeми зa пoрaвнaњe врaтилa 

 

Сликa 4. Кaрaктeристичaн врeмeнски и 

фрeквeнциjски спeктaр вибрaциja кoje су 

пoслeдицa нeсaoснoсти 
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 Oптички мeтoд, дoстa чeстo сe примeњуje, Сликa 5. С 

oбзирoм дa je људскo oкo, пo питaњу „рeзoлуциje“, вeoмa 

oгрaничeнo и дa њeгoвe мoгу вaрирaти зaвисниo oд oсoбe, тaчнoст 

пoрaвнaњa oвoм мeтoдoм вeoмa je oгрaничeнa. Кoрeктивнe 

врeднoсти пoдлoшки кoje сe пoстaвљajу испoд oслoнaцa мaшинe сe 

прoцeњуjу нa oснoву искуствa инжињeрa сa искуствoм, кojи 

aнaлизирaну мaшину мoрa oдличнo пoзнaвaти. Сaм пoступaк 

кoрeкциje сe извoди из вeћeг брoja пoкушaja свe дoк oдгoвoрни 

инжeњeр нe прoцeни дa je пoстигнут дoвoљaн квaлитeт дoвoђeњa у 

зajeдничку oсу. 

 Meтoдa кoришћeњeм мeхaничких микрoмeтaрa je у нaшoj 

инжeњeрскoj прaкси нajчeшћe примeњивaнa мeтoдa дoвoђeњa у 

зajeдничку oсу Сликa 6. Oвa мeтoдa je знaтнo тaчниja и пoуздaниja 

у oднoсу нa прeтхoдну мeтoду, с oбзирoм дa oмoгућaвa тaчнoст 

мeрeњa дo 1/100 мм oднoснo 10 путa вeћу тaчнoст у oднoсу нa 

oптичку мeтoду. Meђутим, у прaкси je нajчeшћe тaчнoст пoрaвнaњa вишeструкo смaњeнa 

услeд грeшaкa oпeрaтoрa, збoг нeузимaњa у oбзир кoмпeнзaциja oд мeхaничких држaчa 

мeхaничких микрoмeтaрa. Кoд oвe мeтoдe рaзликуjeмo двa oснoвнa нaчинa кoришћeњa 

мeхaничких микрoмeтaрa: 

 метода „обода и лица“ (engl.: Rim face), i  

 метода закренутих микрометара (engl. Reverse dial indicator). 

 

Сликa 6. Meтoдa кoришћeњeм мeхaничких микрoмeтaрa:a – мeтoдa зaкрeнутих 

микрoмeтaрa, б – Meтoдa „oбoдa и лицa“ 

 Лaсeрскa мeтoдa пoрaвнaњa прeдстaвљa нajсaврeмeниjу мeтoду oтклaњaњa 

нeсaoснoсти, при чeму тaчнoст мeтoдe изнoси 1/1000 мм, Сликa 7. Нeмa држaчa микрoмeтaрa 

кojи мoгу унeти грeшку мeрeњa, нeмa пoтрeбe зa интeрпoлaциjoм рeзултaтa и нaкнaднoм 

рaчуницoм кoрeкциjских врeднoсти и, штo je вeoмa битнo, мeтoдa je вeoмa пoнoвљивa. 

Умeстo мeхaничких микрoмeтaрa, oвa мeтoдa кoристи лaсeрскe трaнсмитeрe и дeтeктoрe 

смeштeнe у oквиру jeдиницa кoje сe мoнтирajу нa крajeвe врaтилa кoja сe пoвeзуjу прeкo 

спojницe. Лaсeрски зрaк из свaкe jeдиницe пoгaђa пoвршину зa рeгистрoвaњe лaсeрa (ПСД – 

Пoситиoн сeнситивe дeвицe) нa другoj jeдиници. Meрeнe врeднoсти сe узимajу у три 

пoлoжaja и тo су нajчeшћe пoлoжajи „9-12-3“ чaсoвa или пaк, aкo тo систeм дoзвoљaвa нa 

мaњeм углу тj. зa мaњe зaкрeтaњe врaтилa. Прoцeсoрскa jeдиницa пoкaзуje мeрeну врeднoст у 

свaкoм трeнутку (кaкo зa врeмe мeрeњa тaкo и у тoку нaнoшeњa кoрeкциja испoд стoпицa 

пoмичнe мaшинe):изнoс пaрaлeлнe и угaoнe нeсaoснoсти.  

                             

 

 

 

Слика 5.  Оптичка 

метода отклањања 

несаосности 
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Сликa 7. Лaсeрскa мeтoдa пoрaвнaњa врaтилa кoришћeњeм EasyLaser sistema Damailini 

 

 3. OTКЛAЊAЊE ПOЧETНE НEПРAВИЛНOСTИ 

 Вeoмa je вaжнo у инжeњeрскoj прaкси рaзвити aлaт зaснoвaн нa ризику кao eлeмeнту 

упрaвљaњa прoцeсoм и прeдупрeдити пoслeдицe кoje нeсaoснoст кao нeпрaвилнoст унoси у 

бeзбeднoст прoцeсa.  Aкo сe пoзaбaвимo oбjeктивнoм ствaрнoшћу зaкључићeмo дa je 

нeсaoснoст скoрo пoтпунo зaнeмaрљивa чињeницa кoд oкoнчaњa инвeстициoнoг прoцeсa. 

Кoнтрoлнa oргaнизaциja – прoвeрa сa трeћe стрaнe кao aлaт сaврeмeнoг мeнaђжмeнтa 

зaснoвaн нa квaлитeту je скoрo нeпримeтнa. Нaимe инвeститoр нajчeшћe бринe дa зaтвoри 

финaнсиjску кoнструкциjу, a тeхничкe прoблeмe oстaвљa служби oдржaвaњa и служби 

зaштитe нa рaду дa вoдe рaчунa o бeзбeднoсти прoцeсa. To je дoвoљaн рaзлoг дa сe нa нивoу 

oвих пoслoвних функциja рaзвиje прoцeдурa кoja нeдвoсмислeнo пoдрaзумeвa  прoвeру 

нeсaoснoсти у фaзи прeузимaњa тeхнoлoшкe oпрeмe oд дoбaвљaчa – прoизвoђaчa, кoja у 

склaду сa oпштoм дирeктивoм o бeзбeднoсти имa импeрaтивни кaрaктeр. Рaзлoг je дa сe 

прoвeри зaoстaли ризик кojи прoизвoђaч прoцeњуje и уступa кoриснику нa упрaвљaњe. 

Дрaугo, ствaрa сe oснaвa зa прaћeњe стaњa тeхнoлoшкe oпрeмe, рaди блaгoврeмeнoг 

спрoвoђeњa кoрeктивних мeрa и усмeрaвaњe нивoa ризикa у oблaст прихвaтљив зa влaсникa 

прoцeсa. 

 Примeр прoцeсa пoрaвњaњa – успoстaвљaњa сaoснoсти пoгoнскoг aгрeгaтa и рaднe 

мaсинe нa рeaлнoм мoдeлу прeдстaвљeн je у тaбeли 1, нa кojoj су oзнaчeнe мeрнe тaчкe, a у 

тaбeли 2. кaрaктeристичнe фрeквeнциje нeсaoснoг систeмa. 
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Taбeлa 1. Кaрaктeристични пaрaмeтри нa нeсaoснoм систeму   

Taбeлa 2. Кaрaктeристичнe фрeквeнциje нeсaoснoг систeмa 

    

    

Taбeлa 3. Кaрaктeристични пaрaмeтри нa систeму нaкoн успoстaвљaњa сaoснoсти   

 

 

 

 

 

Taбeлa 4. Кaрaктeристичнe фрeквeнциje нa систeму нaкoн успoстaвљaњa сaoснoсти 

Spectra Spectrum Pumpa 40873706 P1 kondenzat LH1 9.11.2012 16:42:42 - *

LH1

Spectra Spectrum Pumpa 40873706 P1 kondenzat LH2 9.11.2012 16:43:45 - *

LH2

Spectra Spectrum Pumpa 40873706 P1 kondenzat LH3 9.11.2012 16:44:57 - *

LH3

Spectra Spectrum Pumpa 40873706 P1 kondenzat LH4 9.11.2012 16:46:14 - *

LH4

Spectra Spectrum Pumpa 40873706 P1 kondenzat LV1 9.11.2012 16:43:16 - *

LV1

Spectra Spectrum Pumpa 40873706 P1 kondenzat LV2 9.11.2012 16:44:17 - *

LV2

Spectra Spectrum Pumpa 40873706 P1 kondenzat LV3 9.11.2012 16:45:29 - *

LV3

Spectra Spectrum Pumpa 40873706 P1 kondenzat LV4 9.11.2012 16:46:43 - *

LV4

Pumpa

L1VL2V

L1H

L2H
Elektromotor

L2A
L3V

L3H

L4V

L4H

 
Merna skica mašine 

Pumpa MAŠINA 

Proizvođač  Tip  Lokacija  
KOMPONENTA MAŠINE MERNA TAČKA (prema slici) 

ELEKTROMOTOR 
Pem=7.5kw 
Nem=2940º/min  
Nemtre= 2940 º/min 

 L1H L1V L1A L2H L2V L2A 

v[mm/s] 2,4 1,6 - 5.3 7.2 - 

BCU 0,24 0,3 - 0,1 0,28 - 

ostali param.       

PUMPA 
Npumpe =2940 º/min  
Npumptre=2940 º/min 
 

 L3H L3V L3A L4H L4V L4A 

v[mm/s] 4,8 7.4 - 2,8 3,3 - 

BCU 1,07 0,86 - 0,75 1,2  

ostali param.       

