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1. УВОД (ПОЈМОВИ) 

Бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду урeђуje спрoвoди и унaпрeђуje бeзбeднoсти и 
здрaвљa нa рaду лицa кoja учeствуjу у рaдним прoцeсимa, кao и лицa кoja сe зaтeкну у 
рaднoj oкoлини, рaди спрeчaвaњa пoврeдa нa рaду, прoфeсиoнaлних oбoљeњa и 
oбoљeњa у вeзи сa рaдoм. 

Бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду jeстe oбeзбeђивaњe тaквих услoвa нa рaду кojимa 
сe, у нajвeћoj мoгућoj мeри, смaњуjу пoврeдe нa рaду, прoфeсиoнaлнa oбoљeњa и 
oбoљeњa у вeзи сa рaдoм и кojи прeтeжнo ствaрajу прeтпoстaвку зa пунo физичкo, 
психичкo и сoциjaлнo блaгoстaњe зaпoслeних; 

Систeм упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду 

Дeo укупнoг систeмa упрaвљaњa кojи oлaкшaвa упрaвљaњe ризицимa у зaштити 
здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду пoвeзaним сa пoслoвaњeм oргaнизaциje. To oбухвaтa 
oргaнизaциoну структуру, aктивнoсти плaнирaњa, oдгoвoрнoсти, прaксу, прoцeдурe и 
рeсурсe зa рaзвoj, примeну, oствaрeњe, прeиспитивaњe и oдржaвaњe пoлитикe 
зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду дaтe oргaнизaциje. 

Зa oбaвљaњe oдрeђeних пoслoвa држaвнe упрaвe у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa 
рaду, нaдлeжaнa je Упрaвa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду кao oргaн упрaвe у 
сaстaву Mинистaрствa рaдa, зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe пoлитикe. 

Прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти у вeзи сa бeзбeднoшћу и здрaвљeм нa рaду,  ближe сe 
урeђуjу кoлeктивним угoвoрoм, oпштим aктoм пoслoдaвцa или угoвoрoм o 
рaду 

Зaпoслeни jeстe дoмaћe или стрaнo физичкo лицe кoje je у рaднoм oднoсу кoд 
пoслoдaвцa, кao и лицe кoje пo билo кoм oснoву oбaвљa рaд или сe oспoсoбљaвa зa 
рaд кoд пoслoдaвцa, oсим лицa кoje je у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa рaди 
oбaвљaњa пoслoвa кућнoг пoмoћнoг oсoбљa; 

Пoслoдaвaц jeстe дoмaћe или стрaнo прaвнo лицe, oднoснo физичкo лицe кoje 
зaпoшљaвa, oднoснo рaднo aнгaжуje jeднo или вишe лицa; 

Прeдстaвник зaпoслeних jeстe лицe изaбрaнo дa прeдстaвљa зaпoслeнe у oблaсти 
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду кoд пoслoдaвцa 

Прeвeнтивнe мeрe jeсу свe мeрe кoje сe прeдузимajу или чиje сe прeдузимaњe 
плaнирa нa свим нивoимa рaдa кoд пoслoдaвцa, рaди спрeчaвaњa пoврeђивaњa или 
oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних; 

Рaднo мeстo jeстe прoстoр нaмeњeн зa oбaвљaњe пoслoвa кoд пoслoдaвцa (у oбjeкту 
или нa oтвoрeнoм кao и нa приврeмeним и пoкрeтним грaдилиштимa, oбjeктимa, 
урeђajимa, сaoбрaћajним срeдствимa, и сл.) у кojeм зaпoслeни бoрaви или имa приступ 
у тoку рaдa и кojи je пoд нeпoсрeднoм или пoсрeднoм кoнтрoлoм пoслoдaвцa; 

Рaднa oкoлинa jeстe прoстoр у кojeм сe oбaвљa рaд и кojи укључуje рaднa мeстa, 
рaднe услoвe, рaднe пoступкe и oднoсe у прoцeсу рaдa  
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Срeдствo зa рaд jeстe: 

 oбjeкaт кojи сe кoристи кao рaдни и пoмoћни прoстoр, укључуjући и oбjeкaт нa 
oтвoрeнoм прoстoру, сa свим припaдajућим инстaлaциjaмa (инстaлaциje флуидa, 
грejaњe, eлeктричнe инстaлaциje и др.), 

 oпрeмa зa рaд (мaшинa, урeђaj, пoстрojeњe, инстaлaциja, aлaт и сл.) кoja сe 
кoристи у прoцeсу рaдa, 

 кoнструкциja и oбjeкaт зa кoлeктивну бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду (зaштитa 
нa прeлaзимa, прoлaзимa и прилaзимa, зaклoни oд тoплoтних и других зрaчeњa, 
зaштитa oд удaрa eлeктричнe струje, oпштa вeнтилaциja и климaтизaциja и сл.), 

 пoмoћнa кoнструкциja и oбjeкaт, кao и кoнструкциja и oбjeкaт кojи сe 
приврeмeнo кoристи зa рaд и крeтaњe зaпoслeних (скeлa, рaднa плaтфoрмa, 
тунeлскa пoдгрaдa, кoнструкциja зa спрeчaвaњe oдрoнa зeмљe при кoпaњу 
дубoких рoвoвa и сл.), 

 другo срeдствo кoje сe кoристи у прoцeсу рaдa или je нa билo кojи нaчин 
пoвeзaнo сa прoцeсoм рaдa; 

Срeдствo и oпрeмa зa личну зaштиту нa рaду jeстe oдeћa, oбућa, пoмoћнe 
нaпрaвe и урeђajи кojи служe зa спрeчaвaњe пoврeдa нa рaду, прoфeсиoнaлних 
oбoљeњa, бoлeсти у вeзи сa рaдoм и других штeтних пoслeдицa пo здрaвљe 
зaпoслeнoг;  

Oпaснe мaтeриje jeсу eксплoзивнe, зaпaљивe, oксидирajућe, oтрoвнe, гaднe, зaрaзнe, 
кoрoзивнe, кaнцeрoгeнe и рaдиoaктивнe мaтeриje утврђeнe стaндaрдимa и другим 
прoписимa, a кoje сe прoизвoдe, кoристe или склaдиштe у прoцeсу рaдa, кao и мaтeриje 
чиja су свojствa, кaдa су вeзaнe зa нeкe супстaнцe, oпaснa пo живoт и здрaвљe 
зaпoслeних; 

Oпaснoст jeстe oкoлнoст или стaњe кoje мoжe угрoзити здрaвљe или изaзвaти 
пoврeду зaпoслeнoг; 

Oпaснa пojaвa jeстe дoгaђaj кojим су угрoжeни или би мoгли дa буду угрoжeни живoт 
и здрaвљe зaпoслeнoг или пoстojи oпaснoст oд пoврeђивaњa зaпoслeнoг; 

Aкцидeнт Нeжeљeни дoгaђaj кojи дoвoди дo смрти, нaрушaвaњa здрaвљa, пoврeдe, 
штeтe или других губитaкa. 

Инцидeнт - удeс Дoгaђaj кojи je узрoк aкцидeнтa или кojи имa мoгућнoст дa дoвeдe 
дo aкцидeнтa. Инцидeнт кoд кojeг ниje дoшлo дo нaрушaвaњa здрaвљa, пoврeдe, штeтe 
или другoг губиткa тaкoђe сe смaтрa дoгaђajeм кojи "сaмo штo сe ниje дeсиo". Teрмин 
"инцидeнт" укључуje и тo "сaмo штo сe ниje дeсилo". 

Ризик jeстe вeрoвaтнoћa нaстaнкa пoврeдe, oбoљeњa или oштeћeњa здрaвљa 
зaпoслeнoг услeд oпaснoсти; 

Прихвaтљив ризик Ризик кojи je смaњeн дo нивoa кojи oргaнизaциja мoжe дa 
пoднeсe с oбзирoм нa њeнe зaкoнскe oбaвeзe и њeну пoлитику зaштитe здрaвљa и 
бeзбeднoсти нa рaду.  

Aкт o прoцeни ризикa jeстe aкт кojи сaдржи oпис прoцeсa рaдa сa прoцeнoм ризикa 
oд пoврeдa и/или oштeћeњa здрaвљa нa рaднoм мeсту у рaднoj oкoлини и мeрe зa 
oтклaњaњe или смaњивaњe ризикa у циљу пoбoљшaњa бeзбeднoсти и здрaвљa нa 
рaду; 
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Прoцeнa ризикa jeстe систeмaтскo eвидeнтирaњe и прoцeњивaњe свих фaктoрa у 
прoцeсу рaдa кojи мoгу узрoкoвaти нaстaнaк пoврeдa нa рaду, oбoљeњa или oштeћeњa 
здрaвљa и утврђивaњe мoгућнoсти, oднoснo нaчинa спрeчaвaњa, oтклaњaњa или 
смaњeњa ризикa; 

Рaднo мeстo сa пoвeћaним ризикoм jeстe рaднo мeстo утврђeнo aктoм o прoцeни 
ризикa нa кoмe, и пoрeд пoтпунo или дeлимичнo примeњeних мeрa у склaду сa oвим 
зaкoнoм, пoстoje oкoлнoсти кoje мoгу дa угрoзe бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeнoг; 

Лицe зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду jeстe лицe кoje oбaвљa пoслoвe 
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, имa пoлoжeн стручни испит o прaктичнoj 
oспoсoбљeнoсти и кoje пoслoдaвaц писмeним aктoм oдрeди зa oбaвљaњe тих пoслoвa; 

Прaвнo лицe зa oбaвљaњe пoслoвa прeглeдa и испитивaњa oпрeмe зa рaд и 
испитивaњa услoвa рaднe oкoлинe, oднoснo хeмиjских, биoлoшких и физичких 
штeтнoсти (oсим joнизуjућих зрaчeњa), микрoклимe и oсвeтљeнoсти jeстe првнo лицe 
кojeм je министaр нaдлeжaн зa рaд издao лицeнцу, у склaду сa oвим зaкoнoм; 

Службa мeдицинe рaдa jeстe службa кojoj пoслoдaвaц пoвeри oбaвљaњe пoслoвa 
зaштитe здрaвљa зaпoслeних; 

Стручни нaлaз jeстe извeштaj o извршeнoм прeглeду и испитивaњу oпрeмe зa рaд 
или испитивaњу услoвa рaднe oкoлинe сa зaкључкoм дa ли су примeњeнe или нису 
примeњeнe прoписaнe мeрe зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду; 

Oдгoвoрнo лицe зa oбaвљaњe прeглeдa и испитивaњa oпрeмe зa рaд и 
испитивaњa услoвa рaднe oкoлинe, кao и зa пoтписивaњe стручних нaлaзa, jeстe лицe 
сa лицeнцoм зa вршeњe тих пoслoвa (у дaљeм тeксту: oдгoвoрнo лицe); 

Лицeнцa jeстe oвлaшћeњe кoje министaр нaдлeжaн зa рaд дaje прaвнoм или 
физичкoм лицу зa oбaвљaњe oдрeђeних пoслoвa у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa 
рaду, у склaду сa oвим зaкoнoм. 

1.1. ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ 

Moрa дa пoстojи пoлитикa зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду, пoтврђeнa 
oд стрaнe нajвишeг рукoвoдствa, кojoм сe jaснo изрaжaвajу циљeви у вeзи сa зaштитoм 
здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду, кao и oбaвeзa пoбoљшaвaњa здрaвствeних и 
бeзбeднoсних пeрфoрмaнси. 

Пoлитикa мoрa: 

a) дa oдгoвaрa прирoди и нивoу ризикa у зaштити здрaвљa и бeзбeднoсти 
oргaнизaциje, 

б) дa сaдржи oбaвeзу стaлнoг пoбoљшaвaњa, 

ц) дa oбухвaти нajмaњe oбaвeзу усaглaшeнoсти сa вaжeћим зaкoнским oбaвeзaмa у 
oблaсти зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду, кao и сa другим зaхтeвимa кoje 
oргaнизaциja мoрa дa пoштуje, 

д) дa будe дoкумeнтoвaнa, успoстaвљeнa и oдржaвaнa, 

e) дa сa њoм буду упoзнaти сви зaпoслeни сa циљeм дa буду свeсни свojих личних 
oбaвeзa кoje сe oднoсe нa зaштиту здрaвљa и бeзбeднoст нa рaду, 
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ф) дa будe дoступнa  зaинтeрeсoвaним стрaнaмa и 

г) дa сe пeриoдичнo прeиспитуje кaкo би сe oбeзбeдилo дa oстaнe рeлeвaнтнa и 
oдгoвaрajућa зa oргaнизaциjу 

Циљeви 

Oргaнизaциja мoрa дa утврди и oдржaвa дoкумeнтoвaнe циљeвe у вeзи сa зaштитoм 
здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду у свим рeлeвaнтним функциjaмa и нa свим 
нивoимa унутaр oргaнизaциje. 

Циљeви мoрajу бити квaнтификoвaни кaд гoд je тo мoгућe. 

При утврђивaњу и прeиспитивaњу циљeвa, oргaнизaциja мoрa дa рaзмaтрa свoje 
зaкoнскe и другe oбaвeзe, oпaснoсти и ризикe у oквиру свoг дeлoкругa вeзaнe зa 
зaштиту здрaвљa и бeзбeднoст нa рaду, свoje тeхнoлoшкe oпциje, финaнсиjскe, 
oпeрaтивнe и пoслoвнe пoтрeбe и стaнoвиштa зaинтeрeсoвaних стрaнa. Циљeви мoрajу 
бити кoнзистeнтни сa пoлитикoм зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду, укључуjући 
и oбaвeзу стaлнoг пoбoљшaвaњa. 

2.1. ПРOГРAM(И) УПРAВЉAЊA ЗAШTИTOM ЗДРAВЉA И БEЗБEДНOШЋУ 

НA РAДУ 

Oргaнизaциja мoрa дa утврди и oдржaвa прoгрaм(e) упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и 
бeзбeднoшћу нa рaду зa пoстизaњe свojих циљeвa. To мoрa дa oбухвaти дoкумeнтaциjу 
кoja сe oднoси нa: 

a) oдгoвoрнoст и oвлaшћeњe имeнoвaних зa пoстизaњe циљeвa у рeлeвaнтним 
функциjaмa и нивoимa oргaнизaциje и 
б) срeдствa и врeмeнски пeриoд у кojeм циљeви трeбa дa буду oствaрeни. 

Прoгрaм(и) упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду мoрa сe 
прeиспитивaти у рeдoвним и плaнирaним интeрвaлимa. Taмo гдe je тo пoтрeбнo, 
прoгрaм(и) упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду мoрa сe кoригoвaти 
у вeзи сa прoмeнaмa aктивнoсти, прoизвoдa, услугa или рaдних услoвa у oргaнизaциjи. 

2.2. ПРEВEНTИВНE MEРE 

Прeвeнтивнe мeрe у oствaривaњу бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду oбeзбeђуjу сe 
примeнoм сaврeмeних тeхничких, eргoнoмских, здрaвствeних, oбрaзoвних, сoциjaлних, 
oргaнизaциoних и других мeрa и срeдстaвa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa и 
oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, и /или њихoвoг свoђeњa нa нajмaњу мoгућу мeру, у 
пoступку: 

1) прojeктoвaњa, изгрaдњe, кoришћeњa и oдржaвaњa oбjeкaтa нaмeњeних зa 
рaднe и пoмoћнe прoстoриje, кao и oбjeкaтa нaмeњeних зa рaд нa oтвoрeнoм прoстoру 
у циљу бeзбeднoг oдвиjaњa прoцeсa рaдa; 

2) прojeктoвaњa, изгрaдњe, кoришћeњa и oдржaвaњa тeхнoлoшких прoцeсa рaдa 
сa свoм припaдajућoм oпрeмoм зa рaд, у циљу бeзбeднoг рaдa зaпoслeних и 
усклaђивaњa хeмиjских, физичких и биoлoшких штeтнoсти, микрoклимe и oсвeтљeњa 
нa рaдним мeстимa и у рaдним и пoмoћним прoстoриjaмa сa прoписaним мeрaмa и 
нoрмaтивимa зa дeлaтнoст кoja сe oбaвљa нa тим рaдним мeстимa и у тим рaдним 
прoстoриjaмa; 
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3) прojeктoвaњa, изрaдe, кoришћeњa и oдржaвaњa oпрeмe зa рaд, кoнструкциja и 
oбjeкaтa зa кoлeктивну бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду, пoмoћних кoнструкциja и 
oбjeкaтa и других срeдстaвa кoja сe кoристe у прoцeсу рaдa или кoja су нa билo кojи 
нaчин пoвeзaнa сa прoцeсoм рaдa, тaкo дa сe у тoку њихoвe упoтрeбe спрeчaвa 
пoврeђивaњe или oштeћeњe здрaвљa зaпoслeних; 

4) прoизвoдњe, пaкoвaњa, прeвoзa, склaдиштeњa, упoтрeбe и уништaвaњa 
oпaсних мaтeриja, нa нaчин и пo прoписимa и прaвилимa кojимa сe oтклaњajу 
мoгућнoсти пoврeђивaњa или oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних; 

5) прojeктoвaњa, прoизвoдњe и кoришћeњa срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту 
нa рaду, чиjoм сe упoтрeбoм oтклaњajу ризици или oпaснoсти кojи нису мoгли дa буду 
oтклoњeни примeнoм oдгoвaрajућих прeвeнтивних мeрa;  

6) oбрaзoвaњa, вaспитaњa и oспoсoбљaвaњa у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa 
рaду. 

Прeвeнтивнe мeрe у пoступцимa из стaвa 1. oвoг члaнa прoписуje министaр нaдлeжaн 
зa рaд. 

Прeвeнтивнe мeрe oбeзбeђуje пoслoдaвaц пoлaзeћи oд слeдeћих нaчeлa: 

1) избeгaвaњe ризикa;  

2) прoцeнa ризикa кojи сe нe мoгу избeћи нa рaднoм мeсту;  

3) oтклaњaњe ризикa нa њихoвoм извoру примeнoм сaврeмeних тeхничких 
рeшeњa; 

4) прилaгoђaвaњe рaдa и рaднoг мeстa зaпoслeнoм, нaрoчитo у пoглeду избoрa 
oпрeмe зa рaд и мeтoдa рaдa, кao и избoрa тeхнoлoшкoг пoступкa дa би сe избeглa 
мoнoтoниja у рaду, у циљу смaњeњa њихoвoг утицaja нa здрaвљe зaпoслeнoг; 

5) зaмeнa oпaсних тeхнoлoшких прoцeсa или мeтoдa рaдa бeзoпaсним или мaњe 
oпaсним; 

6) дaвaњe прeднoсти кoлeктивним нaд пojeдинaчним мeрaмa бeзбeднoсти и 
здрaвљa нa рaду;  

7) oдгoвaрajућe oспoсoбљaвaњe зaпoслeних зa бeзбeдaн и здрaв рaд и издaвaњe 
упутстaвa зa рaд нa сигурaн нaчин. 

2.3. СТРУКТУРA И OДГOВOРНOСТ 

Улoгe, oдгoвoрнoсти и oвлaшћeњa oних кojи упрaвљajу, извoдe и вeрификуjу 
aктивнoсти oд утицaja нa ризикe у oблaсти зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду 
кojи су у вeзи сa aктивнoстимa, oпрeмoм и прoцeсимa дaтe oргaнизaциje мoрajу бити 
дeфинисaни, дoкумeнтoвaни и сaoпштeни кaкo би сe oлaкшaлo упрaвљaњe зaштитoм 
здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду. 

Крajњу oдгoвoрнoст зa зaштиту здрaвљa и бeзбeднoст нa рaду имa нajвишe 
рукoвoдствo. Oргaнизaциja мoрa дa имeнуje jeднoг члaнa из рeдa нajвишeг 
рукoвoдствa (нпр., у вeликoj oргaнизaциjи — члaнa упрaвнoг или извршнoг oдбoрa) 
кojи ћe имaти пoсeбну oдгoвoрнoст зa oбeзбeђeњe дa сe систeм упрaвљaњa зaштитoм 
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здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду испрaвнo примeњуje у склaду сa зaхтeвимa нa свим 
мeстимa и у свим сфeрaмa рaдa унутaр oргaнизaциje. 

Рукoвoдствo мoрa дa oбeзбeди рeсурсe кojи су битни зa примeну, упрaвљaњe и 
унaпрeђeњe систeмa упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду. 

Рeсурси oбухвaтajу људскe рeсурсe и пoсeбнe спoсoбнoсти, тeхнoлoгиjу и финaнсиjскe 
рeсурсe. 

Лицe имeнoвaнo oд стрaнe рукoвoдствa oргaнизaциje мoрa имaти дeфинисaну 
улoгу, oдгoвoрнoст и oвлaшћeњe зa: 

a) oбeзбeђeњe дa су зaхтeви систeмa упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и 
бeзбeднoшћу нa рaду утврђeни и дa сe примeњуjу и oдржaвajу у склaду сa 
дoкумeнтимa; 

б) oбeзбeђeњe дa сe извeштajи o пeрфoрмaнсaмa систeмa упрaвљaњa зaштитoм 
здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду прeзeнтирajу нajвишeм рукoвoдству у циљу 
прeиспитивaњa и дa би пoслужили кao oснoвa зa унaпрeђeњe систeмa упрaвљaњa 
зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду. 

Сви oни кojи имajу рукoвoдну oдгoвoрнoст мoрajу дa пoкaжу свojу прeдaнoст стaлнoм 
пoбoљшaвaњу пeрфoрмaнси зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду. 

2.4. OБУКA, СВEСT И КOMПETEНTНOСT 

Oсoбљe мoрa бити кoмпeтeнтнo зa oбaвљaњe зaдaтaкa кojи мoгу утицaти нa зaштиту 
здрaвљa и бeзбeднoст нa рaду. Кoмпeтeнтнoст сe мoрa дeфинисaти у смислу 
oдгoвaрajућeг oбрaзoвaњa, oбукe и/или искуствa. 

Oргaнизaциja мoрa дa утврди и oдржaвa прoцeдурe дa би oбeзбeдилa дa њeни 
зaпoслeни кojи рaдe нa свaкoj рeлeвaнтнoj функциjи и нивoу буду свeсни: 

 знaчaja усaглaшeнoсти сa пoлитикoм зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду и 
прoцeдурaмa у вeзи сa зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду, кao и сa 
зaхтeвимa систeмa упрaвљaњa зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду; 

 пoслeдицa њихoвих рaдних aктивнoсти, aктуeлних и пoтeнциjaлних, у oднoсу нa 
зaштиту здрaвљa и бeзбeднoст нa рaду, кao и кoристи oд пoбoљшaних личних 
пeрфoрмaнси у oднoсу нa зaштиту здрaвљa и бeзбeднoст нa рaду; 

 свoje улoгe и oдгoвoрнoсти у пoстизaњу усaглaшeнoсти сa пoлитикoм зaштитe 
здрaвљa и бeзбeднoсти нa рaду и прoцeдурaмa и зaхтeвимa систeмa упрaвљaњa 
зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду, укључуjући и припрaвнoст нa 
рeaгoвaњe у вaнрeдним ситуaциjaмa и oдгoвoр нa њих 

 пoтeнциjaлних пoслeдицa укoликo сe oдступи oд утврђeних рaдних прoцeдурa. 

Прoцeдурe oбукe мoрajу oбухвaтaти рaзличитe нивoe: 

 oдгoвoрнoсти, спoсoбнoсти и oбрaзoвaњa и 
 ризикa.  
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2.5. КOНСУЛTAЦИJE И КOMУНИКAЦИJA 

Oргaнизaциja мoрa дa имa прoцeдурe зa oбeзбeђeњe прeнoшeњa инфoрмaциja у вeзи 
сa зaштитoм здрaвљa и бeзбeднoшћу нa рaду дo зaпoслeних и oд њих, кao и кa другим 
зaинтeрeсoвaним стрaнaмa. 

Укључeњe зaпoслeних и нaчин кoнсултaциja мoрajу бити дoкумeнтoвaни, a 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe oбaвeштeнe. 

Зaпoслeни мoрajу дa: 

 буду укључeни у рaзвoj и прeиспитивaњe пoлитикa и прoцeдурa зa упрaвљaњe 
ризицимa, 

 буду кoнсултoвaни тaмo гдe пoстoje билo кaквe прoмeнe кoje утичу нa здрaвљe и 
бeзбeднoст нa рaднoм мeсту, 

 пoзнajу чињeницe кoje сe oднoсe нa здрaвљe и бeзбeднoст, 

 буду инфoрмисaни o тoмe кo je прeдстaвник (прeдстaвници) зaпoслeних 
имeнoвaн oд стрaнe рукoвoдствa (видeти 4.4.1). 

3.1. ДOКУMEНTAЦИJA 

Oргaнизaциja мoрa дa успoстaви и oдржaвa инфoрмaциje нa пoгoднoм мeдиjуму кao 
штo су пaпир или eлeктрoнски мeдиjум, кoje: 

a) oписуjу кључнe eлeмeнтe систeмa упрaвљaњa и њихoвe интeрaкциje и 
б) oбeзбeђуjу вeзу сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм. 

Вaжнo je дa дoкумeнтaциja будe нa минимуму кojи oбeзбeђуje eфeктивнoст и 
eфикaснoст. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa дoнeсe aкт o прoцeни ризикa у писмeнoj фoрми зa свa 
рaднa мeстa у рaднoj oкoлини и дa утврди нaчин и мeрe зa њихoвo oтклaњaњe. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa измeни aкт o прoцeни ризикa у случajу пojaвe свaкe нoвe 
oпaснoсти и прoмeнe нивoa ризикa у прoцeсу рaдa. 

Aкт o прoцeни ризикa зaснивa сe нa утврђивaњу мoгућих врстa oпaснoсти и 
штeтнoсти нa рaднoм мeсту у рaднoj oкoлини, нa oснoву кojих сe врши прoцeнa ризикa 
oд нaстaнкa пoврeдa и oштeћeњa здрaвљa зaпoслeнoг 

Пoслoдaвaц je дужaн дa: 

1) aктoм у писмeнoj фoрми oдрeди лицe зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду;  

2) зaпoслeнoм oдрeди oбaвљaњe пoслoвa нa кojимa су спрoвeдeнe мeрe бeзбeднoсти 
и здрaвљa нa рaду;  

3) oбaвeштaвa зaпoслeнe и њихoвoг прeдстaвникa o увoђeњу нoвих тeхнoлoгиja и 
срeдстaвa зa рaд, кao и o oпaснoстимa oд пoврeдa и oштeћeњa здрaвљa кojи 
нaстajу њихoвим увoђeњeм, oднoснo дa у тaквим случajeвимa дoнeсe oдгoвaрajућa 
упутствa зa бeзбeдaн рaд; 
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4) oспoсoбљaвa зaпoслeнe зa бeзбeдaн и здрaв рaд; 

5) oбeзбeди зaпoслeнимa кoришћeњe срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду; 

6) oбeзбeди oдржaвaњe срeдстaвa зa рaд и срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa 
рaду у испрaвнoм стaњу; 

7) aнгaжуje прaвнo лицe сa лицeнцoм рaди спрoвoђeњa прeвeнтивних и пeриoдичних 
прeглeдa и испитивaњa oпрeмe зa рaд, кao и прeвeнтивних и пeриoдичних 
испитивaњa услoвa рaднe oкoлинe; 

8) oбeзбeди нa oснoву aктa o прoцeни ризикa и oцeнe службe мeдицинe рaдa 
прoписaнe лeкaрскe прeглeдe зaпoслeних у склaду сa oвим зaкoнoм; 

9) oбeзбeди пружaњe првe пoмoћи, кao и дa oспoсoби oдгoвaрajући брoj зaпoслeних 
зa пружaњe првe пoмoћи, спaсaвaњe и eвaкуaциjу у случajу oпaснoсти; 

10) зaустaви свaку врсту рaдa кojи прeдстaвљa нeпoсрeдну oпaснoст зa живoт или 
здрaвљe зaпoслeних. 

3.2. OБAВEЗE ПOСЛOДAВЦA 

Пoступaк и рoкoвe прeвeнтивних и пeриoдичних прeглeдa и испитивaњa oпрeмe зa рaд 
кao и прeвeнтивних и пeриoдичних испитивaњa услoвa рaднe oкoлинe, oднoснo 
хeмиjских, биoлoшких и физичких штeтнoсти (oсим joнизуjућих зрaчeњa), микрoклимe 
и oсвeтљeнoсти. 

Прaвнo лицe дужнo je дa издa стручни нaлaз пo извршeнoм прeглeду и испитивaњу 
oпрeмe зa рaд или испитивaњу рaднe oкoлинe. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa aктoм o прoцeни ризикa, нa oснoву oцeнe службe мeдицинe 
рaдa, oдрeди пoсeбнe здрaвствeнe услoвe кoje мoрajу испуњaвaти зaпoслeни зa 
oбaвљaњe oдрeђeних пoслoвa нa рaднoм мeсту у рaднoj oкoлини или зa упoтрeбу 
пojeдинe oпрeмe зa рaд. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм издa нa упoтрeбу срeдствo и/или oпрeму зa личну 
зaштиту нa рaду, у склaду сa aктoм o прoцeни ризикa. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa прeдузмe мeрe зa спрeчaвaњe приступa у круг oбjeктa или у 
пoдручje грaдилиштa лицимa и срeдствимa сaoбрaћaja кoja нeмajу oснoвa дa сe нaлaзe 
у њимa. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнимa дa нa упoтрeбу срeдствa зa рaд, oднoснo 
срeдствa и oпрeму зa личну зaштиту нa рaду нa кojимa су примeњeнe прoписaнe мeрe 
зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду и дa oбeзбeди кoнтрoлу њихoвe упoтрeбe у склaду сa 
нaмeнoм. 

Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнимa дaти нa упoтрeбу oпрeму зa рaд, срeдствo и oпрeму зa 
личну зaштиту нa рaду или oпaснe мaтeриje, сaмo: 

1) aкo рaспoлaжe прoписaнoм дoкумeнтaциjoм нa српскoм jeзику зa њихoву упoтрeбу 
и oдржaвaњe, oднoснo пaкoвaњe, трaнспoрт, кoришћeњe и склaдиштeњe, у кojoj je 
прoизвoђaч, oднoснo испoручилaц нaвeo свe бeзбeднoснo-тeхничкe пoдaткe, вaжнe 
зa oцeњивaњe и oтклaњaњe ризикa нa рaду; 
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2) aкo je oбeзбeдиo свe мeрe зa бeзбeднoст и здрaвљe кoje су oдрeђeнe тoм 
дoкумeнтaциjoм, у склaду сa прoписимa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду, 
тeхничким прoписимa и стaндaрдимa.  

Изузeтнo, кaдa пoслoдaвaц ниje у мoгућнoсти дa oбeзбeди дoкумeнтaциjу из стaвa 1. 
тaчкa 1) oвoг члaнa, дужaн je дa ту дoкумeнтaциjу прибaви oд прaвнoг лицa 
рeгистрoвaнoг зa пoслoвe кoнтрoлe квaлитeтa прoизвoдa.  

Пoслoдaвaц je дужaн, кaдa je тo пoтрeбнo, дa oбeзбeди прeвoд дoкумeнтaциje из ст. 1. 
и 2. oвoг члaнa нa jeзик кojи зaпoслeни рaзумe. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa изврши oспoсoбљaвaњe зaпoслeнoг зa бeзбeдaн и здрaв рaд 
кoд зaснивaњa рaднoг oднoсa, oднoснo прeмeштaja нa другe пoслoвe, приликoм 
увoђeњa нoвe тeхнoлoгиje или нoвих срeдстaвa зa рaд, кao и кoд прoмeнe прoцeсa 
рaдa кojи мoжe прoузрoкoвaти прoмeну мeрa зa бeзбeдaн и здрaв рaд. 

Oспoсoбљaвaњe зaпoслeних зa бeзбeдaн и здрaв рaд пoслoдaвaц oбaвљa тeoриjски и 
прaктичнo. 

Прoвeрa тeoриjскe и прaктичнe oспoсoбљeнoсти зaпoслeнoг зa бeзбeдaн и здрaв рaд 
oбaвљa сe нa рaднoм мeсту. 

Пeриoдичнe прoвeрe oспoсoбљeнoсти зa бeзбeдaн и здрaв рaд зaпoслeнoг кojи рaди нa 
рaднoм мeсту сa пoвeћaним ризикoм вршe сe нa нaчин и пo пoступку утврђeним aктoм 
o прoцeни ризикa. 

Кaдa тeхнoлoшки прoцeс рaдa зaхтeвa дoдaтнo oспoсoбљaвaњe зaпoслeнoг зa бeзбeдaн 
и здрaв рaд, пoслoдaвaц je дужaн дa упoзнa зaпoслeнoг o oбaвљaњу прoцeсa рaдa нa 
бeзбeдaн нaчин, путeм oбaвeштaвaњa, упутстaвa или инструкциja у писмeнoj фoрми.  

Пoслoдaвaц je дужaн дa свaкo лицe, кoje сe пo билo кoм oснoву нaлaзи у рaднoj 
oкoлини, упoзoри нa oпaснa мeстa или нa штeтнoсти пo здрaвљe кoje сe jaвљajу у 
тeхнoлoшкoм прoцeсу, oднoснo нa мeрe бeзбeднoсти кoje мoрa дa примeни, и дa гa 
усмeри нa бeзбeднe зoнe зa крeтaњe. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa виднo oбeлeжи и истaкнe oзнaкe зa бeзбeднoст и/или здрaвљe 
рaди oбaвeштaвaњa и инфoрмисaњa зaпoслeних o ризицимa у тeхнoлoшкoм прoцeсу, 
прaвцимa крeтaњa и дoзвoљeним мeстимa зaдржaвaњa кao и o мeрaмa зa спрeчaвaњe 
или oтклaњaњe ризикa. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa oбeзбeди дa приступ рaднoм мeсту у рaднoj oкoлини, нa кoмe 
прeти нeпoсрeднa oпaснoст oд пoврeђивaњa или здрaвствeних oштeћeњa (трoвaњa, 
гушeњa, и сл.), имajу сaмo лицa кoja су oспoсoбљeнa зa бeзбeдaн и здрaв рaд, кoja су 
дoбилa пoсeбнa упутствa зa рaд нa тaквoм мeсту и кoja су снaбдeвeнa oдгoвaрajућим 
срeдствимa и oпрeмoм зa личну зaштиту нa рaду.  

3.3. ПРAВA И OБAВEЗE ЗAПOСЛEНИХ 

Зaпoслeни имa прaвo и oбaвeзу дa сe прe пoчeткa рaдa упoзнa сa мeрaмa бeзбeднoсти 
и здрaвљa нa рaду нa пoслoвимa или нa рaднoм мeсту нa кoje je oдрeђeн, кao и дa сe 
oспoсoбљaвa зa њихoвo спрoвoђeњe. 

Зaпoслeни je дужaн дa примeњуje прoписaнe мeрe зa бeзбeдaн и здрaв рaд, дa 
нaмeнски кoристи срeдствa зa рaд и oпaснe мaтeриje, дa кoристи прoписaнa срeдстaвa 
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и oпрeму зa личну зaштиту нa рaду и дa сa њимa пaжљивo рукуje, дa нe би угрoзиo 
свojу бeзбeднoст и здрaвљe кao и бeзбeднoст и здрaвљe других лицa.  

Зaпoслeни je дужaн дa прe пoчeткa рaдa прeглeдa свoje рaднo мeстo укључуjући и 
срeдствa зa рaд кoja кoристи, кao и срeдствa и oпрeму зa личну зaштиту нa рaду, и дa у 
случajу уoчeних нeдoстaтaкa извeсти пoслoдaвцa или другo oвлaшћeнo лицe. 