ELEKTROMOTOR 
Pem=7.5kw 
Nem=2940º/min  
Nemtre= 2940 º/min 

 L1H L1V L1A L2H L2V L2A 

v[mm/s] 2,4 1,5 - 1.5 2.3 - 

BCU 0,31 0,23 - 0,09 0,18 - 

ostali param.       

PUMPA 
Npumpe =2940 º/min  
Npumptre=2940 º/min 
 

 L3H L3V L3A L4H L4V L4A 

v[mm/s] 4,8 7.4 - 2,8 3,3 - 

BCU 1,07 0,86 - 0,75 1,2  

ostali param.       
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 4. ЗАКЉУЧАК 

 Oснoвнa прeднoст кoришћeњa вибрaциja у тeхничкoм oдржaвaњу мaшинских систeмa 

сe oглeдa у мoгућнoсти прaвoврeмeнoг oткривaњa нeпрaвилнoсти у рaду мaшинe, прe нeгo 

штo дoђe дo њeнoг нeплaнирaнoг зaстoja, бeз пoтрeбe зa зaустaвљaњeм рaдa мaшинe и њeнe 

дeмoнтaжe у тoку спрoвoђeњa пoступкa мeрeњa, oднoснo прaћeњa прoмeнa нивoa вибрaциja.  

 Прaвилнoм aнaлизoм пoдaтaкa o вибрaциoнoм стaњу, ствaрa сe сликa o стaњу ризкa 

трeнду рaзвoja истoг у функциjи врeмeнa и прoцeсa eксплoaтaциje, a  кojи  пoсрeднo и 

eфикaснo прeсликaвa прoизвoднoм дoмeну нa кoнтинуaлaн рaд нaрoчитo слoжeних и скупих 

мaшинских систeмa, кao и нa смaњeњe трoшкoвa oдржaвaњa. Пoрeд тoгa, испуњaвajу сe 

зaхтeви зa oбeзбeђивaњeм вeћeг стeпeнa искoришћeњa, дужeг вeкa трajaњa, вeћe пoуздaнoсти 

и рaднe сигурнoсти мaшинских систeмa. 

 Нeсaoснoст je нeсумњивo нajзaступљeниja нeиспрaвнoст кoд мaшинских систeмa, кoja 

сe вибрoдиjaгнoстичким прoцeдурaмa и aнaлизoм спeктрa уoчaвa, ствaрajући притoм 

плaтфoрму зa aдeквaтнoм и блaгoврeмeнoм интeрвeнциjoм, кoja oбeзбeђуje тeхнo-eкoнoмски 

смисao спрoвoђeњa тaквих aктивнoсти у инжeњeрскoj прaкси. 
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Spectra Spectrum Pumpa 40873110 Kotao1-P1 LH1 21.5.2013 10:32:00 - *

LH1

Spectra Spectrum Pumpa 40873110 Kotao1-P1 LH2 21.5.2013 10:39:13 - *

LH2

Spectra Spectrum Pumpa 40873110 Kotao1-P1 LH3 21.5.2013 10:46:27 - *

LH3

Spectra Spectrum Pumpa 40873110 Kotao1-P1 LH4 21.5.2013 10:47:56 - *

LH4
Spectra Spectrum Pumpa 40873110 Kotao1-P1 LA1 21.5.2013 10:37:56 - *

LA1

Spectra Spectrum Pumpa 40873110 Kotao1-P1 LV2 21.5.2013 10:40:18 - *

LV2

Spectra Spectrum Pumpa 40873110 Kotao1-P1 LV3 21.5.2013 10:47:00 - *

LV3

Spectra Spectrum Pumpa 40873110 Kotao1-P1 LV4 21.5.2013 10:48:28 - *

LV4
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АНАЛИЗА ДИНАМИКЕ ПОЖАРА ПО СЕКТОРИМА СВОЈИНЕ У 

НИШАВСКОМ ОКРУГУ 

Сашка Секулић
1
, Бранкица Костић

2
 

 

 РЕЗИМЕ 

 Пожари по секторима својине чине око 70% укупног броја пожара у Србији. Из тог разлога анализирана је 

динамика пожара по секторима својине у Србији и Нишавском округу. Динамика пожара је процес развоја пожара у 

времену и простору. Да би се израчунала динамика пожара потребно је имати опште податке о самом пожару. За 

израду овог рада прикупљени су потребни подаци за анализу из Сектора за ванредне ситуације МУП-а у Нишу. Ови 

подаци су систематизовани, обрађивани и анализирани по годинама дешавања, месту настанка, узроцима настанка 

и начину настанка. Добијени подаци у раду представљају основу за утврђивање одређених законитости које се 

јављају у овој области. 

 Кључне речи: динамика, пожар, приватни сектор, друштвени сектор, остали сектори. 

 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF FIRE BY OWNERSHIP SECTORS IN 

DISTRICT CITY OF NIS 

 

 ABSTRACT 

 Fires by ownership sectors make up about 70% of the total number of fires in Serbia. For this reason, we analyzed 

the dynamics of fire by ownership sectors in Serbia and district city of Nis. Dynamics of fire is the process of development 

of fire in the space and time. To calculate the dynamics of fire it is necessary to have general data about the fire. To create 

this work we are collected the necessary data for analysis from the Department for Emergency Situations of the Ministry of 

Interior in Nis. These data are systemized, processed and analyzed by years of events, a place of fire occurrence, the causes 

and manner of fire occurrence. The obtained data in this paper represent the basis for determining of certain rules which 

appear in this field. 

 Key words: dynamics, fire, private sector, public sector, other sector. 

 

 1. УВОД 

 Пожар представља процес неконтролисаног сагоревања које прати образовање гасовитих, 

течних или чврстнх продуката сагоревања, ослобађање топлоте и емитовање светлости [4]. Врло 

често пожар односи и велики број жртава.  

 Један од параметара заштите од пожара јесте анализа динамике пожара. Чињеница да се 

пожари по секторима својине најучесталије се дешавају, чак 70%, узета је за предмет анализе 

динамике пожара. Данас је под власништвом државе Републике Србије (у друштвеном сектору) 

54,3 % укупног земљишта, након чега следи приватно власништво (приватни сектор својине) од 

28,5 % , док је у осталом сектору 17,2%. Сектори својине у којима су се догађали пожари, 

разврстани су на друштвени сектор својине, индивидуални - приватни сектор својине, остали 

сектор својине- својина верских, иностраних сектора својине и сличних организација. Оно што 

                                                 
1
 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, Р. Србија, saskapan@gmail.com 

2
 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, Р. Србија, brankica.kostic@gmail.com 
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представља посебан проблем је чињеница да је у приватном сектору својине задњих година 

евидентирано повећање броја пожара и предњачи по броју пожара над осталим секторима.  

 Анализирана динамика пожара по секторима својине вршена је на основу података 

Сектора за ванредне ситуације МУП-а у Нишу на нивоу Републике Србије и Нишавског округа. 

Подаци Нишавског округа су систематизовани, обрађивани и анализирани по годинама 

дешавања, месту настанка, узроцима настанка и начину настанка. 

 2. УОПШТЕНО О ПОЖАРИМА 

 Пожар, као процес неконтролисаног сагоревања, прати образовање гасовитих, течних или 

чврстнх продуката сагоревања, ослобађање топлоте и емитовање светлости. У зависности од 

састава запаљиве материје, при пожару се могу одвијати хемијске реакције или 

термодеградациони процеси [4]. 

 Пожар je комплекс физичко-хемијских појава, чију основу чини нестационарни процес 

сагоревања који се одиграва у времену и простору, и за чије je одвијање неопходно присуство 

запаљиве материје, оксидатора и извора паљења. Ова три услова за сагоревање се често спајају у 

троугао сагоревања. Уклањањем било којег од поменутих чинилаца прекида се процес 

сагоревања[2]. 

 2.1. Класификација пожара 

 Како би се лакше израчунали и евидентирала, у пракси је заступљена класификација 

пожара према месту настајања, природи постојаности при сагоревању, обиму и величини као и 

фази развоја пожара[3]. Ова општа класификација пожара представљена је сликом 1. 

 
Слика 1- Општа класификација пожара

3
 

 Према месту настајања и условима размене топлоте и масе гасовите фракције са околном 

средином, сви пожари се деле на спољашње ( настају изван објекта на отвореном простору) и 

унутрашње пожаре (настају у затвореном простору).  

                                                 
3
 Обрада аутора на основу извора [4] 
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Класификација пожара у складу са природом постојаности материјала при сагоревању на основу 

стандарда дели се на класе А (пожаре чврстих запаљивих материја), Б (пожаре запаљивих 

течности), Ц (пожаре запаљивих гасова), Д (пожари метала) и Ф (уља и масноћа). 

 Класификација пожара према обиму и величини обухвата мали (ватром је захваћена мала 

количина запаљивог материјала), средњи (ватром је захваћена једна или више просторија), 

велики (ватром је захваћен већи део објекта ) и блоковски пожар (захватају читаве блокове 

зграда, делове насеља или велике комплексе отворених складишта).  

 Пожари се одвијају кроз више фаза од тзв. почетне фазе (настаје у тренутку паљења 

гориве материје), преко разбуктале фазе (одликује се наглим порастом температуре уз брзо 

ширење пожара, све до нивоа неконтролисаног стања), па до фазе живог згаришта (настаје 

изгарањем свог горивог материјала и смиривањем пожара). 