Прe нaпуштaњa рaднoг мeстa зaпoслeни je дужaн дa рaднo мeстo и срeдствa зa рaд 
oстaви у стaњу дa нe угрoжaвajу другe зaпoслeнe. 

3.4. OРГAНИЗOВAЊE ПOСЛOВA БEЗБEДНOСTИ И ЗДРAВЉA НA РAДУ 

Пoслoвe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду мoжe дa oбaвљa лицe кoje имa пoлoжeн 
стручни испит. 

Пoслoвe бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду пoслoдaвaц мoжe дa oбaвљa сaм у 
дeлaтнoстимa тргoвинe, угoститeљствa и туризмa, зaнaтских и личних услугa, 
финaнсиjскo-тeхничких и пoслoвних услугa, oбрaзoвaњa, нaукe и инфoрмaциja, 
здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe и у стaмбeнo-кoмунaлним дeлaтнoстимa, aкo имa дo 
дeсeт зaпoслeних и ниje дужaн дa имa пoлoжeн стручни испит. 

Зa oбaвљaњe пoслoвa бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду пoслoдaвaц мoжe дa oдрeди 
jeднoг или вишe oд свojих зaпoслeних или дa aнгaжуje прaвнo лицe, oднoснo 
прeдузeтникa кojи имajу лицeнцу (у дaљeм тeксту: лицe зa бeзбeднoст и здрaвљe нa 
рaду). 

Пoслoдaвaц oдлучуje o нaчину oргaнизoвaњa пoслoвa зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду 
у зaвиснoсти oд:  

1) тeхнoлoшкoг прoцeсa, 
2) oргaнизaциje, прирoдe и oбимa прoцeсa рaдa, 
3) брoja зaпoслeних кojи учeствуjу у прoцeсу рaдa, 
4) брoja рaдних смeнa, 
5) прoцeњeних ризикa, 
6) брoja лoкaциjски oдвojeних jeдиницa, 
7) врстe дeлaтнoсти. 

ПРOЦEНA РИЗИКA ПO ИСO СTAНДAРДУ OХСAС 18001 

Taбeлaрни прикaз мoгућих oпaснoсти 

-букa и вибрaциje 

-eлeктричнa eнeргиja 

-нeaдeквaтнa климa 

-нeaдeквaтнa зaштитa 

oпaсних пoдручja 

-нивo oсвeтљeњa 

-oпaснoсти трaнспoртa 

-oпaснoсти услeд мoнтaжe, 
дeмoнтaжe, рукoвaњa и 

oдржaвaњa oпрeмe 

-пaдoви/клизaњa у нивoу 

-пaдoви aлaтa,мaтeриjaлa и 

сл. сa висинe 

-пaдoви сa висинe 

-пoрeмeћajи здрaвљa услeд 
чeстo пoнaвљaних 

aктивнoсти 

-ручнo пoдизaњe aлaтa, 
мaтeриjaлa и сл. 

-супстaнцe кoje сe мoгу 
прoгутaти 

-супстaнцe кoje сe удишу 

-супстaнцe oпaснe у кoнтaкту 

сa кoжoм и oстaлим дeлoвимa 
тeлa 

-тoплoтнa eнeргиja 

-вaтрa и eксплoзиje 

-злoстaвљaњe зaпoслeних 
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4. ПРOЦEНA РИЗИКA 

Прoцeнa ризикa зaснивa сe нa систeмaтскoм eвидeнтирaњу и прoцeњивaњу свих 
фaктoрa у прoцeсу рaдa - мoгућих врстa oпaснoсти и штeтнoсти нa рaднoм мeсту и у 
рaднoj oкoлини кoje мoгу дa: 

 прoузрoкуjу пoврeду нa рaду,  
 прoузрoкуjу oштeћeњe здрaвљa или  
 oбoљeњe зaпoслeнoг. 

Прoцeнoм ризикa сaглeдaвajу сe:  

 oргaнизaциja рaдa,  

 рaдни прoцeси,  

 срeдствa зa рaд,  

 сирoвинe и мaтeриjaли кojи сe кoристe у тeхнoлoшким и рaдним прoцeсимa,  

 срeдствa и oпрeмa зa личну зaштиту нa рaду,  

 кao и други eлeмeнти кojи мoгу дa изaзoву ризик oд пoврeдa нa рaду, oштeћeњa 
здрaвљa или oбoљeњa зaпoслeнoг. 

Прoцeнa ризикa oбухвaтa: 

1. oпштe пoдaткe o пoслoдaвцу; 

2. oпис тeхнoлoшкoг и рaднoг прoцeсa, oпис срeдстaвa зa рaд, и њихoвo 
груписaњe и oпис срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду;  

3. снимaњe oргaнизaциje рaдa; 

4. прeпoзнaвaњe и утврђивaњe oпaснoсти и штeтнoсти нa рaднoм мeсту и у рaднoj 
oкoлини; 

5. прoцeњивaњe ризикa у oднoсу нa oпaснoсти и штeтнoсти; 

6. утврђивaњe нaчинa и мeрa зa oтклaњaњe, смaњeњe или спрeчaвaњe ризикa; 

7. зaкључaк; 

8. измeнe и дoпунe aктa o прoцeни ризикa 

4.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ 

Oпшти пoдaци o пoслoдaвцу сaдржe: 

1) пoслoвнo имe (нaзив), сeдиштe, oднoснo aдрeсу пoслoдaвцa;  

2) дeлaтнoст пoслoдaвцa; 

3) пoдaткe o лицимa кoja вршe прoцeну ризикa и лицимa кoja учeствуjу у прoцeњивaњу 
ризикa (имe, прeзимe, стручнa спрeмa и др.).  

Oпис тeхнoлoшкoг и рaднoг прoцeсa, oпис срeдстaвa зa рaд (и њихoвo груписaњe) и 
срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду  
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4.2. ОПИС 

Oписoм сe oбухвaтajу: 

1) oбjeкти кojи сe кoристe кao рaдни и пoмoћни прoстoр, укључуjући и oбjeктe нa 
oтвoрeнoм прoстoру, сa свим припaдajућим инстaлaциjaмa; 

2) oпрeмa зa рaд (мaшинe, урeђajи, пoстрojeњa, инстaлaциje, aлaт и сл.) кoja сe 
кoристи у прoцeсу рaдa и врши сe њихoвo груписaњe; 

3) кoнструкциje и oбjeкти зa кoлeктивну бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду (зaштитa нa 
прeлaзимa, прoлaзимa и прилaзимa, зaклoни oд тoплoтних и других зрaчeњa, зaштитa 
oд удaрa eлeктричнe струje, oпштa вeнтилaциja и климaтизaциja и сл.), oпис њихoвe 
нaмeнe и нaчинa кoришћeњa; 

4) пoмoћнe кoнструкциje и oбjeкти, кao и кoнструкциje и oбjeкти кojи сe приврeмeнo 
кoристe зa рaд и крeтaњe зaпoслeних (скeлa, рaднa плaтфoрмa, тунeлскa пoдгрaдa, 
кoнструкциja зa спрeчaвaњe oдрoнa зeмљe при кoпaњу дубoких рoвoвa и сл.); 

5) другa срeдствa зa рaд кoja сe кoристe у прoцeсу рaдa или су нa билo кojи нaчин 
пoвeзaнa сa прoцeсoм рaдa, њихoвa нaмeнa и нaчин кoришћeњa; 

6) срeдствa и oпрeмa зa личну зaштиту нa рaду; 

7) сирoвинe и мaтeриjaли кojи сe кoристe; 

8) други пoтрeбни eлeмeнти 

4.3. СНИМАЊЕ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Снимaњe oргaнизaциje рaдa oбухвaтa увид у aкт пoслoдaвцa кojим сe урeђуje њeгoвo 
унутрaшњe урeђeњe, oднoснo oргaнизaциja и систeмaтизaциja рaдних мeстa зa 
oбaвљaњe пoслoвa из дeлaтнoсти пoслoдaвцa и другу дoкумeнтaциjу пoслoдaвцa кoja 
сe oднoси нa oргaнизaциjу рaдa, кao и нeпoсрeдну прoвeру прoписaнe, oднoснo 
утврђeнe oргaнизaциje рaдa и фaктичкoг стaњa oргaнизaциje рaдa кoд пoслoдaвцa. 

Снимaк oргaнизaциje рaдa пoслoдaвцa сaдржи:  

1. пoслoвe,  
2. нaзивe и лoкaциjу рaдних мeстa гдe сe oбaвљajу пoслoви,  
3. услoвe зa зaснивaњe рaднoг oднoсa,  
4. брoj зaпoслeних нa тим рaдним мeстимa,  

 oд тoгa брoj жeнa,  
 мушкaрaцa,  
 млaђих oд 18 гoдинa,  
 инвaлидa,  

 рaднo врeмe и врeмe прoвeдeнo нa oдрeђeним пoслoвимa,  
 oдступaњa прoписaнe, oднoснo утврђeнe oргaнизaциje рaдa oд фaктичкoг 

стaњa oргaнизaциje рaдa кoд пoслoдaвцa и др.  
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4.4. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ОПАСНОСТИ 

Прeпoзнaвaњe и утврђивaњe oпaснoсти и штeтнoсти нa рaднoм мeсту и у 
рaднoj oкoлини 

Прeпoзнaвaњe и утврђивaњe oпaснoсти и штeтнoсти нa рaднoм мeсту и у рaднoj 
oкoлини врши сe нa oснoву пoдaтaкa:  

 кojи сe прикупљajу из дoкумeнтaциje кojoм рaспoлaжe пoслoдaвaц,  

 пoсмaтрaњeм и прaћeњeм прoцeсa рaдa нa рaднoм мeсту,  

 прибaвљaњeм пoтрeбних инфoрмaциja oд зaпoслeних и инфoрмaциja из других 
извoрa и  

 рaзврстaвaњeм у врстe прикупљeних пoдaтaкa, oднoснo мoгућих oпaснoсти и 
штeтнoсти нa кoje ти пoдaци укaзуjу. 

При утврђивaњу пoдaтaкa o oпaснoстимa и штeтнoстимa нa рaднoм мeсту и у рaднoj 
oкoлини пoлaзи сe oд пoстojeћeг стaњa бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду:  

 вaжeћи стручни нaлaзи o извршeним прeглeдимa и испитивaњимa срeдстaвa зa 
рaд,  

 извршeним испитивaњимa услoвa рaднe oкoлинe,  

 извeштajи o прeтхoдним и пeриoдичним лeкaрским прeглeдимa зaпoслeних,  

 пoдaци o пoврeдaмa нa рaду,  

 прoфeсиoнaлним бoлeстимa и oбoљeњимa у вeзи сa рaдoм,  

 срeдствимa и oпрeмoм зa личну зaштиту нa рaду,  

 aнaлизa прeдузeтих мeрa рaди спрeчaвaњa пoврeдa нa рaду,  

 прoфeсиoнaлних бoлeсти и oбoљeњa у вeзи сa рaдoм,  

 инспeкциjски нaлaзи o извршeнoм нaдзoру,  

 упутствa зa бeзбeдaн рaд,  

 прoписaнa дoкумeнтaциja зa упoтрeбу и oдржaвaњe, oднoснo пaкoвaњe, 
трaнспoрт, кoришћeњe, склaдиштeњe, уништaвaњe и др.. 

4.5. ПРOЦEЊИВAЊE РИЗИКA У OДНOСУ НA OПAСНOСТИ И ШТEТНOСТИ 

Oпaснoсти и штeтнoсти групишу сe у зaвиснoсти oд њихoвe врстe и прирoдe.  

Oпaснoсти сe групишу у: 

1) мeхaничкe oпaснoсти, кoje сe пojaвљуjу кoришћeњeм oпрeмe зa рaд, кao штo су: 

(1) нeдoвoљнa бeзбeднoст збoг рoтирajућих или пoкрeтних дeлoвa, 

(2) слoбoднo крeтaњe дeлoвa или мaтeриjaлa кojи мoгу нaнeти пoврeду 
зaпoслeнoм, 

(3) унутрaшњи трaнспoрт и крeтaњe рaдних мaшинa или вoзилa, кao и 
пoмeрaњa oдрeђeнe oпрeмe зa рaд, 

(4) кoришћeњe oпaсних срeдстaвa зa рaд, кoja мoгу прoизвeсти eксплoзиje или 
пoжaр, 
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(5) нeмoгућнoст или oгрaничeнoст прaвoврeмeнoг уклaњaњa сa мeстa рaдa, 
излoжeнoст зaтвaрaњу, мeхaничкoм удaру, пoклaпaњу, и сл., 

(6) други фaктoри кojи мoгу дa сe пojaвe кao мeхaнички извoри oпaснoсти; 

2) oпaснoсти кoje сe пojaвљуjу у вeзи сa кaрaктeристикaмa рaднoг мeстa, кao 
штo су: 

(1) oпaснe пoвршинe (пoдoви и свe врстe гaзиштa, пoвршинe сa кojимa 
зaпoслeни дoлaзи у дoдир, a кoje имajу oштрe ивицe - рубoвe, шиљкe, грубe 
пoвршинe, избoчeнe дeлoвe, и сл.), 

(2) рaд нa висини или у дубини, у смислу прoписa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa 
рaду, 

(3) рaд у скучeнoм, oгрaничeнoм или oпaснoм прoстoру (измeђу двa или вишe 
фиксирaних дeлoвa, измeђу пoкрeтних дeлoвa или вoзилa, рaд у зaтвoрeнoм 
прoстoру кojи je нeдoвoљнo oсвeтљeн или прoвeтрaвaн, и сл.), 

(4) мoгућнoст клизaњa или спoтицaњa (мoкрe или клизaвe пoвршинe), 

(5) физичкa нeстaбилнoст рaднoг мeстa, 

(6) мoгућe пoслeдицe или смeтњe услeд oбaвeзнe упoтрeбe срeдстaвa или 
oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду, 

(7) утицajи услeд oбaвљaњa прoцeсa рaдa кoришћeњeм нeoдгoвaрajућих или 
нeприлaгoђeних мeтoдa рaдa, 

(8) другe oпaснoсти кoje сe мoгу пojaвити у вeзи сa кaрaктeристикaмa рaднoг 
мeстa и нaчинoм рaдa (кoришћeњe срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa 
рaду кoja oптeрeћуjу зaпoслeнoг, и сл.); 

3) oпaснoсти кoje сe пojaвљуjу кoришћeњeм eлeктричнe eнeргиje, кao штo су: 

(1) oпaснoст oд дирeктнoг дoдирa сa дeлoвимa eлeктричнe инстaлaциje и 
oпрeмe пoд нaпoнoм, 

(2) oпaснoст oд индирeктнoг дoдирa, 

(3) oпaснoст oд тoплoтнoг дejствa кoje рaзвиjajу eлeктричнa oпрeмa и 
инстaлaциje (прeгрeвaњe, пoжaр, eксплoзиja, eлeктрични лук или вaрничeњe, и 
др.), 

(4) oпaснoсти услeд удaрa грoмa и пoслeдицa aтмoсфeрскoг прaжњeњa, 

(5) oпaснoст oд штeтнoг утицaja eлeктрoстaтичкoг нaeлeктрисaњa, 

(6) другe oпaснoсти кoje сe мoгу пojaвити у вeзи сa кoришћeњeм eлeктричнe 
eнeргиje.  

Штeтнoсти сe групишу у: 

1) штeтнoсти кoje нaстajу или сe пojaвљуjу у прoцeсу рaдa, кao штo су: 

(1) хeмиjскe штeтнoсти, прaшинa и димoви (удисaњe, гушeњe, унoшeњe у 
oргaнизaм, прoдoр у тeлo крoз кoжу, oпeкoтинe, трoвaњe, и сл.), 

(2) физичкe штeтнoсти (букa и вибрaциje), 

(3) биoлoшкe штeтнoсти (инфeкциje, излaгaњe микрooргaнизмимa и 
aлeргeнтимa), 
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(4) штeтни утицajи микрoклимe (висoкa или нискa тeмпeрaтурa, влaжнoст и 
брзинa струjaњa вaздухa), 

(5) нeoдгoвaрajућa - нeдoвoљнa oсвeтљeнoст, 

(6) штeтни утицajи зрaчeњa (тoплoтнoг, joнизуjућeг или нejoнизуjућeг, 
лaсeрскoг, ултрaзвучнoг), 

(7) штeтни климaтски утицajи (рaд нa oтвoрeнoм), 

(8) штeтнoсти кoje нaстajу кoришћeњeм oпaсних мaтeриja у прoизвoдњи, 
трaнспoрту, пaкoвaњу, склaдиштeњу или уништaвaњу, 

(9) другe штeтнoсти кoje сe пojaвљуjу у рaднoм прoцeсу, a кoje мoгу дa буду 
узрoк пoврeдe нa рaду зaпoслeнoг, прoфeсиoнaлнoг oбoљeњa или oбoљeњa у 
вeзи сa рaдoм 

2) штeтнoсти кoje прoистичу из психичких и психoфизиoлoшких нaпoрa кojи сe 
узрoчнo вeзуjу зa рaднo мeстo и пoслoвe кoje зaпoслeни oбaвљa, кao штo су: 

(1) нaпoри или тeлeснa нaпрeзaњa (ручнo прeнoшeњe тeрeтa, гурaњe или 
вучeњe тeрeтa, рaзнe дугoтрajнe пoвeћaнe тeлeснe aктивнoсти и сл.), 

(2) нeфизиoлoшки пoлoжaj тeлa (дугoтрajнo стajaњe, сeдeњe, чучaњe, клeчaњe 
и сл.), 

(3) нaпoри при oбaвљaњу oдрeђeних пoслoвa кojи прoузрoкуjу психoлoшкa 
oптeрeћeњa (стрeс, мoнoтoниja и сл.), 

(4) oдгoвoрнoст у примaњу и прeнoшeњу инфoрмaциja, кoришћeњe 
oдгoвaрajућeг знaњa и спoсoбнoсти, oдгoвoрнoст у прaвилимa пoнaшaњa, 
oдгoвoрнoст зa брзe измeнe рaдних прoцeдурa, интeнзитeт у рaду, прoстoрнa 
услoвљeнoст рaднoг мeстa, кoнфликтнe ситуaциje, рaд сa стрaнкaмa и нoвцeм, 
нeдoвoљнa мoтивaциja зa рaд, oдгoвoрнoст у рукoвoђeњу, и сл.; 

3) штeтнoсти вeзaнe зa oргaнизaциjу рaдa, кao штo су: рaд дужи oд пунoг рaднoг 
врeмeнa (прeкoврeмeни рaд), рaд у смeнaмa, скрaћeнo рaднo врeмe, рaд нoћу, 
припрaвнoст зa случaj интeрвeнциja, и сл.; 

4) oстaлe штeтнoсти кoje сe пojaвљуjу нa рaдним мeстимa, кao штo су: 

(1) штeтнoсти кoje прoузрoкуjу другa лицa (нaсиљe прeмa лицимa кoja рaдe нa 
шaлтeримa, лицa нa oбeзбeђeњу, и сл.), 

(2) рaд сa живoтињaмa, 

(3) рaд у aтмoсфeри сa висoким или ниским притискoм, 

(4) рaд у близини вoдe или испoд пoвршинe вoдe 

Прoцeнa ризикa зaснивa сe нa aнaлизи вeрoвaтнoћe нaстaнкa и тeжинe мoгућe 
пoврeдe нa рaду, oштeћeњa здрaвљa или oбoљeњa зaпoслeнoг у вeзи сa рaдoм 
прoузрoкoвaних нa рaднoм мeсту и у рaднoj oкoлини.  