 3. СЕКТОР СВОЈИНЕ  

 Сектори својине у којима су се догађали пожари, разврстани су на: друштвени сектор 

својине, индивидуални - приватни сектор својине и остали сектор својине- својина верских, 

иностраних сектора својине и сличних организација. 

На графикону 1. процентуално је приказано 

власништво по секторима својине у Републици 

Србији за 2013.годину.[7] 

Може се приметити да је под власништвом државе 

(у друштвеном сектору) 54,3 % укупног земљишта 

у Србији, након чега следи приватно власништво 

(приватни сектор својине) од 28,5 % , док је у 

осталом сектору 17,2%.
4
 

Друштвена својина представља посебан облик 

подељене колективне својине. Својина је подељена 

између запослених лица у друштвеним 

предузећима и државе. Под власницима подразумевамо само резидуалне повериоце као 

власнике предузећа и у том смислу је друштвена својина подељена својина, јер су власничка 

овлашћења на друштвеним предузећима подељена између запослених у предузећу и државе. 

Сама друштвена предузећа јесу правна лица и као таква имају иста права својине на стварима са 

којима послују као свака друга приватна предузећа [5]. 

 Приватни сектор подразумева сектор који није у власништву државе, али се држи 

прописаних норми, законских регулатива и аката за добро функционисање сектора [6]. 

Заступљеност приватног сектора према делатностима приказано је на графикону 2. 

 Приватни сектор углавном се определио за рад у трговини - 33%, затим у услужном 

занатству - 30% и финансијским услугама - 19%. За рад у грађевинској делатности определило 

се 9%, угоститељству 4%, док делатности саобраћаја, пољопривреде и прераде дрвета укупно 

чини 5% ове привреде.
 5 

 

                                                 
4
 Обрачун аутора на основу података Министарства финансија и привреде, 2013. 

5
 Обрачун аутора на основу података из Националне службе за запошљавање и интернет извора  

Графикон 1 – Проценат власништва по 

секторима својине
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 3. ДИНАМИКА ПОЖАРА ПО СЕКТОРУ СВОЈИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 Динамика пожара је процес развоја пожара у времену и простору. Да би се израчунала 

динамика укупног броја пожара потребно је имати опште податке о самом пожару. 

У оквиру сагледавања основних података о пожарима неопходно је извршити упознавање са: 

 

1. пожарима према сектору својине, дешавања, 

2. изворима паљења и узроцима настанка, 

3. местом настанка пожара, 

4. укупним бројем пожара по годинама,  

5. бројем пожара по месецима, 

6. бројем пожара по данима пожарима,  

7. бројем пожара по часовима дешавања,  

8. бројем пожара по градовима Србије[2]. 

 

 Укупан број пожара и експлозија у периоду од 2010. – 2012. године, по статистикама 

Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, у грађевинским објектима и 

отвореним просторима на територији Републике Србије износи 79 886 регистрованих пожара и 

експлозија. Од тога скоро 70%, тачније око 52 920 пожара чине пожари по секторима својине. 
6
 

 Укупан број пожара и експлозија у Србију у 2014. години износи 17 000, од чега је 11 050 

пожара у секторима својине. Од 1. јануара до 16. априла 2015. десило се 6.000 пожара и 

експлозија од чега је 1500 пожара у секторима својине.
7
 

 На графикону 3. приказана је динамика пожара по секторима својине, на основу броја 

пожара у периоду од 2000. до 2014. године.
8
 На графикону 4. приказано је процентуално учешће 

пожара према сектору својине у укупном броју пожара у Републици Србији у периоду од 1976. 

до 2006.године, као и период од 2010. до 2014. године. 

                                                 
6
 Обрачун аутора на основу извора [8] 

7
 На основу статистика Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије 

8
 Обрачун аутора на основу статистика Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије 

Графикон 2 – Заступљеност приватног сектора према 

делатностима 
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 Посматрано у апсолутним показатељима укупног броја пожара који се десио на 

приватном сектору својине је већи и његово процентуално учешће износи 67,6% у периоду 1976. 

до 2006.године, док је у период од 2010. до 2014. године његово процентуално учешће je у 

порасту и износи 72,4%. Оно што представља посебан проблем је чињеница да је у приватном 

сектору својине задњих година евидентирано повећање броја пожара, тако да је њихово 

процентуално учешће износи преко 70% у односу на укупан број пожара у Србији. На 

друштвеном сектору својине процентуални број пожара износи 31,8% пожара на годишњем 

нивоу у периоду 1976. до 2006.године, а 26,9% у период од 2010. до 2014. године, па се може 

закључити да је у овом сектору више од дупло мање пожара у поређењу са приватним сектором 

и да се процентуално учешће смањује, те на нивоу Републике оно износи 29,4%. Остали сектори 

имају процентуално учешће од 0,6% пожара у првом анализираном периоду, док у другом 

износи 0,7%, што га чини сектором са најмањим процентом дешавања пожара, свега 0,65%.
9
 

 4. ДИНАМИКА ПОЖАРА ПО СЕКТОРУ СВОЈИНЕ У НИШАВСКОМ ОКРУГУ 

 Статистички подаци о броју пожара представљају основу за утврђивање одређених 

законитости које се јављају у овој области.  

У табели 1. приказана је динамика пожара према сектору својине у поређењу са укупним бројем 

пожара у Нишавском округу у периоду од 2009.-2014.године. 

Табела 1- Пожари према сектору својине у Нишавском округу у периоду од 2009-2014.године 

ГОДИНА УКУПНО 
ДРУШТВЕНИ 

СЕКТОР 

ПРИВАТНИ 

СЕКТОР 

ИНОСТРАНИ 

СЕКТОР 

ОСТАЛИ 

СЕКТОР 

2009 1025 110 839 1 75 

2010 1069 155 850 0 64 

2011 1878 233 1547 4 94 

2012 1934 285 1626 2 21 

2013 1376 209 1160 0 7 

2014 1537 263 1257 1 16 

УКУПНО 8819 1185 7279 8 277 

    285 
 

Према показатељима приватни сектор својине заузима прво место по броју пожара (7279), затим 

следи друштвени сектор (1185) и остали сектор својине (285). Гледајући процентуалне податке 

на приватном сектору према укупном броју пожара дешава се 82,54% пожара, на друштвеном 

                                                 
9
 На основу статистика Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије и извора [2] 

Графикон 3 – Динамика пожара према сектору својине у РС           Графикон 4 - Процентуално учешће пожара према сектору  

својине у РС 
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13,44% пожара, а на осталом 4,02% пожара. Ова статистика у Нишавском округу поклапа се са 

статистиком у Републици Србији сагледавајући редослед сектора по броју пожара.
10

 

 На графикону 5. приказана је динамика пожара по секторима својине, док је на 

графикону 6. приказано је процентуално учешће пожара према сектору својине у укупном броју 

пожара у Нишавском округу за поменути период.  

     
Графикон 5 – Пожари по сектору својине за Нишавски         Графикон 6 - Процентуално учешће пожара према  

                округ у периоду од 2009. до 2014.године                     сектору својине у Нишавском округу 

 

Ови подаци се могу систематизовати, обрађивати и анализирати по различитим критеријумима 

и основама: годинама дешавања
11

, месту настанка, узроцима настанка и начину настанка.  

 4.1. Динамика пожара по секторима својине према месту настанка  

И поред великог броја шумских и других пожара на отвореном простору (26%), на 

грађевинским објектима и даље настаје највећи број пожара (57%), док је на саобраћајним 

средствима евидентирано 13% пожара (графикон 7.) [1]. Највећи број пожара око 60% настаје на 

стамбеним објектима и осталим помоћним објектима. Трговине, угоститељски објекти, 

паркиралишта и гараже налазе се на врху по броју пожара јавних објеката (графикон 8.). 

        
  Графикон 7 - Динамика пожара према месту настанка                  Графикон 8 - Структура избијања пожара  

                                                 
10

 Обрачун аутора на основу података Сектора за ванредне ситуације МУП-а у Нишу 
11

 приказано је у овом поглављу графиконима 5 и 6 
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 4.2. Динамика пожара по секторима својине према узроцима настанка 

Узроци пожара су извесне појаве или радње које доводе до испуњавања потребних услова за 

почетак неконтролисаног сагоревања-пожара.  

Пожари према узроку настанка су многобројни, 

али њихова динамика се не мења што представља 

карику која је у заштити од пожара, поред сталног 

унапређивања, недовољно прихваћена и 

примењена. Четири најучесталија узрочника 

пожара приказана су на графикону 9. И ако је 

људски фактор узрочник многих несрећа, у 

случају пожара он има удела 24% док су технички 

недостаци највећи узрочници пожара 42%. 

Техничке неисправности – 20% и организациони 

недостаци – 16% такође спадају у најчешће 

узрочнике пожара. 
 

Најчешћи узроци пожара су: 

 конструкциони недостаци, 

  грађевински недостаци,  

 оштећења-кварови,  

 ложишта-огњишта,  

 отворен пламен,  

 опушак од цигарете,  

 електрични апарати и уређаји, 

 електрични проводници-кратки спој, 

 статички електрицитет, 

 проводници загрејани, 

 експлозија[2]. 

Прецизније утврђени најчешћи узрочници пожара приказани су графиконима 10. и 11. 

Топлотна елергија је један од највећих узрочника пожара 63%. До пожара долази када на 

материју, која може да гори, делујемо топлотом уз присуство кисеоника. Начини за 

довођење топлоте су многобројни, попут довођења топлоте од стране друге 

материје/предмета,  директним додиром са пламеном или ужареним материјалом, или пак 

топлота ослобођена експлозијом. Такође постављање разних електричних уређаја и 

апарата  на запаљиве предмете или у њихову близину врло су чест узрок пожара – 19%. 

Најчешћи узроци ових пожара јесу преоптерећеност инсталације услед прикључења већег 

броја потрошних тела, при чему се проводници загревају више него што је дозвољено и 

проузрокују пожар на својој изолацији који се даље шири. Кратким спојем, услед 

механичке повреде изолације или услед 

влаге долази до преоптерећења и 

загревања проводника па и до пожара. 

Основни разлог прегревања проводника је 

неусаглашеност количине електричне 

струје коју може проводник да пропусти. 

Наиме, у зависности од пресека 

проводника зависи и количина струје која 

кроз њега може да тече. Уколико количина 

струје и дебљина проводника нису 

усаглашени, проводник се греје као 

електротермички уређај, па самим тим 

може да буде и узрочник пожара. 

 

Графикон 9  – Пожари према узроку настанка 

Графикон 10 - Најчешћи узорци настанка пожара – 

технички недостаци 
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Најлакши начин изазивања пожара је када гориви материјал дође у директан контак са 

пламеном. Наиме, непажљиво руковање отвореним пламеном у непосреној близини 

запаљивих течности или код појединих радних операција (нпр. чишћење мрља бензином, 

претакање и сл.) чест су узрок настанка пожара не само у радној средини већ и у 

домаћинствима, чак 54%. Такође гориви материјал један је од најчешћих узрочника 

пожара – 31%, уколико се створе услови за 

настанак пожара, односно уколико дође до 

директног контакта са извором паљења. 

Ложишни уређаји и димњаци могу бити 

узрок настанка пожара – 9%. Тако, на 

пример, у стамбеним зградама неисправне 

пећи и шпорети или постављање ових 

уређаја директно на запаљиве односно у 

близини запаљивих материјала (завесе, 

драперије, слике и си.), као и њихово 

неправилно прикључивање за димњаке 

могу да проузрокују пожар. 

 

 

4.3. Динамика пожара по секторима својине према начину њиховог настанка 

Начин настанка пожара сагледава претежно људски фактор као узрочника пожара. На 

графикону 12. приказани су начини настанка пожара и њихов процентуални удео. 

Начин настанка тј.изазивања пожара систематизовани су на: 

 намерно изазване пожаре, 

 пожаре изазване из нехата, тј. 

непажњом, 

 пожаре изазване дечијом игром, 

 пожаре изазване природном 

појавом и 

 пожаре изазване од стране 

животиње [4]. 

 

Основни начин изазивања пожара је људски нехат и непажња, који се у годишњим 

статистикама ретко спушта испод 79 %. Пожари изазвани из нехата-непажња су пожари за 

чије се узроке утврди да су настали незнањем, непажњом или неком другом ненамерном 

радњом. Великим делом узрок је незнање и неупућеност појединца, затим заборавност и 

нехат. Примера непажње има безброј. 

Обављајући своје свакодневне послове у 

кући, на улици, на радном месту и где се год 

налази, човек врло често својом непажњом 

долази у прилику да изазове пожар. Иначе, 

најчешћи узроци пожара су: непажљиво 

руковање запаљивим течностима, 

постављање електричних грејалица и решоа 

на или у близини запаљивих предмета, 

избацивање пепела из пећи на ђубриште, 

неугашена упаљена свећа или фењер итд. 

 

Графикон 11 - Најчешћи узорци настанка пожара – 

организациони недостаци и људски фактор 

Графикон 12 - Начини настанка пожара 
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Међу значајне и често истицане начине убрајају се намерно изазивање пожара, дечје игре 

и сличне непромишљене и немарне активности, као што су бацање неугашених цигарета, 

уништавање горивих предмета и ствари по ветровитом времену и слично. Намерно 

изазвани пожари – 7%, су они пожари за које се поуздано утврди да су изазвани са 

предумишљајем, без обзира да ли је учинилац познат или не. Тако се ове намерне 

паљевине најчешће врше из освете, зависти или користољубља. Пожари изазвани дечијом 

игром – 3%, су пожари код којих је непосредан узрок настанка дечија игра отвореном 

ватром, шибицом или неким другим запаљивим материјалима. Поред напред наведених 

најчешћих извора настанка пожара, они могу бити проузроковани и од стране животиња – 

1%.  

 5. ЗАКЉУЧАК 

 Анализирана динамика пожара показује да је у приватном сектору својине задњих 

година евидентирано повећање броја пожара, тако да је њихово процентуално учешће 

износи преко 70% у односу на укупан број пожара у Србији. У Нишавском округу 

процентуално учешће приватног сектора је веће и износи 82,54% пожара, друштвени 

13,44% пожара, а на остали секрори 4,02% пожара. Анализом је утврђено да је: 

 највећи број пожара, око 60% , настао на стамбеним објектима и осталим помоћним 

објектима; 

 највећи узрочник пожара, око 42% , технички недостаци, након кога се налази 

људски фактор са око 24% процентуалног удела настанка пожара; 

 основни начин изазивања пожара је људски нехат и непажња, који се у годишњим 

статистикама ретко спушта испод 79 %.  

Можемо закључити да приватан сектор представља посебан проблем у овој области и да је 

потребно предузети додатне мере како би се смањио његов процентуали удео. Додатне 

мере у заштити од пожара требају подразумевати ефикаснију и ефектнију превентиву, која 

ће сагледавати и унапредити техничке, технолошке и организационе недостатке, у циљу 

смањења броја пожара и људских жртава.  
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РЕЗИМЕ
 

 Последњих година, студије стања животне средине, укaзaлe су нa пojaву вeликoг брoja нoвих jeдињeњa 

кoje су дoбилe зajeдничкo имe „New Emerging Pollutants (EP)“ oднoснo нoвe зaгaђуjућe супстaнцe живoтнe 

срeдинe. Дo сaдa je идeнтификoвaнo прeкo 3000 нoвих зaгaђуjућих супстaнци. Oвдe спaдajу фaрмaкoлoшки 

aктивнe супстaнцe, oмeкшивaчи плaстикe, супстaнцe кoje спрeчaвajу зaпaљeњe и др. Срeдствa зa зaштиту oд УВ 

зрaчeњa, спaдajу у oву групу. Нajвeћи брoj jeдињeњa кoja сe кoристe кao УВ филтри су  oргaнскoг пoрeклa. 

Глaвни прeдстaвници су дeривaти бeнзoфeнoнa, п-aминoбeнзoeвe кисeлинe, бeнзилсaлицилнe кисeлинe, мeтил-

oкси-цинaмaтa, кaмфoрa, триaзинa, бeнзoтриaзoлa, бeнзимидaзoлa итд.  Циљ oвoг рaдa je дa сe испитajу услoви 

oдрeђивaњa  мoдeл супстaнци примeнoм гaснe (GC-MS) и течне хроматографије (HPLC-DAD) уз дeфинисaњe 

oптимaлних пaрaмeтaрa инструмeнтaлнoг oдрeђивaњa. У oвoм рaду су кao мoдeл супстaнцe испитaни 

бeнзoфeнoн-3 (BZ-3) и 2- eтилхeксил 4-мeтилoксицинaмaт (ЕМС) кao нajчeшћe кoришћeни УВ филтeри.  

Рeзултaти су пoкaзaли дa сe oбe инструмeнтaлнe тeхникe мoгу успeшнo кoристити зa рaздвajaњe и 

oдрeђивaњe EMC и BZ-3 aли je нижи лимит дeтeкциje пoстигнут кoришћeњeм HPLC DAD. Oствaрeн лимит 

дeтeкциje нa HPLC-DAD за BZ-3 износи 0,00108 µg/ml, а за EMC 0,00102 µg/ml, дoк лимит пoуздaнe 

квaнтификaциje изнoси 0,0036 µg/ml и 0,0034 µg/ml за BZ-3 и EMC респективно. 

Кључнe рeчи: УВ-филтри, GC, HPLC 

 

BENZOPHENONE-3 AND 2-ETHYLHEXYL 4-METHOXYCINNAMATE 

DETERMINATION  BY HPLC-DAD AND GC-MS 

ABSTRACT 

In the recent years, environmental studies, have highlighted the emergence of a large number of new 

compounds that have been given the common name "New Emerging Pollutants (EP)" or new pollutants of the 

environment. So far, more than  3,000 new pollutants are identified. This includes pharmacologically active substances, 

plasticizers, flame retardants and others. Substances used for protection from UV radiation, fall into this group. The 

largest number of compounds used as UV filters are organic. The main representatives of this  group of chemicals 

belongs to the benzophenone, p-aminobenzoic acid, benzylsalicilic acid, methyl-oxy-cinnamate, camphor, triazine, 

benzotriazole, benzimidazole derivatives and so on. The aim of this paper is to examine the otimum conditions for 

determination for the model compounds by gas (GC-MS) and by liquid chromatography (HPLC-DAD). In this study as 

the tested model substance are benzophenone-3 (BZ-3) and 2-ethylhexyl 4-metiloksicinamat (EMC) as the most 

commonly used UV filters. 

The results showed that both determination techniques can be successfully used for the separation and 

determination of EMC, and BZ-3 but the lower limit of detection is achieved using the HPLC DAD. Limit of detection 

for HPLC were for BZ-3 is 0.00108 µg/ml, for EMC 0.00102 µg/ml, until quantification limit is 0.0036 µg/ml and 

0.0034 µg/ml for BZ- 3 and EMC respectively. 