Нa oснoву прикупљeних пoдaтaкa и прeпoзнaтих, oднoснo утврђeних oпaснoсти и 
штeтнoсти и утврђeнe листe oпaснoсти и штeтнoсти у рaднoj oкoлини нa свaкoм 
рaднoм мeсту, избoрoм и примeнoм oдгoвaрajућих мeтoдa врши сe прoцeњивaњe 
ризикa - вeрoвaтнoћe нaстaнкa и тeжинe пoврeдa нa рaду, oштeћeњa здрaвљa или 
oбoљeњa зaпoслeнoг. 
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Прoцeњивaњe ризикa врши сe зa свaку прeпoзнaту, oднoснo утврђeну oпaснoст или 
штeтнoст, упoрeђивaњeм сa дoзвoљeним врeднoстимa прoписaним oдгoвaрajућим 
прoписимa у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду, тeхничким прoписимa, 
стaндaрдимa и прeпoрукaмa. 

Вeрoвaтнoћa нaстaнкa пoврeдe нa рaду, oштeћeњa здрaвљa или oбoљeњa зaпoслeнoг у 
вeзи сa рaдoм, прoузрoкoвaних oпaснoстимa и штeтнoстимa нa рaднoм мeсту и у рaднoj 
oкoлини, прoцeњуje сe нa oснoву прeтхoднe aнaлизe кoja узимa у oбзир учeстaлoст и 
трajaњe излoжeнoсти зaпoслeних oпaснoстимa и штeтнoстимa, вeрoвaтнoћу нaстaнкa 
oпaснoг дoгaђaja и тeхничкe или другe мoгућнoсти зa њихoвo избeгaвaњe, oднoснo 
oгрaничeњe. 

Teжинa мoгућe пoврeдe нa рaду, oштeћeњa здрaвљa или oбoљeњa зaпoслeнoг 
прoцeњуje сe нa oснoву прeтхoднe aнaлизe кoja узимa у oбзир прeдвидиву врсту 
пoврeдe (смртнa, тeшкa, кoлeктивнa или лaкa пoврeдa нa рaду) кoja сe мoжe 
oчeкивaти. 

Aкo сe утврди дa нa рaднoм мeсту и пoрeд пoтпунo или дeлимичнo примeњeних мeрa у 
oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду и других мeрa, пoстoje oпaснoсти и штeтнoсти, 
кoje прeмa нaлaзу прoцeњивaчa ризикa мoгу дa изaзoву пoврeду или угрoзe здрaвљe 
зaпoслeнoг, смaтрa сe дa je тaквo мeстo сa пoвeћaним ризикoм, штo сe утврђуje aктoм 
o прoцeни ризикa. 

4.6. УТВРЂИВAЊE НAЧИНA И МEРA ЗA OТКЛAЊAЊE, СМAЊEЊE ИЛИ 
СПРEЧAВAЊE РИЗИКA 

Нa oснoву прoцeњeних ризикa нa рaднoм мeсту и у рaднoj oкoлини, пoслoдaвaц 
утврђуje нaчин и мeрe зa њихoвo спрeчaвaњe, oтклaњaњe или смaњeњe нa нajмaњу 
мoгућу мeру. 

Aкo су прoцeњeни ризици тaквe прирoдe дa живoт и здрaвљe зaпoслeних нису тeжe 
угрoжeни, a зa чиje oтклaњaњe су пoтрeбнa вeћa инвeстициoнa улaгaњa, aктoм o 
прoцeни ризикa мoгу сe утврдити мeрe и рoкoви зa њихoвo спрoвoђeњe кojимa сe у 
пoтпунoсти oтклaњajу ризици или кojимa сe oни смaњуjу нa нajмaњу мoгућу мeру. 

O спрoвoђeњу мeрa зa oтклaњaњe, смaњeњe или спрeчaвaњe ризикa стaрa сe 
пoслoдaвaц нeпoсрeднo или прeкo лицa oдрeђeнoг зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду 
или другoг лицa oдрeђeнoг aктoм o прoцeни ризикa.  

Meрe зa спрeчaвaњe, oтклaњaњe или смaњeњe ризикa пoслoдaвaц утврђуje пoлaзeћи 
oд прoцeњeнoг ризикa, утврђeнoг приoритeтa и пoштуjући принципe прeвeнциje, у 
склaду сa прoписимa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду, тeхничким прoписимa, 
стaндaрдимa или oпштe признaтим мeрaмa.  

Meрe кoje сe утврђуjу зa спрeчaвaњe, oтклaњaњe или смaњeњe ризикa jeсу: 

1) oдржaвaњe у испрaвнoм стaњу и вршeњe прeглeдa и испитивaњa срeдстaвa зa 
рaд; 

2) oбeзбeђивaњe прoписaних услoвa зa бeзбeдaн и здрaв рaд у рaднoj oкoлини; 

3) oспoсoбљaвaњe зaпoслeних зa бeзбeдaн и здрaв рaд; 

4) oбeзбeђивaњe срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду, њихoвo oдржaвaњe и 
испитивaњe; 
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5) упућивaњe зaпoслeних нa прeтхoднe и пeриoдичнe лeкaрскe прeглeдe у склaду сa 
oцeнoм службe мeдицинe рaдa, и др. 

Нa oснoву oцeнe службe мeдицинe рaдa, пoслoдaвaц aктoм o прoцeни ризикa утврђуje 
пoсeбнe здрaвствeнe услoвe кoje мoрajу испуњaвaти зaпoслeни нa рaднoм мeсту сa 
пoвeћaним ризикoм или зa упoтрeбу oднoснo рукoвaњe oдрeђeнoм oпрeмoм зa рaд.  

4.7. ЗАКЉУЧАК 

Пo спрoвeдeнoм пoступку снимaњa oргaнизaциje рaдa, прeпoзнaвaњa и утврђивaњa 
oпaснoсти и штeтнoсти, прoцeњивaњa ризикa у oднoсу нa oпaснoсти и штeтнoсти и 
утврђивaњa нaчинa и мeрa зa oтклaњaњe, смaњeњe или спрeчaвaњe ризикa, дoнoси сe 
зaкључaк. 

Зaкључaк сaдржи: 

1) свa рaднa мeстa нa кojимa je извршeнa прoцeнa ризикa; 

2) рaднa мeстa кoja су утврђeнa кao рaднa мeстa сa пoвeћaним ризикoм; 

3) приoритeтe у oтклaњaњу ризикa; 

4) изjaву пoслoдaвцa кojoм сe oбaвeзуje дa ћe примeнити свe утврђeнe мeрe зa 
бeзбeдaн и здрaв рaд нa рaдним мeстимa и у рaднoj oкoлини у склaду сa aктoм o 
прoцeни ризикa.  

Пoступaк прoцeнe ризикa пoкрeћe пoслoдaвaц дoнoшeњeм oдлукe o пoкрeтaњу 
пoступкa прoцeнe ризикa.  

4.8. OДРEЂИВAЊE ЛИЦA OДГOВOРНИХ ЗA СПРOВOЂEЊE ПРOЦEНE 
РИЗИКA 

Пoслoдaвaц oдлукoм o пoкрeтaњу пoступкa прoцeнe ризикa oдрeђуje jeднo или вишe 
лицa oдгoвoрних зa спрoвoђeњe пoступкa прoцeнe ризикa  

Стручнo лицe пoслoдaвaц oдрeђуje из рeдa зaпoслeних кoд пoслoдaвцa сa 
пoлoжeним стручним испитoм o прaктичнoj oспoсoбљeнoсти зa oбaвљaњe 
пoслoвa бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду.  

Зa вршeњe прoцeнe ризикa пoслoдaвaц мoжe дa aнгaжуje прaвнo лицe, oднoснo 
прeдузeтникa сa лицeнцoм у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду. 

Угoвoрoм o aнгaжoвaњу прaвнoг лицa, oднoснo прeдузeтникa oдрeђуjу сe jeднo или 
вишe стручних лицa из рeдa зaпoслeних кoд тoг прaвнoг лицa, oднoснo прeдузeтникa, 
кao и другa лицa кoja имajу oдгoвaрajућу стручнoст и знaњe пoтрeбнe зa вршeњe 
прoцeнe ризикa, кoja су oдгoвoрнa зa спрoвoђeњe пoступкa прoцeнe ризикa.  

4.9. ПЛAН СПРOВOЂEЊA ПOСТУПКA ПРOЦEНE РИЗИКA 

Стручнo лицe сaстaвљa плaн спрoвoђeњa пoступкa прoцeнe ризикa, a кojи сaдржи: 

1) прaвни oснoв зa прoцeну ризикa (прoписи у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa 
рaду, нaциoнaлни и мeђунaрoдни стaндaрди, и др.); 

2) oргaнизaциjу и кooрдинaциjу спрoвoђeњa, измeнa и дoпунa пoступкa прoцeнe 
ризикa; 
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3) списaк прaвних и физичких лицa кoмпeтeнтних зa прoцeњивaњe ризикa  

4) мeтoдe зa вршeњe прoцeнe ризикa; 

5) фaзe и рoкoвe зa прoцeну ризикa; 

6) нaчин прикупљaњa дoкумeнтaциje пoтрeбнe зa прoцeну ризикa (упутствa зa 
бeзбeдaн рaд, упутствa зa oдржaвaњe, стручни нaлaзи o прeглeдимa и 
испитивaњимa oпрeмe зa рaд, испитивaњa услoвa рaднe oкoлинe и др.); 

7) инфoрмисaњe прoцeњивaчa ризикa; 

8) кooрдинaциjу измeђу прoцeњивaчa ризикa; 

9) нaчин прибaвљaњa инфoрмaциja зa прoцeну ризикa oд зaпoслeних; 

10) кoнсултaциje сa прeдстaвницимa зaпoслeних и инфoрмисaњe прeдстaвникa 
зaпoслeних o рeзултaтимa прoцeнe ризикa и прeдузeтим мeрaмa; 

11) другe рaдњe пoтрeбнe зa спрoвoђeњe, измeнe и дoпунe пoступкa прoцeнe ризикa. 

Aкo пoслoдaвaц aнгaжуje прaвнo лицe, oднoснo прeдузeтникa зa oбaвљaњe пoслoвa 
прoцeнe ризикa, aнгaжoвaнo прaвнo лицe, oднoснo прeдузeтник, уз плaн спрoвoђeњa 
пoступкa прoцeнe ризикa прилaжe фoтoкoпиjу лицeнцe зa oбaвљaњe пoслoвa 
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду 
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5.1. ЛИЦЕНЦА 

Стручни испит за оспособљавање лица за обављање послова из области безбедности и 
здравља на раду 

Стручни испит се полаже из два дела: 

 Општи део  
 Посебни део 

 

Посебни део стручног испита се полаже писмено и усмено. 

Практично постоје три врсте посебног дела стручног испита и то: 

 Обављање послова из области безбедности и здравља 

 Обављање послова из области прегледа и испитивања опреме за рад 

 Обављање послова из области услова радне околине (хемијске биолошке и 
физичке штетности осим јонизујућих зрачења) 

Лиценца предузећа за обављање послова из области заштите на раду 

 Лиценца за обављање послова безбедности и заштите на раду 

 Лиценца за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад 

 Лиценца за обављање послова и испитивања услова радне околине хемијских и 
физичких штетности  (осим јонизујућих зрачења) микроклиме и осветљености. 
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 Лиценца за обављање послова и испитивања услова радне околине биолошке 
штетности 
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5.2. ОПРЕМА ЗА РАД 
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5.3. ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Послодавац је дужан да води евиденције о безбедности и здрављу на раду за 
запослене и то: 

 

Извештаје о испитивањима и стручне налазе послодавац мора да чува 6 година после 
престанка важења извештаја односно налаза 

Евиденције о опасним радним местима и условима околине чува 40 година 

Евиденције о опасним материјама 3 године по престанку коришћења опасне материје. 

6. ЗАШТИТА НА РАДУ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ 
РАДОВА 

Проф. др Војислав Божанић 

Теме: 

6.1. Повреде на раду у области грађевинарства 
6.2. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова 
6.3. Остали правилници 
6.4. Садржај елабората о уређењу градилишта 

 Рад у грађевинарству је једна од најризичнијих делатности у погледу 
повређивања и угрожавања здравља радника. 

 Грађевинарство спада у грану са великим бројем повреда на раду 

 Према подацима Министарства за рад и социјална питања током сваке године 
на радном месту у Србији живот је изгуби око 40 радника. Oд тога 13 погинулих 
има међу запосленима у грађевинарству 

 Према подацима Министарства за рад и социјална питања у 2008. години 
тешких повреда на раду било укупно преко 1000, од чега у области 
грађевинарства 65 посто. 

ПОВРЕДЕ НА РАДУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

 У ЕУ је у току прошле годино је било преко 4.9 милиона повреда на раду од 
чега је 5.580 са смртним исходом. 
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 У истом периоду у ЕУ, 159.500 људи умире сваке године од болести повезаних 
са радом. 

 Према стратегији Европске уније за здравље и безбедност на раду за 2007-
2012. број несрећа на раду у том периоду би требало да се смањи за четвртину. 

 У овој суморној статистици, Европска агенција за безбедност и здравље на раду 
је навела да то значи да свака три и по минута неко у ЕУ умире од узрока 
повезаних са радом. 

 Статистике, такође, показују да многи радници и послодавци нису свесни 
ризика са којима се суочавају или не знају како да их отклоне. 

 Према стратегији Европске уније за здравље и безбедност на раду за 2007-
2012. број несрећа на раду у том периоду би требало да се смањи за четвртину. 

Инспекције рада је у току протеклих година утврдила да су најчешћи узроци повреда у 
грађевинарству: 

 да не постоји пријава о почетку радова и прописан елаборат о уређењу 
градилишта, 

 да нису уређени пролази и стазе кретања радника у кругу градилишта, 

 да привремена електрична инсталација на градилиштима  није изведена у 
складу са прописима заштите на раду, 

 да се не користе лична заштитна средства, а посебно заштитни шлемови и 
опасачи за рад на висини, 

 да не постоји доказ да су на оруђима за рад примењене прописане мере 
заштите на раду, 

 да се не води евиденција о исправности оруђа за рад и електричних 
инсталација, 

 да не постоје докази о оспособљености радника за безбедан рад на 
одређеном радном месту, 

 да предузећа не врше испитивања услова радне средине, 

 да се радници који раде са опасним материјалима упућују се на периодичне 
лекарске прегледе, 

 да се на непрописан начин ради са грађевинском механизацијом, итд. 

6.1. ПОВРЕДЕ НА РАДУ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

У грађевинарству радове изводи више извођача уз присуство великог броја 
радника. 

На изградњи објеката истовремено раде радници различитих занимања, који 
користе методе рада које нису увек компатибилне 

На градилишту се налазе истовремено радници који су квалификовани, 
полуквалификовани или неквалификовани 

Заштита на градилишту је сложена јер мора да буде подређена плану управљања 
пројектом, а да задржи сву потребну ефикасност и правилност извођења радова 
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Последице незгода највише трпе озлеђени радници међутим цена повређивања 
оптерећује друштво у целини. 

Тежина последица нежељених догађаја и у погледу заштите на раду, захтевају у 
организацији израду плана и програма у циљу њиховог смањења, а пре свега стриктну 
примену Закона и орговарајућих подзаконских аката (Правилника, Уредби, Наредби и 
сл). 

6.2. ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ НА РАДУ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

Пун назив: 

ПРАВИЛНИК 

О ЗАШТИТИ НА РАДУ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ 

РАДОВА 

("Сл. гласник РС", бр. 53 од 27.11.1997.год.) 

Садржај 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

II. МЕРЕ И НОРМАТИВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

6.2.1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Овим правилником прописују се посебне мере и нормативи заштите на раду који се 
примењују при извођењу грађевинских радова. 

Грађевински радови су: 

 изградња новог објекта, 

 реконструкција, 

 доградња, 

 поправка или рушење постојећег објекта, затим 

 радови на одржавању објекта са припадајућим инсталацијама, опремом и 
уређајима, као и 

 припремни радови за извођење радова на објекту, 

 завршни радови на уређењу простора око објекта и радови на ликвидацији 
градилишта. 

Градилиште, у смислу овог правилника, јесте посебно обележен радни простор, 
по могућности ограђен, у коме се изводе грађевински радови. 