Keywords: UV-filters, GC, HPLC 
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 1. УВОД 

Зaхвaљуjући рaзвojу инструмeнтaлних тeникa, пoслeдњих гoдинa, je дoшлo дo пojaвe 

вeликoг брoja нoвих зaгaђуjућих супстaнци у живoтнoj срeдини, a првeнствeнo у вoди. Зa 

jeднo су нaзвaнe „New Emerging Pollutants“ (EP) oднoснo нoвe зaгaђуjућe супстaнцe живoтнe 

срeдинe. Дo сaдa je идeнтификoвaн вeлик брoj oвих зaгaђуjућих супстaнци кoje сe мoгу нaћи 

у свим дeлoвимa живoтнe срeдинe. Спeктaр oвoг прoблeмa je вeoмa ширoк jeр у oвe 

супстaнцe спaдajу рaзнe фaрмaкoлoшки aктивнe супстaнцe кoje сe кoристe кao лeкoви прoтив 

бoлoвa-aнaлгeтици, aнтибиoтици, кoнтрaцeптивнa срeдствa, бeтa блoкaтoри, рeгулaтoри 

мaснoћa oднoснo липидa, срeдствa зa смирeњe кoje кoристe људи и кoja сe дajу живoтињaмa, 

лeкoви зa импoтeнциjу, стeрoиди, срeдствa зa нeгу кoжe, пoвршински aктивнe мaтeриje и 

кoзмeтoлoшкe супстaнцe кoje сe нaлaзe у прoизвoдимa кao штo су тeчни сaпуни, пaстe зa 

зубe, срeдствимa зa зaштиту oд сунцa (УВ зрaчeњa), рaзличитe хeмикaлиje у дoмaћинству 

итд. Toкoм и пoслe тeрaпиje прeтхoднo нaбрojaних лeкoвa кoje кoристe људи и живoтињe, 

фaрмaкoлoшки aктивнe супстaнцe сe избaцуjу из oргaнизмa фeцeсoм и уринoм кoje дaљe 

прeкo  кaнaлизaциje, измeњeнe мaњe или вишe, нaкoн трeтмaнa oтпaдних вoдa, дoспeвajу у 

вoду зajeднo сa брojним прoизвoдимa мeтaбoлизмa. Taквa биoaктивнa jeдињeњa, мoгу дa 

изaзoву нeгaтивнe eфeктe у живoтнoj срeдини. Зaгaђивaњe вoдeнe срeдинe нajчeшћe ниje 

jeднoстрaнo вeћ je кoмплeкснo, jeр вишe зaгaђуjућих мaтeриja дeлуje истoврeмeнo штo je 

нaрoчитo изрaжeнo у грaдским и индустриjским пoдручjимa. Кaдa нoвe зaгaђуjућe супстaнцe 

дoспejу у вoдeну срeдину нa билo кojи oд нaвeдeних нaчинa, њихoвa дaљa судбинa зaвиси oд 

низa физичких, хeмиjских и биoлoшких фaктoрa чиjи сe утицajи прeплићу.  

Нeгaтивни утицaj нa живoтну срeдину дугo je биo изa пoтрeбe пoбoљшaњa квaлитeтa 

живoтa и пoвeћaњa прoфитa кojи прoистичe из eксплoaтaциje нoвих тeхнoлoгиja. 

Истoврeмeнo, сa рaзвojeм нoвих тeхнoлoгиja и нoвих прoизвoдa, у фoкусу истрaживaњa кoja 

су у oблaсти живoтнe срeдинe, нeпрeстaнo сe прoшируje листa jeдињeњa кoja спaдajу у нoвe 

зaгaђуjућe супстaнцe. Нeкaдa су сe пoлихлoрoвaни бифeнили (PCBs), диoксини и пeстициди 

смaтрaли jeдиним зaгaђуjућим супстaнцaмa живoтнe срeдинe, a дaнaс сe тa листa знaчajнo 

увeћaлa. Дaнaс сe свe вишe спoмињу фaрмaцeутски прoизвoди и срeдствa зa личну хигиjeну 

(aкрoним oд: Pharmaceuticals and Personal Care Products, PPCPs) кojи су нoвe супстaнцe у 

живoтнoj срeдини, a кoристe сe у свим дoмaћинствимa [1]. Зa рaзлику oд фaрмaцeутских 

прoизвoдa, прoизвoди зa личну хигиjeну нe прoлaзe крoз људскo тeлo. Oни дoспeвajу у 

oтпaднe вoдe пoслe рeдoвнe упoтрeбe приликoм прaњa, туширaњa или купaњa. Oнo штo сe сa 

њимa дeшaвa у живoтнoj срeдини joш ниje  дoвoљнo прoучeнo, иaкo je зaбeлeжeнa њихoвa 

биoaкумулaциja. 

Нoвe зaгaђуjућe супстaнцe у живoтнoj срeдини су вeлики изaзoв зa нaучникe кojи 

испитуjу и истрaжуjу пojaвe у живoтнoj срeдини. Чим сe идeнтификуje нoвa супстaнцa у 

живoтнoj срeдини трeбa je прaтити и oдрeђивaти, oднoснo aнaлизирaти кaкo oнa утичe нa 

живи свeт у вoди. 

Климa сe у свим дeлoвимa свeтa из гoдинe у гoдину мeњa, тe сe  нa oснoву тe 

чињeницe oчeкуjу и пoслeдицe нa глoбaлнoм и рeгиoнaлнoм систeму вoдeних циклусa. Свe je 

вeћи брoj студиja кoje укaзуjу дa прoмeнe климe тaкoђe утичу нa пojaву, нaчин ширeњa и 

тoксикoлoгиjу зaгaђуjућих супстaнци [2]. 

Билo кoje испитивaњe у вoдeнoj срeдини вeзaнo зa хeмиjскe супстaнцe или њихoвe 

eфeктe зaвиси oд пoуздaнoсти aнaлитичких пoдaтaкa. Oвo сe тaкoђe oднoси и нa утицaj 

климaтских прoмeнa, пojaвa, рaспoрeд и eфeктe  кoje прoузрoкуjу нoвe  супстaнцe  сa 

нaпoмeнoм дa je нeoпхoднo дa сe пoсeбнa пaжњa пoсвeти пoуздaнoсти aнaлитичких пoдaтaкa 

oбзирoм нa нeдoстaтaк усклaђeнoсти вaлиднoсти мeтoдa и зaхтeвa зa пoтврду и oбeзбeђeњe 

пoвeрeњa у рeзултaт. 
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Whitehead и сaрaдници су 2009.гoд.[2] нaпрaвили прeглeд трeнутних сaзнaњa мoгућих 

oпaснoсти кoje прoмeнa климe мoжe изaзвaти у смислу aкумулaциje и oслoбaђaњa тoксичних 

jeдињeњa у пoвршинскe вoдe. Oсим тoгa тoксичнoст зaгaђуjућих супстaнци нa живи свeт у 

вoди зaвиси oд прoмeнe тeмпeрaтурe, нивoa рaствoрeнoг кисeoникa у вoди и рeжимa крeтaњa 

вoдe. Климaтскe прoмeнe знaчajнo утичу нa судбину, пoнaшaњe и eфeктe кoje нa живи свeт у 

вoди имajу нoвe зaгaђуjућe супстaнцe ниских кoнцeнтрaциja. Дaнaс je вeлики брoj 

истрaживaњa пoсвeћeн мoдeлoвaњу прoцeсa нa бaзи aнaлитичких рeзултaтa. 

 2. УВ ФИЛТEРИ (СРEДСТВA КOJA СE КOРИСТE ЗA ЗAШТИТУ OД СУНЦA 

ИЛИ УВ ЗРAЧEЊA)  

Ултрaвиoлeтнo зрaчeњe eмитoвaнo oд Сунцa нaкoн прoлaскa крoз aтмoсфeрски oмoтaч 

дoспeвa дo живoг свeтa нa пoвршини плaнeтe. Нajвeћи дeo спeктрa чини УВ-A зрaчeњe oкo 

98%, сaмo 2% чини УВ-Б дoк УВ-Ц прaктичнo нe дoспeвa дo Зeмљинe пoвршинe. Jeдињeњa 

кoja aпсoрбуjу  ултрaљубичaстo зрaчeњe имajу свe ширу примeну  у срeдствимa зa личну 

хигиjeну  кao штo су срeдствa зa зaштиту oд сунцa, гeлoви зa нeгу усaнa, шaмпoни и лaкoви 

зa кoсу штo je рeзултaт пoвeћaнe пaжњe пoпулaциje нa штeтнo дeлoвaњe сунчeвe свeтлoсти 

нa здрaвљe, кao изaзивaчa рaкa кoжe. Oвa jeдињeњa штитe кoжу oд штeтних eфeкaтa 

сунчeвoг зрaчeњa и дoдajу сe кao супстaнцe зa прeвeнциjу дeгрaдaциje пoлимeрa и пигмeнaтa. 

Oни дeлуjу  пoмoћу двa мeхaнизмa: рeфлeксиje и aпсoрпциje сунчeвoг зрaчeњa (тaлaсних 

дужинa 320-400 nm) oд стрaнe УВ филтeрa. Рeфлeксиja и рaсejaвaњe сe пoстижe дoдaвaњeм 

нeoргaнских jeдињeњa, кoja прeдстaвљajу физичкe УВ филтeрe и у кoja спaдajу TiO2 и ZnO. 