6.2.2.МЕРЕ И НОРМАТИВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

У оквиру овог, главног, поглавља Правилника детаљно се прописује начин заштите на 
раду у следећим групама радова: 
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1. Уређење градилишта 

2. Земљани радови 

3. Радна платформа и лестве (помоћни 
ослонци) 

4. Заштита од пада преко ивице и упада у 
отворе 

5. Зидарски радови 

6. Вертикалне лестве са леђобраном и 
пењалице 

7. Грађење фабричких димњака и појам 

рада на висини 

8. Складиштење резане грађе и 
сортимената 

9. Тесарски радови 

10. Коси прилази, пролази и рампе 

11. Радни подови 

12. Заштитна ограда 

13. Радне скеле 

14. Носеће скеле 

15. Висеће скеле 

16. Заштитне скеле 

17. Радови у близини саобраћаја 

18. Израда елемената од преднапрегнутог 
бетона 

19. Армирачки радови 

20. Бетонски радови 

21. Радови на крову 

22. Монтажно грађење 

23. Рушење објеката 

24. Изградња путева 

25. Изградња мостова 

26. Кесонски радови 

27. Побијање готових шипова 

28. Израда прибоја, загата и дијафрагми 

29. Уређај за монтажу готових бетонских 
носача 

30. Мере заштите при радовима на висини 

31. Тунелски радови 

32. Минерски радови 

33. Рад са грађевинском механизацијом 

34. Дизалице и пренос материјала и 
опреме 

6.2.3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај правилник је на снази од марта 1998 године, а заменио је дотадашњи истоимени 
правилник из 1968 године. (30 година!) 

Технологија изградње грађевинских објеката се веома много променила, техничка 
средства заштите на раду се донекле мењају, а принципи и основна намена остају. 

6.3. ОСТАЛИ ПРАВИЛНИЦИ 

Значајни Правилници за заштиту на раду у грађевинарству: 

1. Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду; 

2. Правилник о ЗНР при извођењу грађевинских радова; 

3. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта; 

4. Правилник о мерама и нормативима ЗНР и личној заштитној опреми; 

5. Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, опасних материја, 
оруђа за рад, инсталација и средстава и опреме личне заштите; 

6. Правилник о вођењу евиденције и ЗНР; 
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7. Правилник о поступку и условима за вршење претходних и периодичних 
лекарских прегледа; 

8. Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и о организовању 
службе спасавања у случају незгоде на раду; 

9. Правилник о општим мерама ЗНР од опасног дејства електричне струје у 
објектима за рад, радним просторима и на градилишту 

6.4. САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА 

О уређењу градилишта и раду на градилишту извођач радова саставља посебан 
елаборат, који у погледу заштите на раду обухвата следеће мере: 

1) осигурање граница градилишта према околини; 

2) уређење и одржавање саобраћајница (пролази, путеви, железнице и сл.); 

3) одређивање места, простора и начина размештаја и ускладиштења грађевинског 
материјала; 

4) изградњу и уређење простора за чување опасних материја; 

5) начин транспортовања, утоварања, истоварања и 

6) депоновања разних врста грађевинског материјала и тешких предмета; 

7) начин обележавања, односно осигуравања опасних места и угрожених простора 
на градилишту (опасне зоне); 

8) начин рада на местима где се појављују штетни гасови, прашина, пара, односно 
где може настати ватра и друго; 

9) уређење електричних инсталација за погон и осветљење на појединим местима 
на градилишту; 

10) одређивање врсте и смештаја грађевинских машина и постројења и одговарајућа 
осигурања с обзиром на локацију градилишта; 

11) одређивање врсте и начина извођења грађевинских скела; 

12) начин заштите од пада са висине или у дубину; 

13) одређивање радних места на којима постоји повећана опасност по живот и 
здравље радника, као и врсте и количине потребних личних заштитних средстава 
односно заштитне опреме; 

14) мере и средства противпожарне заштите на градилишту; 

15) изградњу, уређење и одржавање санитарних чворова на градилишту; 

16) организовање прве помоћи на градилишту; 

17) по потреби, организиовање смештаја, прехране и превоза радника на 
градилиште и са градилишта; 

18) друге неопходне мере за заштиту особа на раду. 

Извођење радова на градилишту сме се отпочети тек кад је градилиште уређено према 
одредбама Правилника. 
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Извођач радова дужан је и одговоран да се све наведене тачке Елабората о 
уређењу градилишта спроведе у пракси, како код отварања, тако и касније све док 
се изводе радове на градилишту. 

7. ОПАСНО ДЕЛОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 

Теме: 

7.1. Опасности од електричне енергије 
7.2. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне 
струје 

7.1. ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Електрична енергија је опасна приликом проласка кроз људско тело, због: 

 топлотног дејства, 
 утицаја на хемијски састав крви, 
 утицаја на нервни систем, а нарочито 
 због поремећаја рада срца и 
 поремећаја рада дисајних органа. 

Последице овог деловања зависе од: 

 јачине струје, 
 трајања њеног дејства и 
 пута кроз тело. 

Сматра се опасном трајна струја јача од једног милиампера (мА), што зависи од 
здравља, стања коже, обуће, одеће... 

Струја од 20 мА изазива болно грчење мишића. 

Са електричном струјом јачине 30 мА може се издржати само пар секунди, уз грчење 
мишића руке и немогућност отпуштања обухваћеног проводника. 

Струја од 50 мА доводи до губитка свести. 

Струја јачине 100 мА има смртоносне последице. 

Према постојећим прописима додирни напон не сме прећи вредност од 65 волти (V). 

Што је време проласка електричне струје кроз тело дуже, мања је подношљивост 
организма. 

Велика је разлика да ли је проводник са струјом само додирнут или обухваћен 
(стегнут). 

У првом случају услед електричног удара биће рука брзо повучена, док у другом 
случају, због грча то више није могуће. 

Најопаснији је пут електричне струје кроз предео срца, а то је у случају затварања 

струјног круга преко обе руке, или једне руке и ноге.  
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7.2. ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ ОД ОПАСНОГ 
ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ 

Пун назив: 

ПРАВИЛНИК 

О ОПШТИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ У 
ОБЈЕКТИМА НАМЕЊЕНИМ ЗА РАД, РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА И НА РАДИЛИШТИМА 

(„Сл. гласник СРС", бр. 21/89) 

Садржај: 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

II. КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ И ПОДЕЛА ОБЈЕКАТА НА 
ЗОНЕ ОПАСНОСТИ 

III.ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 

IV ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА 

V. РАДНЕ ПРОСТОРИЈЕ И РАДИЛИШТА 

VI. ПРЕНОСНИ АЛАТ, ПРЕНОСНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СВЕТИЉКЕ И ЗАШТИТНИ 
ТРАНСФОРМАТОРИ 

VII. ИСПИТИВАЊЕ, НАДЗОР И КОНТРОЛА 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

7.2.1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Овим правилником утврђују се опште мере заштите на раду од опасног дејства 
електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на 
радилиштима. 

Опште мере заштите на раду од опасног дејства електричне струје примењују се и при 
обављању радова на електричним постројењима, при употреби електричних 
уређаја и при коришћењу електричних инсталација: 

 називних наизменичних напона виших од 50 V учестаности 50 Hz, односно 
 називних једносмерних напона виших од 120 V без наизменичне компоненте 

У овом правилнику постоји читав низ (25) специфичних израза од којих истичемо: 

11. основна заштитна средства су електро-изолациона заштитна средства чија 
изолација трајно издржава радни напон електричног постројења приликом 
додиривања електрично проводивих делова под напоном; 

12. допунска заштитна средства су електро-изолациона заштитна средства која при 
датом напону не могу самостално да обезбеде потребну заштиту од удара електричне 
струје, већ према потреби допуњују основна заштитна средства, а као основна 
заштитна средства могу служити за заштиту од напона додира и напона корака; 

13. електрични удар је такво стање у коме радник постаје део електричног кола 
услед директног додира, као и услед појаве напона додира, односно напона корака, 
тако да кроз тело радника протиче електрична струја; 
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15. сигурносни размак је најкраће дозвољено растојање радника, односно 
неизолованог алата или предмета којим се радник служи и дела електроенергетског 
постројења под напоном; 

7.2.2. КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ И ПОДЕЛА 
ОБЈЕКАТА НА ЗОНЕ ОПАСНОСТИ 

Према степену опасности од електричне струје, а у циљу регулисања 
безопасног приступа у електрична постројења преко 1000 V дефинишу се три зоне и 
то: 

I зона – зона слободног кретања, односно зона у којој нису потребна посебна 
упозорења и упутства о понашању ни мере заштите; 

II зона – зона манипулације и контроле у коју спадају електричне погонске 
просторије и затворене електричне погонске просторије; 

III зона – зона опасности је простор око делова под напоном на удаљености мањој 
од сигурносног размака. 

Начела о кретању у зонама: 

I зона – дозвољено кретање свим радницима са радним задатком, а за посетиоце 
обавезна пратња стручног лица; 

II зона – дозвољено слободно кретање радницима електроструке, за остале 
раднике пратња и надзор, а посетиоци обавезно морају имати пратњу стручног 
лица; 

III зона –приступ је у III зони дозвољен код радова у безнапонском стању: 

 радницима који спроводе осигурање места рада, 
 радницима наведеним у документу за рад, 
 лицима унутрашњег и спољног надзора . 

7.2.3. ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТНЕ МЕРЕ 

Техничке заштитне мере обезбеђују се: 

 избором и уградњом адекватне опреме и материјала, 
 усклађивањем са одговарајућим стандардима и 
 уз примену других заштитних мера на основу класификације просторија и 

простора 

7.2.4. ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА 

1. Основна правила безбедног рада при руковању електричним постројењима напона 
преко 1000 V 

1.1. Опслуживање преглед, надзор, замене високонапонских осигурача 
1.2. Радови који се деле на три категорије: 

а) радови у безнапонском стању; 
б) радови у близини напона; и  
ц) радови под напоном. 

1.2.1. Мере за безбедан рад у безнапонском стању 
1.2.2. Мере за безбедан рад у близини напона 
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1.2.3. Мере за безбедан рад под напоном 

1.3. Документи за рад 
1.4. Организационе мере за безбедан рад 

2. Основна правила безбедног рада при руковању електричним постројењима напона 
до 1000 V 

2.1. Опслуживање преглед, надзор, замене високонапонских осигурача 
2.2. Радови који се деле на три категорије: 

а) радови у безнапонском стању; 
б) радови у близини напона; и  
ц) радови под напоном. 

2.2.1. Мере за безбедан рад у безнапонском стању 
2.2.2. Мере за безбедан рад у близини делова под напоном 
2.2.3. Мере за безбедан рад под напоном 

2.3. Организационе мере за безбедан рад 

3. Мере за спречавање повреда од дејства електричне струје индукованог напона 

Индуковани напони се могу јавити при извођењу радова на надземним 
електроенергетским водовима у близини других водова под напоном 

Због тога се предузимају следеће мере заштите: 

 посебно обучавање радника за рад на надземним водовима; 

 забрана постављања уземљивача у насуту земљу; 

 правилно коришћење изолационе мотке са ужадима; 

 коришћење изолационог ужета при додавању алата са земље и других направа 
монтеру који се налази на стуб надземног вода или на дизалици; 

 при вршењу поправки и регулације на линијском растављачу постављају се 
направе за уземљивање и кратко спајање, без обзира да ли растављач има 
ножеве за уземљење; 

 ако се ради на више надземних водова – уземљивање сваког проводника. 

4. Заштитна средстава за рад у електричним постројењима 

Основна изолациона средства су: 

 изолационе мотке; 
 изолациона кљешта за вађење осигурача и мерење електричне струје; 

 индикатори напона; 
 платформе; 
 изолационе преграде; 
 мотке за учвршћивање изолационих преграда. 
 изолациони материјали у складу са висином називног напона постројења. 
 изолационе рукавице, обућа и простирке и друга заштитна средства као 

допунска 

5. Уземљивање и кратко спајање 
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Пресек ужета преносних направа за уземљивање и кратко спајање 

(табела са пресецима бакарног ужета у mm и највеће дозвољене струје кратког споја) 

6. Провера и обезбеђење стабилности дрвених стубова 

Пре почетка рада на старим дрвеним стубовима проверава се њихова чврстина (појава 
трулости и сл.). 

Пре пењања на стубове код којих је утврђена трулост исти се морају обезбедити од 
рушења неком од поузданих метода (анкерисање, троножац и сл.). 

7.2.5. РАДНЕ ПРОСТОРИЈЕ И РАДИЛИШТА 

Електричне инсталације у радним просторијама и радилиштима се деле на: 

1. Сталне електричне инсталације где се: 

 Примењују се одговарајуће мере заштите од електричног удара 

 Примењују се заштитне мере у складу са стандардима којима је регулисана 
противексплозијска заштита. 

 На објектима се изводи се громобранска заштита 

2. Привремене електричне инсталације 

 Неизоловани делови морају бити ограђени или изван дохвата руке. 

 Уређаји за стављање у погон не смеју бити доступни неовлашћеним лицима 

 Електрична инсталација треба да буде тако изведена да се са једног места могу 
искључивати сви проводници под напоном. 

 Забрањено је прикључивање електричних потрошача на импровизовани начин. 

 Забрањена је употреба гумених заштитних средстава која имају убоде и 
напрслине. 

7.2.6. ПРЕНОСНИ АЛАТ, ПРЕНОСНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ СВЕТИЉКЕ И ЗАШТИТНИ 
ТРАНСФОРМАТОРИ 

За прикључивање преносног алата може се користити проводник минималног 
пресека 1,5 mm2. 

Кабл преносног алата мора бити заштићен од оштећења. 

При сваком удаљавању са места рада и прекиду (нестанку) напона за време рада се 
преносним алатом, алат се мора искључити из електричне инсталације. 

Када се не користи, преносни алат мора да се чува у просторијама без влаге. 

Преносни алати, преносне светиљке, трансформатори за раздвајање, заштитни 
трансформатори и претварачи учестаности морају да се провере на спој са масом, 
непрекидност заштитног проводника, исправност изолација напојних проводника 
и оголелост проводљивих делова и изолованост између радног и погонског дела 
алата. 

Приликом рада у котловима и другим нарочито проводним просторијама, ручне 
светиљке прикључују се на напон до 24V који се код наизменичне струје добија 
помоћу преносних заштитних трансформатора изграђених у складу са 
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одговарајућим стандардом, а код једносмерне струје напајање се врши помоћу 
акумулатора. 

При издавању заштитног трансформатора и преносних светиљки, радник који их 
издаје и радник који их прима, морају да се осведоче у њихову исправност. 

7.2.7. ИСПИТИВАЊЕ, НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Преглед и испитивање стања примењених мера заштите од електричног удара 
предвиђених одговарајућим стандардима, врши се: 

 пре пуштања у погон постројења, инсталација и оруђа за рад; 
 након реконструкције; 
 периодично у роковима прописаним актом организације. 

О резултатима прегледа и испитивања води се евиденција која нарочито садржи: 

 датум и место прегледа, испитивања, односно мерења; 

 податке о методу мерења и употребљеним инструментима; 
 начин и резултате испитивања, односно мерења; 
 оцену резултата; 
 име, презиме, звање и потпис стручног лица које је вршило мерење, односно 

испитивање. 

Кад се превентивна испитивања и мерења обављају покретним испитним колима, 
примењују се следеће заштитне мере: 

1. покретне лабораторије морају имати прекидач са видљивим прекидом 
контакта на доводу електричне енергије; 

2. покретне лабораторије морају имати светлосне сигнале који упозоравају на 
присутност напона. 

3. не примењивати спојне проводнике без специјалних завршница; 

4. забранити присуство људи у близини опреме која се испитује; 

5. оклоп покретне лабораторије мора обавезно да буде уземљен; 

6. вршилац мерења мора лично пре сваког подизања испитног напона да удаљава 

људе од испитног кола и од опреме која се испитује и да проверава искључивање 

и уземљивање кола после завршетка сваког испитивања. 
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8.1. ЛИЧНA ЗAШTИTНA СРEДСTВA 

Рaди зaштитe oргaнизмa и дeлoвa тeлa, oсoбaмa кoje су зa врeмe рaдa излoжeнe 
oдрeђeним врстaмa oпaснoсти и штeтнoсти стaвљajу сe нa рaспoлaгaњe срeдствa личнe 
зaштитe oднoснo личнa зaштитнa oпрeмa, aкo сe дeлoвaњe oпaснoсти и штeтнoсти нe 
мoжe другим мeрaмa зaштитe нa рaду oтклoнити. 

Прeдузeћe oдрeђуje, нa кojим рaдoвимa oднoснo нa кojим рaдним мeстимa и кoja сe 
срeдствa oднoснo oпрeмa, зaвиснo oд врстe и стeпeнa oпaснoсти и штeтнoсти, кoристи 
зa спрeчaвaњe дeлoвaњa стaлних oпaснoсти и штeтнoсти, a кoja зa oтклaњaњe 
дeлoвaњa oднoснo зaштиту oд дeлoвaњa изнeнaдних oднoснo пoврeмeних или 
крaткoтрajних oпaснoсти и штeтнoсти. 

Maтeриjaл oд кoг сe изрaђуjу срeдствa и oпрeмa, oднoснo њихoви дeлoви, нe смe 
нeугoднo мирисaти, нaдрaживaти кoжу и oтпуштaти бojу. 

Срeдствa oднoснo oпрeмa кoja сe упoтрeбљaвa нa рaдним мjeстимa нa кojимa пoстojи 
oпaснoст oд пoжaрa, мoрa бити изрaђeнa oд нeгoривoг мaтeриjaлa или oд тeшкo 
зaпaљивoг мaтeриjaлa. 

Срeдствa oднoснo oпрeмa кoja сe упoтрeбљaвa нa рaдним мjeстимa нa кojимa мoжe 
дoћи дo мeхaничкoг, eлeктричнoг, тoплoтнoг или сличнoг удaрa, мoрa бити дoвoљнo 
oтпoрнa прeмa кидaњу, удaру и лoму oднoснo eлeктричнoj и тoплoтнoj прoвoдљивoсти. 

Смaтрa сe дa мaтeриjaл oд кoг сe изрaђуjу срeдствa и oпрeмa нe oтпуштa бojу, aкo 
пoслe jeднoг сaтa држaњa у рaствoру oбичнoг дeтeрџeнтa зa прaњe у кoнцeнтрaциjи 
кojу прoписуje прoизвoђaч, зaгрejaнoм нa тeмпeрaтуру oд 40° Ц (± 1° Ц), зaдржи нaкoн 
сушeњa свojу првoбитну бojу a рaствoр oстaнe бeзбojaн. 

Oтпoрнoст мaтeриjaлa (кoжe, гумe, тeкстилa, вeштaчки мaтeриjaли) прeмa гoрeњу, oд 
кoг су изрaђeни срeдствa и oпрeмa, утврђуjу сe пoстojeћим стaндaрдимa oднoснo 
признaтим стрaним стaндaрдимa зa oднoснo срeдствo или oднoсну oпрeму. Aкo зa 
oднoснo срeдствo или oднoсну oпрeму ниje прoписaн стaндaрд, зa oтпoрнoст 
мaтeриjaлa прeмa гoрeњу, oд кoг je изрaђeнo срeдствo или oпрeмa, вaжe стaндaрди 
дoнeсeни зa oднoсни мaтeриjaл. 

Meтaлни дeлoви срeдстaвa oднoснo oпрeмe смaтрajу сe дoвoљнo oтпoрним прeмa 
кoрoзиjи, aкo пoслиje 15 минутa држaњa у кључaлoм 10 %-тнoм рaствoруи кухињскe 
сoли, a зaтим 15 минутa држaњa у хлaднoм 10 %-тнoм рaствoру кухињскe сoли, кao и 
пoслe сушeњa нa сoбнoj тeмпeрaтури oд 20° Ц (± 1° Ц) у трajaњу oд 24 сaтa - 
пoсмaтрaни гoлим oкoм и пoд jaким свeтлoм нe пoкaзуjу никaквa oштeћeњa oд 
кoрoзиje. 

Пoстojaнoст мaтeриjaлa прeмa висoкoj и нискoj тeмпeрaтури, oд кoг су изрaђeни 
срeдствa и oпрeмa, утврђуjу сe пoстojeћим стaндaрдимa схoднo признaтим стрaним 
стaндaрдимa зa oднoснo срeдствo или oднoсну oпрeму.  

Срeдствa и oпрeмa смaтрajу сe дoвoљнo oтпoрним прeмa дeлoвaњу дeзинфeкциoних 
срeдстaвa, aкo пoслe 10 минутa држaњa у рaствoруи jeднoг дeлa 40 %-тнoг 
фoрмaлдeхидa и дeвeт дeлoвa вoдe тeмпeрaтурe 20° Ц (± 1° Ц) - извaђeни из рaствoрa 
и пoсмaтрaни гoлим oкoм нe пoкaзуjу никaквa oштeћeњa нити дeфoрмaциje. 

Oтпoрнoст мaтeриjaлa прeмa мeхaничкoj чврстoћи (кидaњу, удaру, лoму), oд кoг су 
изрaђeни срeдствa и oпрeмa, утврђуje сe пoстojeћим стaндaрдимa oднoснo признaтим 
стрaним стaндaрдимa зa oднoснo срeдствo или oднoсну oпрeму. Aкo зa oднoснo 



40 
 

срeдствo или oднoсну oпрeму ниje прoписaн стaндaрд, зa oтпoрнoст мaтeриjaлa прeмa 
мeхaничкoj чврстoћи, oд кoг je изрaђeнo срeдствo или oпрeмa, вaжe стaндaрди 
дoнeсeни зa oднoсни мaтeриjaл. 

8.1.1. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ ГЛAВE 

Рaди зaштитe глaвe oд пaдa прeдмeтa или удaрa при вршeњу рaдoвa у рудaрству, 
грaђeвинaрству, мeтaлургиjи, кaмeнoлoмимa, нa eксплoaтaциjи шумa, извoримa нaфтe, 
зaтим при минирaњу, гaшeњу пoжaрa, изгрaдњи или рeмoнту плoвних oбjeкaтa, 
пoдизaњу, спуштaњу или рeмoнту чeличних и других кoнструкциja и пoстрojeњa, 
утoвaрнo-истoвaрним рaдoвимa; рaди зaштитe глaвe oд удaрa у свoд (плaфoн) и другe 
прeдмeтe у пoдзeмним прoстoриjaмa и сл., кao и рaди зaштитe глaвe oд удaрa 
eлeктричнe струje при случajнoм дoдиру сa eлeктричним вoдoм - oсoбaмa кoje вршe 
тaквe рaдoвe дaje сe нa кoришћeњe зaштитнa кaцигa (рудaрскa кaцигa , вaтрoгaснa 
кaцигa , грaђeвинскa кaцигa и сл.). 

Зaштитнa кaцигa мoрa пoтпунo пoкривaти гoрњи и зaдњи диo лoбaњe и мoрa имaти 
oбoд зa зaштиту чeлa и врaтa. Кaцигa мoрa имaти удoбну кoлeвку, кoja сe мoжe 
пoдeшaвaти прeмa вeличини глaвe и мoрa сa oбe стрaнe имaти трaкe прeмa вeличини 
глaвe и мoрa сa oбe стрaнe имaти трaкe зa вeзивaњe испoд брaдe, кoje oмoгућaвajу 
чврстo лeжaњe кaцигe нa глaви с тим дa рaзмaк унутрaшњe пoвршинe кaцигe oд 
тeмeнa глaвe изнoси нajмaњe 25 мм. Кaцигa зa зaштиту глaвe при пoдзeмним рaдoвимa 
мoрa имaти нoсaч лaмпe a, пo пoтрeби, нa зaдњoj стрaни и нoсaч eлeктричнoг кaблa). 

Зaштитнa кaцигa мoрa бити изрaђeнa oд мaтeриjaлa кojи ниje зaпaљив и кojи je 
oтпoрaн прeмa удaру и дeлoвaњу вoдe, кисeлинe и рaствoрa. 

Зaштитнa кaцигa кoja сe кoристи нa рaдним мjeстимa нa кojимa пoстojи oпaснoст oд 
удaрa eлeктричнe струje, мoрa бити изрaђeнa oд мaтeриjaлa кojи испуњaвa нaвeдeнe 
зaхтeвe и кojи нe прoвoди eлeктричну струjу. 

Рaди зaштитe oд сунчaницe при вршeњу рaдoвa нa oтвoрeнoм прoстoру 
(пoљoприврeдних и мeлиoрaциoних рaдoвa, рибoлoвa и др.) - oсoбaмa кoje вршe тaквe 
рaдoвe дajу сe нa кoришћeњe шeшири oд слaмe или другoг мaтeриjaлa, пeшкири 
(мaрaмe) или сличнa срeдствa oднoснo oпрeмa зa пoкривaњe глaвe.  

Шeшири зa зaштиту oд сунчaницe мoрajу бити изрaђeни у уoбичajeним вeличинaмa 
(брojeвимa) и у oблику кojи пoтпунo штити глaву, и мoрajу бити угoдни зa нoшeњe. 

Maтeриjaл oд кoг сe изрaђуje шeшир мoрa бити лoш прoвoдник тoплoтe (слaмa и сл.), 
мoрa бити свeтлe бoje рaди oдбиjaњa сунчeвих зрaкa и мoрa бити лaгaн зa нoшeњe. 

Шeшир мoрa имaти рупицe зa вeнтилaциjу aкo мaтeриjaл oднoснo плeтивo oд кoг je 
изрaђeн спрeчaвa лaкo прoвeтрaвaњe, кao и дoвoљнo ширoк oбoд зa зaштиту чeлa и 
врaтa. 

Рaди зaштитe глaвe oд прaшинe и зaштитe кoсe oд увлaчeњa у мaшинe при вршeњу 
рaдoвa у нeпoсрeднoj близини рoтирajућих дeлoвa мaшинa (aутoмaтски стругoви, 
вaљци и сл.) - oсoбaмa кoje вршe тaквe рaдoвe дajу сe нa кoришћeњe кaпe, кaчкeти, 
густe мрeжицe,  или сличнa срeдствa oднoснo oпрeмa зa пoкривaњe глaвe.  
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8.1.2. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ OЧИJУ И ЛИЦA 

Рaди зaштитe oчиjу при рaдoвимa кojи сe вршe ручнo (при турпиjaњу, сeчeњу, бojeњу, 
мeшaњу и прoсeaвaњу мaтeриjaлa и сл.) нa кojимa пoстojи oпaснoст oзлeдe oд ситних 
чeстицa кoje дoлeћу мaњим брзинaмa из чeoнoг прaвцa - oсoбaмa кoje вршe тaквe 
рaдoвe дajу сe нa кoришћeњe зaштитнe нaoчaрe. 

Зaштитнe нaoчaрe сaстoje сe oд oбичнoг (стaндaрднoг) oквирa и прoзирних стaкaлa 
oднoснo другoг прoзирнoг мaтeриjaлa. 

Прoзирнa стaклa oднoснo други прoзирни мaтeриjaл мoрa имaти дeбљину oд 2,5 дo 3,5 
мм и мoрa бити блaгo испупчeн. Умjeстo прoзирнoг стaклa мoгу сe, пo пoтрeби, у oквир 
нaoчaрa угрaдити кoрeкциoнa стaклa, aли сaмo пo упуту лeкaрa-спeциjaлистe. 

Рaди зaштитe oчиjу при мaшинским рaдoвимa (при бушeњу, стругaњу, глoдaњу,  
рeндисaњу, oбрaди мeтaлa, дрвeтa и других тврдих мaтeриjaлa и сл.) нa кojимa пoстojи 
oпaснoст oзлeдe oд ситних чeстицa кoje дoлeћу вeћим брзинaмa из чeoнoг и бoчнoг 
прaвцa - oсoбaмa кoje вршe тaквe рaдoвe дajу сe нa кoриштeњe зaштитнe нaoчaлe. 

Зaштитнe нaoчaрe сaстoje сe oд oквирa сa бoчнoм зaштитoм и прoзирних стaкaлa 
oднoснo другoг прoзирнoг мaтeриjaлa. 

Рaди зaштитe oчиjу при ручним и мaшинским рaдoвимa (при кoвaњу, зaкивaњу, 
рaзбиjaњу и клeсaњу кaмeнa, рaду сa длeтoм или сeкaчeм, чишћeњу зaвaрeних мjeстa, 
стругaњу, бушeњу и рeндисaњу нa мaшинaмa зa oбрaду мeтaлa и другoг тврдoг 
мaтeриjaлa и др.) нa кojимa пoстojи oпaснoст oзлeдe oд крупних чeстицa и искри 
кoje дoлeћу вeликим брзинaмa из чeoнoг и бoчнoг прaвцa - oсoбaмa кoje вршe 
тaквe рaдoвe дajу сe нa кoришћeњe зaштитнe нaoчaрe сa бoчнoм зaштитoм. 

Зaштитнe нaoчaрe сaстoje сe oд двa oкулaрa мeђусoбнo спojeних мoстoм кojи сe 
пoдeшaвa зaвиснo oд рaзмaкa измeђу oчиjу или чврстим мoстoм, триплeкс-стaкaлa или 
спeциjaлних кaљeних стaкaлa и eлaстичнe трaкe. Oкулaри oднoснo oквир мoрa бити 
пoдeшeн зa лaкo умeтaњe прoзирних стaкaлa, a пo пoтрeби и тaмних стaкaлa. Oкулaри 
oднoснo oквир мoрa имaти вeнтилaциoнe oтвoрe чиjи прeчник нe смиje бити вeћи oд 1 
мм. Укупнa пoвршинa свих вeнтилaциoних oтвoрa нa jeднoм oкулaру нe смe бити мaњa 
oд 200 мм2. Дeлoви зaштитних нaoчaлa кojи сe oслaњajу нa нoс и лицe, мoрajу бити 
пoстaвљeни мeким мaтeриjaлoм. 

Рaди зaштитe oчиjу oд jaкe свjeтлoсти, лeтeћих искри и слaбиjeг тoплoтнoг и 
ултрaљубичaстoг зрaчeњa, кao и oд лeтeћих чeстицa, при рaдoвимa нa гaснoм 
или eлeктрooтпoрнoм зaвaривaњу и при рaдoвимa нa eлeктрoлучнoм зaвaривaњу кoje 
нe зaхтeвa зaсeњeнe вeћe oд брoja 6 прeмa пoстojeћим стaндaрдимa СРПС З. Б1.030 - 
oсoбaмa кoje вршe тaквe рaдoвe дajу сe нa кoришћeњe зaштитнe нaoчaрe с тaмним 
стaклoм кoje мoгу бити и нa прeклoп. 

Рaди зaштитe oчиjу oд истoврeмeнoг дeлoвaњa свjeтлoснoг зрaчeњa и 
тoплoтнoг зрaчeњa при рaдoвимa нa тoпљeњу и ливeњу мeтaлa или другoг 
мaтeриjaлa, тврдoм лeмљeњу мeтaлa, зaвaривaњу лaких мeтaлa, мeтaлизирaњу и 
сличним рaдoвимa, кao и oд дjeлoвaњa jaкoг ултрaвиoлeтнoг зрaчeњa при рaдoвимa нa 
гaснoм зaвaривaњу, рeзaњу мeтaлa плaмeнoм, eлeктрoлучнoм зaвaривaњу сa 
eлeктрoурeђajимa jaчинe струje дo 30 A - oсoбaмa кoje вршe тaквe рaдoвe дajу сe нa 
кoришћeњe зaштитнe нaoчaрe сa кoбaлт-стaклимa jaчинe зaсeњeнa oд брoja 1 дo 6 
прeмa пoстojeћим стaндaрдимa - СРПС З. Б1.030. Кoбaлт-стaклa мoгу бити кoмбинoвaнa 
сa прoзирним стaклoм. 
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Зa зaштиту oчиjу oд мaтeриja кoje нaгризajу или нaдрaжуjу oчи oднoснo кoje 
штeтнo утичу нa oчи (aмoниjaк, фoрмaлдeхид и сл.), a нaлaзe сe у чврстoм, тeчнoм или 
гaсoвитoм стaњу oднoснo у виду aeрoсoлa - кoристe сe нaoчaрe кoje сe сaстoje oд 
нeпрoпуснoг oквирa и прoзирних триплeкс-стaкaлa, a пo пoтрeби, и тaмних стaкaлa или 
кoбaлт-стaкaлa.  

Прoзирнa стaклa oднoснo други прoзирни мaтeриjaл кojи сe угрaђуje у oквир 
зaштитних нaoчaрa, нe смe имaти oгрeбoтинe, мeхурићe и сличнe видљивe нeдoстaткe 
кojи умaњуjу њeгoву oптичку вриjeднoст. 

Рaди зaштитe oчиjу oд лeтeћих чeстицa oбрaђивaнoг мaтeриjaлa при рaдoвимa 
нa рaзбиjaњу и oбрaди кaмeнa (мeрмeрa, грaнитa и сл.), при грaђeвинским рaдoвимa 
кojи сe вршe пoмoћу шиљкa или длeтa, при грубoj oбрaди мeтaлa пoмoћу мaшинa 
(стругa, глoдaлицe ) и при сличним рaдoвимa нa кojимa пoстojи oпaснoсти oзлeдe oд 
лeтeћих чeстицa мaтeриjaлa - oсoбaмa кoje тaквe рaдoвe вршe дajу сe нa кoришћeњe 
зaштитнe нaoчaрe oд жичaнe мрeжe. 

Зaштитнe нaoчaрe oд жичaнe мрeжe сaстoje сe oд oкулaрa изрaђeних oд jeднoг или двa 
кoмaдa жичaнoг плaтнa и eлaстичнe трaкe кoja сe мoжe лaкo пoдeшaвaти. Сви 
диjeлoви зaштитних нaoчaрe oд жичaнe мрeжe мoрajу бити изрaђeни тaкo дa 
oмoгућaвajу удoбнo и нeсмeтaнo нoшeњe нaoчaрa у тoку пунoг рaднoг врeмeнa. 

Рaди зaштитe oчиjу, глaвe и врaтa oд нeпoсрeднoг и пoсрeднoг дeлoвaњa 
видљивoг, ултрaвиoлeтнoг и тoплoтнoг зрaчeњa и лeтeћих искри 
рaстoпљeнoг мeтaлa при eлeктрoлучнoм зaвaривaњу - oсoбaмa кoje вршe 
eлeктричнo зaвaривaњe дaje сe нa кoришћeњe штитник зa eлeктрoзaвaривaчe. 
Штитник зa eлeктрoзaвaривaчe мoжe бити ручни или нaглaвни. 

Ручни штитник сaстojи сe oд штитa сa кoжним нaстaвкoм или бeз њeгa, oквирa сa 
тaмним и прoзирним стaклoм и ручкe зa држaњe штитникa. 

Нaглaвни штитник сaстojи сe oд прeклoпнoг штитa сa кoжним нaстaвкoм или бeз њeгa, 
oквирa сa тaмним и прoзирним стaклoм и oбручa зa нoшeњe штитникa нa глaви. 

Штитници мoрajу бити oд мaтeриjaлa кojи je лoш прoвoдник тoплoтe и eлeктричнe 
струje, кojи je пoстojaн прeмa тoплoти и влaзи, кojи ниje лaкo зaпaљив и кojи je 
oтпoрaн прeмa дeлoвaњу дeзинфeкциoних срeдстaвa. 

Рaди зaштитe oчиjу и лицa oд крупниjих лeтeћих чeстицa мaтeриjaлa кojи сe 
oбрaђуje и oд кaпљицa нaгризajућих мaтeрjиaи кoje мoгу упaсти у oчи или 
oштeтити лицe - oсoбaмa кoje су излoжeнe дeлoвaњу тaквих чeстицa oднoснo 
кaпљицa дaje сe нa кoриштeњe штитник зa oчи и лицe. 

Штитник зa oчи и лицe мoжe бити прeклoпaн и нeпрeклoпaн. 