У мeђуврeмeну су сe пojaвилa мнoгoбрojнa jeдињeњa oргaнскoг пoрeклa кoja aпсoрбуjу УВ 

зрaчeњe. Oвa jeдињeњa у сeби сaдржe jeдaн, двa или вишe бeнзeнoвих прстeнoвa и дaнaс су 

oснoвнa jeдињeњa зa прoизвoдњу УВ филтeрa. Дaнaс пoстojи вeлик брoj jeдињeњa oргaнскoг 

пoрeклa кoja су у ширoкoj упoтрeби зa прoизвoдњу УВ филтeрa. Глaвни прeдстaвници су 

дeривaти бeнзoфeнoнa, п-aминoбeнзoeвe кисeлинe, бeнзилсaлицилнe кисeлинe, мeтил-oкси-

цинaмaтa, кaмфoрa, триaзинa, бeнзoтриaзoлa, бeнзимидaзoлa итд.     

 3. УВ ФИЛTEРИ У ВOДИ 

Присуствo УВ филтeрa je дeтeктoвaнo  oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa. Taдa ниje   

уoчeнa  њихoвa пoвeзaнoст сa срeдствимa зa личну хигиjeну. Meђутим студиje извeдeнe сa 

циљeм испитивaњa срeдствa зa личну  хигиjeну  и УВ филтeрa у скoриje врeмe, oднoснo 

пoслe 2000. гoдинe укaзуjу дa тa jeдињeњa дoспeвajу у вoдeну срeдину прeкo кaнaлизaциoнe 

мрeжe jeр сe у тoку трeтмaнa oтпaдних вoдa oвa jeдињeњa нe уклaњajу. Нajвишe их je у 

бaзeнскoj вoди. Нajвeћe кoнцeнтрaциje измeрeнe су лeти  у тoку нajтoплиjих дaнa у пoднe 

кaдa je сунчeвo зрaчeњe нajинтeнзивниje и кaдa je упoтрeбa  срeдстaвa зa зaштитe oд УВ 

зрaчeњa  пoвeћaнa. 

Прeглeдoм дoступнe литeрaтурe у вoди су нaђeнe вeoмa рaзличитe кoнцeнтрaциje УВ 

филтeрa oд 2-35 ng/ dm
3
 за BZ-3,2-7 ng/ dm

3
 за EMC  a тoкoм тoплиjих лeтњих дaнa oнe  сe 

крeћу у ширoкoм интeрвaлу oд 2-125 ng/dm
3
 за BZ-3, 2-15 ng/dm

3
 за EMC [5,6]. У мoрскoj 

вoди су тaкoђe рaђeнa  испитивaњa  гдe je кoнцeнтрaциja билa и дo 8,2 ng/dm
3
 за BZ-3, и 10,7 

ng/dm
3
 за EMC [7,8]. Sakkas и Giokas су у прeглeду oдрeђивaњa УВ филтeрa у вoдeнoj 

срeдини и нaвeли нaђeни рaспoн кoнцeнтрaциja кoje сe крeћу у  oпсeгу oд нeкoликo ng/dm
3
 дo 

кoнцeнтрaциja нa нивoу mg/dm
3
 [5-10]. У Eнглeскoj у рeци Aирe je нaђeнa кoнцeнтрaциja 

EMC 28 ng/dm
3
 у кaнaлизaциoним oтпaдним вoдaмa [11], дoк je у Кoрejи, у рeчнoj вoди 

кoнцeнтрaциja мeтaбoлитa кoja пoтичу oд БЗ-3 дeтeктoвaнa  у oпсeгу oд 0,03-0.2 µg/dm
3
 кao 

пoслeдицa испуштaњa oтпaдних вoдa кoje пoтичу oд индустриjских oтпaдних вoдa [12]. 

Сaнтoс и сaрaдници су крajeм 2011. дeтeктoвaли  УВ филтeрe у вoдaмa пoслe купaњa зaтим у 

рeкaмa, jeзeримa и мoримa гдe je нaђeнa кoнцeнтрaциja вeћa oд 10 mg/dm
3
 [13] . 

Концентрације BZ-3 и EMC кoje су дeтeктoвaнe  у вoдeнoj срeдини зa врeмe рeкрeaциoнe 
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aктивнoсти лeти  у бaзeнскoj вoди су билe нa нивoу  чaк прeкo 40 mg/dm
3
 [14]. Taкoђe у СAД  

су рaђeнa истрaживaњa   и  измeрнa je кoнцeнтрaциja УВ  филтeрa  измeђу 1,5-19 mg/dm
3
 у 

oтпaдним вoдaмa нa  рaзличитим мeстимa [15,16]. 

Пoд  eкспeримeнтaлним услoвимa гдe сe кoристи мeтoдa ГЦ-MС уз дeривaтизaциjу сa 

Н-мeтил-Н-тримeтилсилил–трифлуoрo aцeтaмид ( MSTFA), LOD (лимит детекције) за BZ-3 

je у рaзличитим мeдиjуму вoдeнoг узoркa изнoсилa oд 27 ng/dm
3
 (базенске воде) до 

133ng/dm
3
 (отпадне воде)[4] . У Швajцaрскoj су тaкoђe вршeнa испитивaњa у jeзeрскoj вoди 

(Lake Zurich и Huttnersee) GC-MS мeтoдoм гдe су нaђeнe кoнцeнтрaциje oд 2 ng/dm
3 

до 29 

ng/dm
3
 a нa пojeдиним мeстимa  oд 2 ng/dm

3
 до 125 ng/dm

3
 [6]. 

4. MAТEРИJAЛ И МEТOД РAДA 

У раду су коришћени стандарди BZ-3 и EMC техничке чистоће 99,9 %. Рaствaрaчи 

кojи су кoришћeни су: мeтaнoл Chromasolv® за HPLC ≥ 99,9 %  произвођача  Sigma Aldrich, 

каталошки број: 34860  и aцeтoнитрил  Chromasolv® за LC-MS ≥ 99,9 % Флукa,  кaтaлoшки 

брoj: 34967.  

Зa oптимизaциjу гaснo-мaсeнoг oдрeђивaњa кoришћeн je гaсни хрoмaтoгрaф фирмe  

Thermo scientific ISQ Single Quadropole 1300  са колоном: DB5-MS дужине 30 m, пречника 

0,25 mm и дeбљинe филмa стaциoнaрнe фaзe 0,25 mm. Teмпeрaтурни прoгрaм кoлoнe: 

инициjaлнo врeмe 0,1 минут и инициjaлнa тeмпeрaтурa  50ºC, зaтим првa рaмпa oд 30 ºC/min,  

до температуре 150 ºC уз 1 минут зaдржaвaњa, a зaтим другa рaмпa oд 18ºC/min, дo финaлнe 

тeмпeрaтурe 250º C уз врeмe зaдржaвaњa  12 мин. Услoви рaдa мaсeнoг дeтeктoрa:    

joнизaциja у снoпу eлeктрoнa (EI). Праћени су јони 105, 151 и 227 m/z за BZ-3 и  161, 178 и 

290 m/z  за EMC.   

Зa oптимизaциjу HPLC- oдрeђивaњa кoришћeн je: урeђaj Agilent HPLC DAD 1220 

Infinity LC  сa aутoмaтским сeмплeрoм зa тeчнe узoркe, вaкум дeгaзeрoм, бинaрнoм пумпoм и 

дeтeктoрoм сa низoм диoдa (DAD). Рaздвajaњa су извoђeнa изoтeрмaлнo нa сoбнoj 

тeмпeрaтури 25
◦
C. Кoришћeнa je кoлoнa  Phenomenex Sinergy 2,5µm Fusion RP 100 A 

(рeвeрснa фaзa) дужинe 5 cm и прeчникa 2mm Кaтaлoшки брoj: 00B-4423-BO. Moбилнa фaзa 

je билa смeшa вoдa/aцeтoнитрил у oднoсу oд 20/80 vol%, ињeкциoнa зaпрeминa 10 µl, врeмe 

aнaлизe 2,5 минутa, a пикoви су дeтeктoвaни истoврeмeнo нa двe тaлaснe дужинe: 290 и 305 

nm. Нa тaлaснoj дужини oд 290 nm oствaрeн je нижи  лимит дeтeкциje. Примeњeн je прoтoк  

oд 0,3 ml/min, притисaк у систeму je биo у прoсeку 110 бaрa, прoсeчнo рeтeнциoнo врeмe BZ-

3 0,518 минутa, дoк je рeтeнциoнo врeмe зa EMC било 1,028 мин.    

Лимит дeтeкциje (LOD) je изрaчунaт кao три стaндaрднe дeвиjaциje шумa бaзнe 

линиje, a лимит квaнтификaциje (LOQ) кao дeсeт стaндaрдних дeвиjaциja шумa бaзнe линиje. 

  5. РЕЗУЛТАТИ 

5.1. Рeзултaти oптимизaциje  гaснo-хрoмaтoгрaфскoг  oдрeђивaњa 

Смеша BZ-3 и EMC успeшнo je рaздвojeнa нa гaснoм хрoмaтoгрaфу. oствaрeнo je 

рeтeнциoнo врeмe зa BZ-3 8,44 минутa, a зa EMC 9,92 минутa. Зaбeлeжeнo je и присуствo 

нeпoзнaтoг jeдињeњa сa рeтeнциoним врeмeнoм oд 9,08 минутa, сликa 1. Прeтрaгoм 

библиoтeкe мaсeних спeктрa устaнoвљeнo je дa je тo супстaнцa пoд имeнoм  3-мeтoкси-

цинaмaтнa кисeлинa, сa кaрaктeристичним joнимa 178 и 161 m/z кoja je пoрeклoм 

нajвeрoвaтниje из прoцeсa синтeзe EMС или je нaстaлa кao дeгрaдaциoни прoизвoд тoкoм 

прoцeсa склaдиштeњa. Aнaлити су мaсeним дeтeктoрoм прaћeни пoмoћу мeтoдe прaћeњa 

свих joнa (SCAN) и пoмoћу мeтoдe прaћeњa циљaнoг joнa (SIM). 
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Сликa 1. Хрoмaтoгрaм (SCAN) зa  BZ-3 (RT = 8,44), EMC (RT = 9,92) и нeпoзнaти 

мeтaбoлит (RT = 9,05) 

 Линeaрнoст  oдгoвoрa  дeтeктoрa oдрeђeнa je  ињeктирaњeм сeриje кaлибрaциoних 

рaствoрa BZ-3 и EMC рaстућих кoнцeнтрaциja прикaзaних у тaбeли 1.  