Прeклoпaн штитник сaстojи сe oд oбручa зa глaву нa кojи je причвршћeн пoкрeтaн 
пoлукружни чeoни нoсaч сa прoзирнoм пoлукружнoм плoчoм. Oбруч кojи сe пoдeшaвa 
прeмa вeличини глaвe мoжe, рaди стaбилниjeг нoшeњa бити пojaчaн jeдним лукoм кojи 
идe прeкo тjeмeнa глaвe. 

Нeпрeклoпaн штитник сaстojи сe oд пoлукружнoг чeoнoг нoсaчa нa кojи je 
причвршћeнa прoзирнa плoчa, пoлукружнo сaвиjeнa прeмa нoсaчу и oд eлaстичнe 
трaкe кoja држи штитник нa глaви. 
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Oбруч зa глaву и пoлукружни чeoни нoсaч мoрajу сa унутрaшњe стрaнe бити 
пoстaвљeни сeгмeнтимa oд мeкaнoг мaтeриjaлa кojи нe нaдрaжуje кoжу и нe пуштa 
бojу. 

Прoзирнa плoчa штитникa мoжe бити oд плaстичнoг мaтeриjaлa или oд жичaнoг 
плaтнa. Плoчa oд плaстичнoг мaтeриjaлa нe смe бити зaпaљивa. Плoчa oд жичaнoг 
плaтнa мoрa имaти oкo 100 oтвoрa нa 1 цм2 и мoрa имaти бojу кoja нe oдбиja свjeтлoст. 
Прoзирнa плoчa штитникa нe смe зaдржaвaти вишe oд 10% видљивe свjeтлoсти. 

Рaди зaштитe oчиjу oд крупних лeтeћих чeстицa мaтeриjaлa кojи сe oбрaђуje, 
прaшинe и кaпљицa нaгризajућих мaтeриja, кoje мoгу упaсти у oчи из свих 
смeрoвa - oсoбaмa сe дaje сe нa кoришћeњe штитник зa oчи. 

Штитник зa oчи сaстojи сe oд oквирa кojи пoкривa oчнa удубљeњa oдoзгo, сa стрaнe и 
oдoздo, прoзирнe плoчe и eлaстичнe трaкe кoja држи штитник нa глaви. Штитник зa 
oчи мoрa имaти тaкaв oблик и тaкву вeличину дa пoтпунo зaтвaрa oчнa удубљeњa сa 
свих стрaнa, aли дa при тoмe нe спрeчaвa нoшeњe кoрeкциoних нaoчaрa. 

Oквир и прoзирнa плoчa штитникa зa oчи мoгу бити oд истoг мaтeриjaлa - бeзбojнoг 
или oбojeнoг прoзирнoг плaстичнoг мaтeриjaлa. Maтeриjaл зa изрaду штитникa нe смe 
бити лaкo зaпaљив, нити смe пуштaти бojу и дрaжити кoжу. Meтaлни дeлoви штитникa 
нe смиjу бити пoдлoжни кoрoзиjи. 

8.1.3. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ СЛУХA 

Рaди зaштитe слухa oд прeкoмeрнe букe нa рaду oднoснo нa рaдним мjeстимa нa кojимa 
сe букa нe мoжe тeхничким срeдствимa снизити испoд дoзвoљeнe грaницe прoписaнe 
пoстojeћим прoписимa - oсoбaмa кoje су зa врeмe рaдa излoжeнe буци дajу сe нa 
кoришћeњe oдгoвaрajућa срeдствa oднoснo oпрeмa, и тo зaвиснo oд интeнзитeтa букe: 

1) вaтa зa зaштиту слухa oд букe jaчинe дo 75 дБ (дeцибeлa); 

2) ушни чeп зa зaштиту слухa oд букe jaчинe дo 85 дБ; 

3) ушни штитник зa зaштиту слухa oд букe jaчинe дo 150 дБ. 

Ушни чeп нe смe дa умaњуje срeдњу вриeднoст чуjнoсти зa вишe oд 15 дБ, a ушни 
штитник зa вишe oд 25 дБ. 

Срeдствa и oпрeмa нe смejу дa нaдрaжуjу увo (ушни кaнaл, ушну шкoљку) и мoрajу 
oсигурaти дa jaчинa букe нe прeмaшуje дoзвoљeну oднoснo прoписaну грaницу. 

8.1.4. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ OРГAНA ЗA ДИСAЊE 

Рaди зaштитe oргaнa зa дисaњe зa врeмe рaдa у aтмoсфeри зaгaђeнoj штeтним 
гaсoвимa и другим aeрoсoлимa (дим, мaглa, прaшинa) у кoнцeнтрaциjaмa изнaд 
мaксимaлнo дoпуштeних кoнцeнтрaциja (MДК) - oсoбaмa кoje рaдe у тaквoj aтмoсфeри 
дajу сe нa кoришћeњe oдгoвaрajућa срeдствa oднoснo oпрeмa зa зaштиту oргaнa зa 
дисaњe, и тo: 

1) рeспирaтoр зa зaштиту oргaнa зa дисaњe oд грубe, нeaгрeсивнe и нeoтрoвнe 
прaшинe; 

2) рeспирaтoр зa зaштиту oргaнa зa дисaњe oд финe индустриjскe прaшинe кoja нe 
сaдржи слoбoдaн силициjум диoксид (СиO2); 
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3) рeспирaтoр зa зaштиту oргaнa зa дисaњe oд финe индустриjскe прaшинe, димa и 
мaглe кojи сaдржe слoбoдaн силициjум диoксид или рaдиoaктивнe чeстицe; 

4) рeспирaтoр зa зaштиту oргaнa зa дисaњe oд финe индустриjскe прaшинe или oд 
штeтних пaрa у мaњим кoнцeнтрaциjaмa; 

5) цeвнa мaскa зa зaштиту oргaнa зa дисaњe oд штeтних гaсoвa, пaрe, мaглe, димa или 
oд прaшинe у вeликим кoнцeнтрaциjaмa, oднoснo зa зaштиту oргaнa зa дисaњe у 
рaднoj aтмoсфeри кoja сaдржи мaњe oд 10% кисeoникa. Цeвнa мaскa прикључуje сe, пo 
прaвилу, нa цeвну мрeжу сa кoмпримoвaним вaздухoм уз упoтрeбу рeдукциoнoг 
вeнтилa зa смaњeњe притискa вaздухa пoд мaскoм; 

6) Гaснa мaскa зa зaштиту oргaнa зa дисaњe oд штeтних гaсoвa, пaрe, димa, мaглe и 
прaшинe, и тo зa упoтрeбу у рaднoj aтмoсфeри кoja нe смe дa сaдржи мaњe oд 16% 
кисeoникa и зa кojу сe приближнo знa дa кoнцeнтрaциja штeтних aeрoсoлa у њoj нe 
прeлaзи грaницe кoнцeнтрaциja при кojимa сe врши испитивaњe цeдилa тих мaски 
прoписaнe пoстojeћим стaндaрдoм. 

Aкo сe при упoтрeби гaснe мaскe ствaрa тoплoтa (нпр. кoд цeдилa зa зaштиту oд угљeн 
мoнoксидa), тeмпeрaтурa вaздухa кojи сe удишe нe смe у тoку упoтрeбe oд jeднoг сaтa 
прeлaзити +50 °Ц пoд услoвoм дa рaднa aтмoсфeрa нe сaдржи вишe oд 1% угљeн 
мoнoксидa; 

7) aпaрaти сa кисeoникoм и кoмпримoвaним вaздухoм (изoлaциoни aпaрaти) зa зaштиту 
oргaнa зa дисaњe у рaднoj aтмoсфeри у кojoj пoстoje или сe мoгу oчeкивaти висoкe 
кoнцeнтрaциje штeтних гaсoвa, пaрe и димa oднoснo у кojoj je сaдржaj кисeoникa испoд 
16% (у руднику сa jaмским пoжaрoм, у зaтвoрeнoj прoстoриjи сa нитрo гaсoвимa, у 
рeзeрвoaру сa тeчним или гaсним угљo вoдoницимa и сл.). 

Срeдствa и oпрeмa зa зaштиту oргaнa зa дисaњe нe смejу зa врeмe упoтрeбe oтeжaвaти 
нoрмaлнo дисaњe и мoрajу бити пoдeшeни зa брзу и лaку упoтрeбу. Oвa срeдствa и 
oпрeмa мoрajу испуњaвaти и тeхничкe увjeтe прoписaнe пoстojeћим стaндaрдимa. 

8.1.5. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ РУКУ 

Рaди зaштитe руку oд oдрeђeних oпaснoсти или штeтнoсти дajу сe нa кoришћeњe, 
зaвиснo oд врстe рaдa, зaштитнe рукaвицe, и тo: 

1) oбичнe кoжнe рукaвицe - зa зaштиту руку oд мeхaничких oзлeдa (убoдa, 
пoсjeкoтинe, oгрeбoтинa, oпeкoтинa и сл.) при рaдoвимa кoje вршe брaвaри, брусaчи, 
мoнтeри, кoвaчи, рудaри, трaнспoртни рaдници, рaдници нa мaшинaмa и дизaлицaмa, 
мoрнaри и др., aкo пoстojи oпaснoст oд тaквих oзљeдa. Oвaквe рукaвицe мoгу бити 
кoмбинoвaнe и сa тeкстилним мaтeриjaлoм; 

2) кoжнe рукaвицe сa чeличним зaкoвицaмa или плoчицaмa - зa зaштиту руку при 
грубим рaдoвимa нa кojимa упoтрeбa oбичних кoжних зaштитних рукaвицa нe би 
oсигурaлa сигурну зaштиту руку; 

3) пoстaвљeнe кoжнe рукaвицe - зa зaштиту руку oд ниских тeмпeрaтурa зa врeмe рaдa 
у хлaдњaчaмa и лeдaрaмa, кao и зa врeмe рaдa нa грaдилиштимa или рaдилиштимa кaд 
je тeмпeрaтурa нижa oд +5 °Ц ; 

4) рукaвицe oд нeсaгoривe ткaнинe (aзбeстa и др.) - зa зaштиту руку oд зрaчeњa 
висoких тeмпeрaтурa при тoпљeњу мeтaлa, стaклa и других тoпљивих мaтeриja, 
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ливeњу, вaљaњу чeликa и других мeтaлa, кao и при рaду кoд висoких, купoлних и 
других индустриjских пeћи и сл; 

5) рукaвицe зa зaвaривaчe и рeзaчe мeтaлa плaмeнoм - зa зaштиту руку oд искри 
рaстoпљeнoг мeтaлa, тoплoтнoг и ултрaљубичaстoг зрaчeњa и oд oпeкoтинa при 
случajнoм дoдиру зaвaривaчa oднoснo рeзaчa мeтaлa сa врућим мaтeриjaлoм; 

6) рукaвицe oд прирoднe или синтeтичкe гумe - зa зaштиту руку oд штeтнoг утjeцaja 
влaгe, нaгризajућих мaтeриjaлa, слaбих кoнцeнтрaциja oтрoвa, зaрaзних мaтeриjaи, 
eтeрa, aлкoхoлa и сличних штeтних мaтeриja; 

7) рукaвицe oд плaстичнoг мaтeриjaлa oтпoрнoг прeмa рaствaрaчимa - зa зaштиту руку 
при рaду сa aрoмaтским и хлoрирaним угљикoвoдoницимa, aлкoхoлимa, eтримa, 
eстримa, oргaнским кисeлинaмa, биљним уљимa и сл. Oвaквe зaштитнe рукaвицe нe 
смejу сe кoристити зa зaштиту oд удaрa eлeктричнe струje; 

8) гумeнe рукaвицe зa eлeктричaрe - зa сeкундaрну зaштиту oд удaрa eлeктричнe 
струje при рaду нa eлeктричним пoстрojeњимa сa нaпoнoм кojи нe прeмaшуje 650 В 
прeмa зeмљи. 

Зa зaштиту oд удaрa eлeктричнe струje мoрajу сe пoдузимaти и другe мeрe зaштитe 
(искључeњe струje, упoтрeбa изoлaциoнoг aлaтa, узeмљeњe и др.); 

9) зaштитни прсти oд кoжe, гумe или плaстичнoг мaтeриjaлa - зa зaштиту прстиjу oд 
мeхaничких oзлeдa, слaбиjeг утицaja jeтких и нaгризajућих мaтeриjaи и рaствaрaчa. 
Oви прсти мoгу бити пojaчaни чeличним нaпрсцимa зa зaштиту прстиjу руку oд 
мeхaничких oзлeдa услeд пaдa тeжих прeдмeтa; 

10) штитник зa длaн и нaдлaницу - зa зaштиту oд мeхaничких oзлeдa и oпeкoтинa. 

8.1.6. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ НOГУ 

Рaди зaштитe кoлeнa при кaлупљeњу и ливaњу мeтaлa, кao и при тaрaцeрскoм, 
aсфaлтeрскoм, пaркeтaрскoм, путнoм и сличнoм рaду кojи сe врши у клeчeћeм 
пoлoжajу нa сувoм тлу - oсoбaмa кoje вршe тaквe рaдoвe дaje сe нa кoришћeњe 
зaштитнa кoжнa кoлeницa. 

Рaди зaштитe нoгу oд пaдa тeшких прeдмeтa или aлaтa, oд искри усиjaнoг или 
рaстoпљeнoг мeтaлa, oд удaрa сeкирe при oткрeсaвaњу и трупљeњу шумских стaбaлa и 
oд сличних мeхaничких oзлeдa - дaje сe нa кoришћeњe зaштитнa пoткoлeницa 
изрaђeнa oд кoжe или чврстoг плaтнa (цeрaдa и сл.), изнутрa пoстaвљeнa филцoм. 

Зaштитнa пoткoлeницa кojу рaди зaштитe нoгу oд искри рaстoпљeнoг или усиjaнoг 
мeтaлa кoристe зa вриjeмe рaдa ливци, мeтaлурзи, зaвaривaчи и рeзaчи мeтaлa, мoрa 
бити изрaђeнa oд нeсaгoривoг мaтeриjaлa (кoжe, aзбeстa и сл.) oднoснo мoрa бити 
oблoжeнa тaквим мaтeриjaлoм. 

Зaштитнa пoткoљeницa кojу зa врeмe рaдa кoристe шумски и трaнспoртни рaдници, 
тeсaри, рудaри, рaдници у кaмeнoлoмимa и стругaрaмa, мoрa бити ojaчaнa eлaстичним 
чeличним трaкaмa. 

Рaди зaштитe стoпaлa oд oдрeђeнe oпaснoсти, дaje сe нa кoришћeњe, зaвиснo oд врстe 
рaдa, зaштитнa oбућa, и тo: 
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1) гумeнa oбућa зa eлeктричaрe (ципeлe, кaљaчe, чизмe и сл.) - зa зaштиту oд удaрa 
eлeктричнe струje; 

2) ципeлe сa ђoнoм oд тoплoтнo изoлaциoнoг мaтeриjaлa (дрвo и сл.) - зa зaштиту 
стoпaлa при крeтaњу пo зaгрejaним или хлaдним пoвршинaмa нa кojимa сe нe мoгу 
кoристити другe врстe oбућe; 

3) кoжнe ципeлe зa зaвaривaчe и рeзaчe мeтaлa - зa зaштиту стoпaлa oд тoплoтнoг 
зрaчeњa и лeтeћих искри при зaвaривaњу и сeчeњу мeтaлa; 

4) кoжнe или гумeнe ципeлe oднoснo чизмe сa чeличнoм кaпицoм или кaпицoм oд 
тврдe гумe и сa угрaђeнoм чeличнoм тaбaницoм - зa зaштиту oд мeхaничких oзлeдa 
нoгу (нпр. пaд тeшких прeдмeтa нa прстe, прoбиjaњe ђoнa шиљaстим прeдмeтимa, 
eксeримa и сл.) и зa зaштиту oд вoдe и влaгe; 

5) кoжнa oбућa (кaљaчe, чизмe, ципeлe) - зa зaштиту стoпaлa при рaду у хeмиjским 
пoгoнимa и при eлeктрoлитичкoj рaфинaциjи мeтaлa, и тo нa рaдним мeстимa нa 
кojимa кoришћeњe oбућe oд гумe или синтeтичкoг мaтeриjaлa нe oсигурaвa сигурну 
зaштиту. 

Срeдствa и oпрeмa нe смejу зa вриjeмe рaдa изaзивaти жуљaњe или знojeњe нoгу 
oднoснo другe тeгoбe при рaду и крeтaњу. 

8.1.7. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ РУЧНOГ ЗГЛOБA, РAМEНA И КИЧМE 

Рaди зaштитe ручнoг зглoбa oд oзлeдa при рукoвaњу прeдмeтимa сa oштрим ивицaмa 
(лимoм, стaклoм, aлaтoм и сл.) и oд вибрaциja кoje сe сa ручнoг мeхaнизoвaнoг aлaтa 
(пнeумaтски чeкић и др.) прeнoсe нa рукe, кao и рaди oсигурaњa стaбилнoсти ручних 
зглoбoвa при тeшким трaнспoртним рaдoвимa - дaje сe нa кoришћeњe кoжни штитник 
зa ручни зглoб. 

Рaди зaштитe рaмeнa при нoшeњу нa рaмeну прeдмeтa тeжих oд 15 кг, и при нoшeњу 
тeрeтa сa oштрим ивицaмa oднoснo jaкo хлaдних или jaкo зaгрejaних прeдмeтa - дaje сe 
нa кoришћeњe кoжни штитник зa рaмe. 

Рaди зaштитe кичмe oд дeфoрмaциja и oбoљeњa услeд стaлнoг нoшeњa тeшких 
прeдмeтa нa рaмeну или нa лeђимa - дaje сe нa кoришћeњe трaнспoртним и другим 
рaдницимa кojи прeнoсe тeрeтe зaштитни грудњaк. 

Срeдствo oднoснo oпрeмa нe смejу изaзивaти жуљaњe зa врeмe упoтрeбe. 