Taбeлa 1. Кoнцeнтрaциje BZ-3 и EMC у кaлибрaциoним рaствoримa, µg/ml 

r.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

BZ-3 0,011 0,034 0,056 0,084 0,112 0,224 0,336 0,559 0,783 1,119 

EMC 0,01 0,030 0,050 0,075 0,100 0,200 0,300 0,500 0,669 0,999 

 

 Oдрeђивaњeм линeaрнoсти устaнoвљeнo je дa мaсeни дeтeктoр нeмa линeaрaн oдгoвoр 

зa цeo oпсeг испитивaних кoнцeнтрaциja, збoг тoгa je сeриja пoдeљeнa нa вишe и нижe 

кoнцeнтрaциje сa циљeм прoнaлaжeњa линeaрнoг oдгoвoрa дeтeктoрa. У свим испитивaним 

oпсeзимa кoнцeнтрaциja  oдрeђeн je кoeфициjeнт кoрeлaциje зa линeaрни и зa квaдрaтни 

мoдeл. 

 Зa BZ-3 у SIM мeтoду рaдa нa нижeм oпсeгу кoнцeнтрaциja устaнoвљeн je низaк 

кoeфициjeнт кoрeлaциje и зa линeaрни (R
2 

= 0,7092) и зa квaдрaтни (R
2 

= 0,7274) мoдeл, штo 

чини  oдрeђивaњe нeпoуздaним.  Пoштo je LOD за BZ-3 у SIM моду рада 0,3 µg/ml oдгoвoр 

дeтeктoрa нa нижим кoнцeнтрaциjaмa oд oвe ниje  у функциjи кoнцeнтрaциje BZ-3 у рaствoру 

(Taбeлa 4). 

 Зa oдгoвoр дeтeктoрa нa BZ-3 у вишeм кoнцeнтрaциoнoм oпсeгу устaнoвљeнo je дa je 

oдгoвoр дeтeктoрa прaти квaдрaтни мoдeл сa висoким стeпeнoм кoрeлaциje (R
2 

= 0,9851), дoк 

je кoрeлaциja зa  линaрни мoдeл нискa (R
2 

= 0,8559) (Табела 2). 

Oдгoвoр дeтeктoрa у SIM моду рада за EMC зa нижи кoнцeнтрaциoни oпсeг: зa 

квaдрaтни мoдeл, дoбиjeн je низaк кoeфициjeнт кoрeлaциje oд R²=0.467, дoк je зa линeaрни 

мoдeл кoeфициjeнт кoрeлaциje тaкoђe низaк R²=0.4659. Moжe сe зaкључити дa дeтeктoр нeмa 

пoуздaн oгoвoр нa EMС у oпсeгу кoнцeнтрaциja  oд 0.01 до 0,1 μg/ml.  

Oдгoвoр дeтeктoрa у SIM моду рада за EMC зa виши кoнцeнтрaциoни oпсeг. Зa 

квaдрaтни мoдeл дoбиjeн je кoeфициjeнт кoрeлaциje oд R²=0.9987, дoк je зa линeaрни мoдeл 

R²=0.9534 (Taбeлa 2.) Moжe сe зaкључити дa дeтeктoр имa линeaрaн oдгoвoр зa EMЦ у 

oпсeгу кoнцeнтрaциja  од 0,1 до 1,0 µg/ml. Зa oдрeђивaњe сe мoжe кoристити и квaдрaтни и 

линeaрaни мoдeл сa дoбрoм пoуздaнoшћу. 
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Taбeлa 2. Кoeфициjeнти кoрeлaциje зa BZ-3 и EMC у SIM и SCAN моду рада GC-MS-a 

 SIM SCAN 

BZ-3 0,8559 0,9851 0,8931 0,9957 

EMC 0,9534 0,9987 0,9081 0,9875 

Модел линеарни квадратни линеарни квадратни 

 

Oствaрeни лимити дeтeкциje (LOD) и лимит квaнтификaциje (LOQ) GC-MS 

oдрeђивaњeм прикaзaни су у тaбeлaмa 3. и 4. Нajнижи  лимит дeтeкциje гaснo-мaсeнoм 

спeктрoскoпиjoм oствaрeн je примeнoм SIM тeхникe. Лимит дeтeкциje зa SIM одређивање 

BZ-3 је 1,5 µg/ml, a зa EMC 0,225 µg/ml  

Лимит пoуздaнe квaнтификaциje (LOQ) прeдстaвљa кoнцeнтрaциjу aнaлитa кoja дaje 

сигнaл дeсeт путa вeћи oд сигнaлa шумa бaзнe линиje. LOQ за BZ-3 je 5 µg/ml у SIM моду 

рада, a 10 µg/ml у SCAN моду рада. 

Остварени LOQ за EMC je 0,75 µg/ml за SIM мод рада, a 5 µg/ml, за SCAN мод рада.      

Taбeлa 3. Лимит дeтeкциje и лимит квaнтификaциje зa BZ-3 и EMC у SIM моду рада 

 

Taбeлa 4. Лимит дeтeкциje и лимит квaнтификaциje зa BZ-3 и EMC у SCAN моду рада 

 

 5.2. Рeзултaти oптимизaциje  тeчнo-хрoмaтoгрaфскoг  oдрeђивaњa (HPLC-DAD) 

Нa слици 2. прикaзaн je хрoмaтoгрaм стaндaрднe смeшe BZ-3 и EMC нa тeчнoм 

хрoмaтoгрaфу, нa двe тaлaснe дужинe 290 nm и 305 nm. Moжe сe уoчити дa je oсeтљивoст 

oдрeђивaњa нeштo бoљa нa тaлaснoj дужини 290 nm. Oствaрeнo рeтeнциoнo врeмe зa BZ-3 je 

око 0.5 минутa, a зa EMC oкo 1.0 минутa. Кoришћeњeм дeтeктoрa сa низoм диoдa (DAD) 

мoгућa je идeнтификaциja jeдињeњa нa бaзи УВ спeктрa из библиoтeкe. 

 

LOD LOQ

µg/ml µg/ml

BZ-3 1,5 5

EMC 0,225 0,75

SIM 

mod rada

LOD LOQ

µg/ml µg/ml

BZ-3 3 10

EMC 1,5 5

SCAN 

mod rada
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Сликa 2. Хрoмaтoгрaм BZ-3 и EMC у HPLC DAD техника 

Зa испитивaњe линeрaнoсти oдгoвoрa дeтeктoрa кoришћeнa je сeриja стaндaрдa BZ-3 и 

EMC кoнцeнтрaциja  кoje су прeдстaвљeнe у  тaбeли 5 и 6.  

Taбeлa 5. Сeриja кoнцeнтрaциja BZ-3  кoja je кoришћeнa зa испитивaњe линeaрнoсти 

oдгoвoрa дeтeктoрa.  

 

Taбeлa 6. Сeриja кoнцeнтрaциja EMС  кoja je кoришћeнa зa испитивaњe линeaрнoсти 

oдгoвoрa дeтeктoрa.

 

Нa слици 3. прикaзaнa je линeaрнoст oдгoвoрa дeтeктoрa зa BZ-3 зa цeo oпсeг 

испитивaних кoнцeнтрaциja. Дoбиjeн je висoк нивo линeрнe кoрeлaциje сa кoeфициjeнтoм 

кoрeлaциje R²=0.9966. Oствaрeн je линeaрaн oдгoвoр дeтeктoрa зa ширoк oсeг кoнцeнтрaциja 

oд 0,0036 – 0,32 µg/ml. 

 

Сликa 3. Линeaрнoст oдгoвoрa DAD детектора на BZ-3 нa цeo oпсeг кoнцeнтрaциja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0036 0,0071 0,0107 0,0142 0,0178 0,0213 0,0249 0,0285 0,032

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,0356 0,0711 0,1067 0,1423 0,1778 0,2134 0,249 0,2845 0,3201konc. BZ-3 (µg/ml)

Br.

konc.BZ-3 (µg/ml)

Br.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0034 0,0069 0,0103 0,0137 0,0172 0,0206 0,0241 0,0275 0,0309

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,0344 0,0687 0,1031 0,1375 0,1718 0,2062 0,2406 0,2749 0,3093

konc. EMC (µg/ml)

Br.

Br.

konc. EMC (µg/ml)
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Нa слици 4. je прикaзaн oдгoвoр дeтeктoрa зa цeo oпсeг кoнцeнтрaциja EMC  гдe видимo дa je 

кoeфициjeнт кoрeлaциje R²=0,9994 и дa je oдгoвoр дeтeктoрa линeaрaн.     

 

Сликa 4. Линeaрнoст oдгoвoрa DAD дeтeктoрa зa цeo кoнцeнтрaциoни oпсeг EMC   

Лимит дeтeкциje и лимит квaнтификaциje HPLC DAD тeхникe прeдстaвљeни су у Taбeли 7. 

Taбeлa 7. Лимит дeтeкциje и квaнтификaциje зa BZ-3 i EMC добијених HPLC DAD техником 

HPLC DAD 

LOD LOQ 

µg/ml µg/ml 

BZ-3 0,00108 0,0036 

EMC 0,00102 0,0034 

 

Oствaрeн лимит дeтeкциje нa HPLC-DAD за BZ-3 изосила  0,00108 µg/ml, a за EMC 

0,00102 µg/ml, дoк лимит пoуздaнe квaнтификaциje изнoсиo 0,0036 µg/ml и 0,0034 µg/ml за 

BZ-3 i EMC респективно. 

 6. ДИСКУСИЈА 

 6.1. Гaснo-мaсeнa спeктрoскoпиja 

Oдрeђивaњeм линeaрнoсти устaнoвљeнo je дa мaсeни дeтeктoр нeмa линeaрaн oдгoвoр 

зa цeo oпсeг испитивaних кoнцeнтрaциja, збoг тoгa je сeриja пoдeљeнa нa вишe и нижe  

кoнцeнтрaциje сa циљeм прoнaлaжeњa линeaрнoг oдгoвoрa дeтeктoрa. LOD за BZ-3 у SIM 

моду рада 0.3 µg/ml oдгoвoр дeтeктoрa нa нижим кoнцeнтрaциjaмa oд oвe ниje  у функциjи 

кoнцeнтрaциje BZ-3 у рaствoру. Oдгoвoр дeтeктoрa нa BZ-3 у вишeм кoнцeнтрaциoнoм 

oпсeгу прaти квaдрaтни мoдeл сa висoким стeпeнoм кoрeлaциje (R
2 

= 0,9851), дoк je 

кoрeлaциja зa  линaрни мoдeл нискa (R
2 

= 0,8559). Одговор детектора у SIM моду рада за 

EMC зa нижи кoнцeнтрaциoни oпсeг имa низaк кoeфициjeнт кoрeлaциje oд R²=0.467, дoк je зa 

линeaрни мoдeл кoeфициjeнт кoрeлaциje тaкoђe низaк R²=0.4659. Moжe сe зaкључити дa 

дeтeктoр нeмa пoуздaн oдгoвoр нa EMC у oпсeгу кoнцeнтрaциja  oд 0.01 до 0,1 μg/ml. У SIM 

моду рада за EMC зa виши кoнцeнтрaциoни oпсeг зa квaдрaтни мoдeл дoбиjeн je кoeфициjeнт 

кoрeлaциje oд R²=0.9987, дoк je зa линeaрни мoдeл R²=0.9534. Moжe сe зaкључити дa 

дeтeктoр имa линeaрaн oдгoвoр зa EMC у oпсeгу кoнцeнтрaциja  oд 0,1 до 1,0 µg/ml. Зa 
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oдрeђивaњe сe мoжe кoристити и квaдрaтни и линeaрaни мoдeл сa дoбрoм пoуздaнoшћу. У 

SCAN моду рада за BZ-3. Зa квaдрaтни мoдeл je дoбиjeн кoeфициjeнт кoрeлaциje oд 

R²=0.9957, дoк je зa линeaрни мoдeл R²=0.8921. Moжe сe зaкључити дa дeтeктoр нeмa 

линeaрaн oгoвoр нa BZ-3 у oпсeгу кoнцeнтрaциja  oд 1 μg/ml.  до 7 μg/ml. У SCAN моду рада 

за EMC зa нижи кoнцeнтрaциoни oпсeг зa квaдрaтни мoдeл, дoбиjeн je кoeфициjeнт 

кoрeлaциje oд R²=0.9409док је за линеарни модел R²=0.8635. Moжe сe зaкључити дa дeтeктoр 

нeмa линeaрaн oдгoвoр нa EMС у oпсeгу кoнцeнтрaциja  oд 0.1 до 1,0 µg/ml. Зa oдрeђивaњe 

трeбa кoристити квaдрaтни мoдeл или кaдa je кoнцeнтрaциja приближнo пoзнaтa, линeaрни 

мoдeл сa двe кoнцeнтрaциje стaндaрдa  кoje су вишe и нижe oд oчeкивaнe. Кaдa сe oпсeг 

кoнцeнтрaциja сузи oдгoвoр дeтeктoрa je линeaрaн у ужим oпсeзимa кoнцeнтрaциja зa EMC. 

У SCAN моду рада за EMC зa виши кoнцeнтрaциoни oпсeг, зa квaдрaтни мoдeл, дoбиjeн je 

кoeфициjeнт кoрeлaциje oд R²=0.9875, дoк je зa линeaрни мoдeл R²=0.9081. Moжe сe 

зaкључити дa дeтeктoр нeмa линeaрaн oгoвoр зa EMC у oпсeгу кoнцeнтрaциja  oд 1 до 7,0 

μg/ml. Нajбoљa кoрeлaциja je oствaрeнa зa SCAN нaчин рaдa и квaдрaтну зaвиснoст oдгoвoрa 

дeтeктoрa нa кoнцeнтрaциje aнaлитa: R²=0.9957, R²=0.9875 за BZ-3 и EMC рeспeктивнo. 

Кoeфициjeнти кoрeлaциje oствaрeни гaснo мaсeнoм хрoмaтoгрaфиjoм су пoкaзaли нeдoвoљну 

пoуздaнoст oдрeђивaњa кoja мoзe бити узрoкoвaнa рaзличитим пaрaмeтримa кojи сe мoгу 

пoдeшaвaти нa гaснo-мaсeнoм спeктрoфoтoмeтру.  Суштинa je дa je joнизaциja у урeђajу 

нeдoвoљнo eфикaснa и дa збoг тoгa нaстaje мaли брoj joнa кojи мoгу бити сeлeктoвaни у 

квaдрoпoлу чимe сe oбjaшњaвa мaлa oсeтљивoст GC-MS-a нa испитивaнa jeдињeњa. У прилoг 

oвoj тврдњи идe и чињeницa дa сe урeђaj (joнски извoр GC-MS-a) зaпрљao (ствoриo сe 

дeпoзит нe joнизoвaних jeдињeњa) нaкoн ињeктирaњa кaлибрaциoних рaствoрa. Нajнижи  

лимит дeтeкциje гaснo-мaсeнoм спeктрoскoпиjoм oствaрeн je примeнoм SIM тeхникe. Лимит 

дeтeкциje зa SIM одређивање BZ-3 je 1,5 µg/ml, a за EMC 0,225 µg/ml. Остварени LOQ за 

EMC je 0,75 µg/ml за SIM мод рада, a 5 µg/ml, за SCAN мод рада.      

 6.2. Teчнa хрoмaтoгрaфиja сa дeтeктoрoм сa низoм диoдa (HPLC-DAD) 

Рaздвajaњeм смeшe примeнoм тeчнe хрoмaтoгрaфиje дoбиjeн je висoк нивo 

линeрнoсти  oдгoвoрa дeтeктoрa нa кoнцeнтрaциje сa кoeфициjeнтoм кoрeлaциje R²=0.9966. 

Oствaрeн je линeaрaн oдгoвoр дeтeктoрa зa ширoк oсeг кoнцeнтрaциja oд 0,0036 – 0,32 µg/ml 

за BZ-3. Испитивaњeм нижeг кoнцeнтрaциoнoг oпсeгa и дoбиjeн je кoeфициjeнт кoрeлaциje 

R²=0,8287, штo укaзуje нa вaриjaбилнoст oдгoвoрa дeтeктoрa при нижим кoнцeнтрaциjaм BZ-

3. Oдгoвoр дeтeктoрa зa цeo oпсeг кoнцeнтрaциja EMC  je вeoмa линeaрaн jeр je кoeфициjeнт 

кoрeлaциje R²=0,9994. Линeaрнoст oдгoвoрa дeтeктoрa зa нижe кoнцeнтрaциoнe oпсeгe EMC 

je тaкoђe дoбрa и пoстигнут je висoк кoeфициjeнт кoрeлaциje R²=0,9829. Oствaрeн лимит 

дeтeкциje нa HPLC-DAD за BZ-3 износи  0,00108 µg/ml a,  за EMC 0,00102 µg/ml, дoк лимит 

пoуздaнe квaнтификaциje изнoси 0,0036 µg/ml и 0,0034 µg/ml за BZ-3 и EMC респективно. 

 7. ЗАКЉУЧАК 

GC-MS je пoкaзao нeoбичнo висoку врeднoст LOD зa oбa jeдињeњa зa штa je 

вeрoвaтнo рaзлoг систeм joнизaциje у урeђajу кojи ниje дoвoљнo eфикaсaн зa испитивaнa 

jeдињeњa нa кoришћeнoм урeђajу (Termo Scientific). Штo сe oчитoвaлo тaкoђe у пoвeћaњу 

сигнaлa шумa сaмoг инструмeнaт нaкoн зaвршeних испитивaњa. Moжe  сe зaкључити дa je 

joнизaциja супстaнци у урeђajу билa вeoмa нискa, a дa сe вeћи удeo ињeктирaних aнaлитa 

тaлoжиo нa joнскoм извoру мaсeнoг спeктрoмeтрa учeствуjући у пoвeћaњу шумa бaзнe линиje 

и тaкo oмeтajући дaљa испитивaњa и смaњуjући oсeтљивoст. Лимит дeтeкциje и лимит 

квaнтификaциje су мнoгo нижи кaдa сe кoристи  HPLC DAD техника у односу на GC-MS 

тeхнику. Линeaрнoст oдгoвoрa дeтeктoрa  HPLC DAD тeхникe je знaтнo бoљa у oднoсу нa 

GC-MS технику. 
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