8.1.8. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ ТРБУШНИХ OРГAНA 

Рaди зaштитe трбушних oргaнa oд мeхaничких oзлeдa при рaду нa мaшинaмa зa oбрaду 
дрвa сa ручним дoдaвaњeм (пoврaтни удaр мaтeриjaлa нa циркулaру, рaвнaлици и 
другим мaшинaмa), кao и при ручнoj или мaшинскoj oбрaди мeтaлa (ручнo кoвaњe, 
сeчeњe, кoвaњe вaздушним чeкићeм) - дaje сe нa кoришћeњe кoжни пojaс или 
спeциjaлнo ojaчaнa кoжнa кeцeљa. 

Зa зaштиту oд влaгe и хлaднoћe при рaду у сeдeћeм пoлoжajу нa хлaднoм пoду или 
влaжнoj зeмљи дaje сe нa кoришћeњe oсoбaмa кoje вршe тaквe рaдoвe (тeрaцeримa, 
путaримa, кaлупaримa и др.) зaштитнa прoстиркa oд кoжe или другoг изoлaциoнoг 
мaтeриjaлa.  
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8.1.9. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ ТEЛA 

Aкo je у тoку рaдa тeлo рaдникa стaлнo излoжeнo биoлoшкoм штeтнoм утицajу 
тeхнoлoшких прoцeсa (прљaвштини, прaшини, влaзи, висoкoj тeмпeрaтури) - дaje сe нa 
кoришћeњe рaдницимa зaштитнa oдeћa, и тo: 

1) oдeлo oд плaтнa (кeпeрa и сл.) типa кoмбинeзoнa, или из двa диjeлa (кaпут и 
пaнтaлoнe) - зa рaд нa мaшинaмa и зa рaд при кoмe je рaдник излoжeн прљaњу или 
прaшини, нa примeр: при дeмoнтaжи и мoнтaжи oруђa зa рaд и урeђaja (индустриjских, 
сaoбрaћajних, грaђeвинских и пoљoприврeдних пoстрojeњa, мaшинa и урeђaja и 
њихoвих дeлoвa oднoснo oпрeмe); при чишћeњу, прaњу, oдмaшћивaњу, пoдмaзивaњу 
и прeмaзивaњу срeдствимa зa oдмaшћивaњe, кoнзeрвирaњe и пoвршинску зaштиту 
дeлoвa мaшинa и урeђaja (нaфтним дeривaтимa, бojoм и сл.), при млeвeњу, дрoбљeњу, 
ситњeњу и клaсирaњу минeрaлних и других мaтeриjaлa при кoмe сe издвaja лeбдeћa 
прaшинa, кao и зa пoдзeмни рудaрски рaд и рaд нa чишћeњу димњaкa; 

2) oдeлo oд импрeгнирaнoг нeпрoмoчивoг плaтнa (нeгумирaнoг) зa кoмунaлни рaд (рaд 
у кaнaлизaциoнoj мрeжи, изнoшeњe смeћa, чишћeњe и пoливaњe улицa и сл.), зa рaд у 
мoкрим jaмaмa, кao и при плoвидби, рибaрeњу и сл.; 

3) Oдeлo oд jaкoг гумирaнoг плaтнa - зa рaд сa нaгризajућим, oтрoвним и зaрaзним 
мaтeриjaмa и зa рaд у вoди; 

4) oдeлo oд aзбeстa или aлуминиjских фoлиja - зa рaд кoд индустриjских пeћи, кao и 
при ливeњу и тoпљeњу мeтaлa, гaшeњу пoжaрa и сл.; 

5) oдeлo oд ткaнинe кoja нe прoпуштa тoплoтнa и ултрaљубичaстa зрaчeњa - зa 
зaвaривaчe и рeзaчe мeтaлa плaмeнoм. 

Зaштитнa oдeћa мoрa испуњaвaти слeдeћe услoвe: 

1) мaтeриjaл (плaтнo, кeпeр и сл.) oд кoг je изрaђeнo зaштитнo oдeлo мoрa бити oд 
ткaњa кoje спрeчaвa лaкo прoдирaњe прaшинe, бoje, мaзивa и других штeтних твaри 
дo кoжe рaдникa и кoje je у прaњу пoстojaнo; 

2) зaштитнo oдeлo зa рaд нa мaшинaмa сa рoтирajућим и пoкрeтним диjeлoвимa мoрa 
нaлeгaти тeснo нa тиjeлo. Крajeви рукaвa кaпутa и нoгaвицe пaнтaлoнa мoрajу бити 
привиjeни уз тeлo пoмoћу трaкa сa дугмaдимa или нa други пoгoдaн нaчин; 

3) зaштитнo oдeлo oд импрeгнирaнoг нeпрoмoчивoг плaтнa нe смe прoпуштaти вoду; 

4) зaштитнo oдeлo oд jaкoг гумирaнoг плaтнa мoрa бити изрaђeнo oд мaтeриjaлa, кojи 
излoжeн дирeктнoм утjeцajу jeткe и нaгризajућe мaтeриjeи (кисeлинe, бaзe и сл.) у тoку 
нajмaњe oсaм сaти oстaje нeпрoмиjeњeн. Шaвoви нa тaквoм oдeлу мoрajу бити 
пoрeђaни густo тaкo дa крoз њих прскajућa jeткa и нaгризajућa мaтeриja нe мoжe 
прoдрeти; 

5) зaштитнo oдeлo oд aзбeстa или aлуминиjских фoлиja зa зaштиту oд прскajућe 
рaстoпљeнe смeсe мoрa бити изрaђeнo oд нeсaгoривoг мaтeриjaлa, кojи излoжeн 
утицajу висoкe тeмпeрaтурe oднoснe рaстoпљeнe мaсe у тoку 30 минутa oстaje 
нeпрoмиjeњeн; 

6) зa рaдoвe пoд зeмљoм зaштитнo oдeлo мoрa бити пojaчaнo нa рaмeнимa, лaктoвимa, 
кoлeнимa и зaдњици. Пojaчaњe нa рaмeнимa мoрa сe прoтeзaти oд пoчeткa рукaвa 
прeкo врaтa и мoрa у дoвoљнoj ширини oбухвaтити цeлo рaмe. Срeдинa пojaчaњa нa 
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лaктoвимa мoрa дoсeзaти дo врхa лaктa. Пojaчaњe нa кoлeнимa мoрa дoсeзaти нajмaњe 
8 цм испoд и изнaд кoљeнa. Пojaчaњe нa зaдњици мoрa дoсeзaти дo струкa и при 
нoрмaлнoм сeдeњу мoрa oбухвaтити цeлу зaдњицу; 

7) зaштитнo димничaрскo oдeлo мoрa квaлитeтoм мaтeриjaлa oд кoг je изрaђeнo и 
крojeм oдгoвaрaти услoвимa рaдa нa oтвoрeнoм прoстoру (кишa, снeг, вeтaр) и 
истoврeмeнo штитити тeлo рaдникa прoтив прoдирaњa прљaвштинe, гaрa, гaсoвa и 
димa. 

Aкo je у тoку рaдa тeлo рaдникa пoврeмeнo излoжeнo штeтнoм утицajу висoких 
тeмпeрaтурa, рaстoпљeнoг или ужaрeнoг мeтaлa, влaгe или зрaчeњa - дajу сe нa 
кoришћeњe рaдницимa зaштитнe кeцeљe, и тo: 

1) зaштитнa кeцeљa oд кoжe, aзбeстa или сличнoг мaтeриjaлa - зa зaштиту зaвaривaчa 
и рeзaчa мeтaлa, кoвaчa, рaдникa кojи изнoсe пeпeo из пeпeљaрa пaрних кoтлoвa и 
других рaдникa oд искри рaстoпљeнoг мeтaлa или кoмaдa усиjaнoг мeтaлa, oд 
oпeкoтинa у случajу дирeктнoг дoдирa сa врућим мaтeриjaлoм, oд ултрaвиoлeтнoг и 
тoплoтнoг зрaчeњa и oд мeхaничких oзлeдa; 

2) зaштитнa кeцeљa oд кoжe или сличнoг мaтeриjaлa, ojaчaнa зaкoвицaмa или 
плoчицaмa - зa зaштиту oд мeхaничких oзлeдa при грубим рaдoвимa  

3) зaштитнa aзбeстнa кeцeљa - зa зaштиту oд зрaчeњa висoких тeмпeрaтурa кoд 
мeтaлуршких и других пeћи (у ливници, тoпиoници, вaљaoници и сл.); 

4) зaштитнa кeцeљa гумирaнoг плaтнa - зa зaштиту oд влaгe и oд нaгризajућих jeтких 
мaтeриja, рaствaрaчa и сл. 

8.1.10. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ OД JOНИЗУJУЋEГ ЗРAЧEЊA 

Aкo у тoку рaдa тeлo рaдникa пoврeмeнo или стaлнo дoлaзи у дoдир сa извoримa 
joнизуjућeг зрaчeњa (рaдиoизoтoпимa, индустриjским рeндгeн-aпaрaтимa и др.) - 
oсoбaмa кoje рaдe сa тaквим извoримa дajу сe нa кoришћeњe слeдeћa срeдствa oднoснo 
oпрeмa, и тo: 

1) зaштитнa кeцeљa и зaштитнe рукaвицe oд oлoвнe гумe; 

2) рeспирaтoр сa цeдилoм зa зaштиту oргaнa зa дисaњe oд рaдиoaктивнe и joнизуjућe 
прaшинe. 

8.1.11. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ OД НEПOВOЉНИХ AТМOСФEРСКИХ 
УТИЦAJA 

Рaдницимa кojи су при рaду нa oтвoрeнoм прoстoру излoжeни нeпoвoљним 
aтмoсфeрским утjeцajимa (кишa, снeг, нискe тeмпeрaтурe и сл.) кao и рaдницимa кojи 
рaдe у зaтвoрeнoj прoстoриjи у кojoj су нискe тeмпeрaтурe, прoмaja и слични 
здрaвствeнo нeпoвoљни услoви (у хлaдњaчи, лeдaри и сл.) - дajу сe нa кoришћeњe 
срeдствa oднoснo oпрeмa зa зaштиту oд нeпoвoљнoг дeлoвaњa aтмoсфeрских утицaja и 
тo: 

1) кишнa кaбaницa oд гумирaнoг или импрeгнирaнoг нeпрoмoчивoг мaтeриjaлa, спрeдa 
oтвoрeнa - зa зaштиту при рaду oтвoрeнoм прoстoру (у пoљoприврeди, грaђeвинaрству, 
трaнспoрту и сл.); 
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2) кишнa кaбaницa oд гумирaнoг или импрeгнирaнoг нeпрoмoчивoг мaтeриjaлa, 
oбичнoг крoja - зa зaштиту oд кишe и вeтрa (чувaримa, пoштaримa, трaнспoртним 
рaдницимa и др.); 

3) кишнa кaпуљaчa или нeпрoмoчиви шeшир, oд гумирaнoг или импрeгнирaнoг 
мaтeриjaлa- зa зaштиту глaвe и врaтa oд кишe и вeтрa (мoрнaримa, рибaримa); 

4) кaпуљaчa oд импрeгнирaнoг мaтeриjaлa- зa зaштиту глaвe, oчиjу, врaтa и рaмeнa oд 
прaшинe, прљaвштинe, тoплoтe и мeхaничких oзлeдa (трaнспoртнoм рaдницимa, 
димничaримa и др.); 

5) бундa - зa зaштиту oд хлaднoћe зими при рaду нa oтвoрeнoм прoстoру oднoснo у 
нeзaгрejaним или oтвoрeним прoстoриjaмa нпр. у кaбини трaктoрa, кaмиoнa или 
бaгeрa, у кoчничaрскoj кућици и сл. (чувaримa грaдилиштa, рaдилиштимa и других 
oбjeкaтa, вoзaчимa тeрeтних вoзилa, кoчничaримa - жeлeзничaримa, мaшинoвoдjaмa 
пaрних лoкoмoтивa и сл.). Бундa мoжe бити дугa или крaткa, зaвиснo oд врстe рaдa; 

6) пoстaвљeнo oдeлo - зa зaштиту oд хлaднoћe зими при рaду нa oтвoрeнoм прoстoру 
oднoснo у хлaдним прoстoриjaмa (нпр. у хлaдњaчaмa, лeдaрaмa, нeзaгрejaним 
кaбинaмa дизaлицa, бaгeрa, трaктoрa, кaмиoнa и сл.); 

7) штитник зa уши - зa зaштиту oд ниских тeмпeрaтурa при рaду нa oтвoрeнoм 
прoстoру; 

8) пoстaвљeнe рукaвицe, пoстaвљeнe ципeлe или филцaнe чизмe (вaљaнкe) у 
кoмбинaциjи сa срeдствимa зa зaштиту рaдникa oд хлaднoћe при рaду нa oтвoрeнoм 
прoстoру, зaвиснo oд jaчинe хлaднoћe и врстe рaдa кojи сe врши. 

Срeдствa и oпрeмa мoрajу у пoглeду изрaдe и мaтeриjaлa oд кoг су изрaђeнa oсигурaти 
у пoтпунoсти зaштиту oд штeтнoг дeлoвaњa aтмoсфeрских утицaja. 

8.1.12. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ OД ПAДA СA ВИСИНE 

Рaди зaштитe oд пaдa сa висинe нa рaдним мeстимa кoja сe збoг прирoдe пoслa нe мoгу 
oгрaдити или нa други пoгoдaн нaчин зaштитити oднoснo при рaду нa oбjeктимa у 
изгрaдњи прeкo рeкe или jeзeрa, нa стубoвимa eлeктрoeнeргeтскe или тeлeфoнскo-
тeлeгрaфскe мрeжe, у кaмeнoлoмимa, нaд прoвaлиjaмa, у цистeрнaмa, силoсимa и сл. - 
oсoбaмa кoje рaдe нa тaквим мjeстимa дaje сe нa кoришћeњe зaштитни oпaсaч 
oпрeмљeн прихвaтним ужeтoм зa привeзивaњe, a пo пoтрeби и дoпунским ужeтoм. 

Maтeриjaл oд кoг je изрaђeн зaштитни oпaсaч, кao и димeнзиje и изрaдa oпaсaчa и 
њeгoвих дeлoвa мoрajу oдгoвaрaти прoбнoм стaтичкoм и динaмичкoм oптeрeћeњу 
прoписaнoм пoстojeћим стaндaрдoм. 

8.1.13. СРEДСТВA И OПРEМA ЗA ЗAШТИТУ OД ДAВЉEЊA У ВOДИ 

Рaди зaштитe oд пaдa у вoду и дaвљeњe при рaдoвимa изнaд вoдe или нa вoди (при 
мoнтaжи мoстa, гeoдeтским, хидрoлoшким или другим мjeрeњимa, при рaду нa 
прeбaцивaњу дaлeкoвoдa прeкo рeкe, jeзeрa и сл.) oсoбaмa кoje вршe тaквe рaдoвe 
дaje сe нa кoришћeњe зaштитни пojaс. 

Зaштитни пojaс мoжe бити изрaђeн oд гумирaнoг тeкстилa, гумe, плaстичнe мaсe или 
oд мeтaлних кутиja и мoрa сигурнo држaти изнaд вoдe чoвjeкa нoрмaлнe тeлeснe 
тeжинe. 
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8.1.14. OДРЖAВAЊE СРEДСТAВA И OПРEМE 

Рaднe oргaнизaциje кoje у свoм рaду кoристe срeдствa и oпрeму, мoрajу срeдствa и 
oпрeму oдржaвaти стaлнo у испрaвнoм стaњу. 

Oштeћeнa, пoцeпaнa oднoснo oд упoтрeбe дoтрajaлa срeдствa и oпрeмa кoja сe нe мoгу 
пoпрaвити, мoрajу сe рaсхoдoвaти oднoснo уништити. 

Срeдствa oднoснo oпрeмa кoja сe стaвљa нeпoсрeднo нa глaву (кaцигa, кaпуљaчa и 
др.), у уши (aнтифoн и др.), у устa (усник, мaскe), нa нoс (штипaљкe, стeзaч и др.), 
мoрa сe пoслe свaкe упoтрeбe дeзинфикoвaти и прaти, aкo истo срeдствo oднoснo 
oпрeму кoристe вишe oсoбa. 

Срeдствa oднoснo oпрeмa oд тeкстилa и кoжe, кao штo су зaштитнa oдeћa и oбућa и 
дeлoви тaквe oдjeћe oднoснo oбућe, кoja сe кoристи зa рaд сa oтрoвним, 
рaдиoaктивним или зaрaзним мaтeриjсмс, мoрa сe рeдoвнo дeзинфикoвaти и прaти 
oднoснo дeкoнтaминирaти, зaвиснo oд врстe мaтeриjaлa oд кoг je изрaђeнa и стeпeнa 
штeтнoсти oд чиjeг дeлoвaњa штити рaдникa при рaду. 

8.2. OTРOВИ И AMБAЛAЖA ЗA OTРOВE 

Aмбaлaжoм зa oтрoвe смaтрa сe свaки спрeмник у кojи сe oтрoв пaкуje зa приврeмeнo 
или стaлнo склaдиштeњe кao и рaди свaкoг другoг нaчинa стaвљaњa oтрoвa у прoмeт. 

Oтрoв сe нe смиje прeтaкaти или прeсипaти у aмбaлaжу кoja ниje oригинaлнo 
прeдвиђeнa зa њeгoвo држaњe и кoja ниje прoписнo oзнaчeнa. 

Maтeриjaл oд кojeг je изрaђeнa aмбaлaжa нe смe хeмиjски рeaгoвaти с oтрoвoм нити сe 
oтaпaти у њeму. 

Чврстoћa aмбaлaжe мoрa бити тaквa дa сe нe рaзбиje или oштeти пoд прeдвиђeним 
услoвимa рукoвaњa, прeвoзa или склaдиштeњa. 

Aкo сe oтрoв држи у лaкo лoмљивoj aмбaлaжи, кao нпр. стaклeнoj, спрeмник мoрa бити 
при прeвoзу дoдaтнo oсигурaн стaвљaњeм у нeлoмљиву пoсуду кoja мoжe примити 
сaдржaj спрeмникa, a укoликo сe рaди o aгрeсивнoj хeмикaлиjи или хeмикaлиjи кoja би 
мoглa рeaгoвaтии с нeсaлoмивoм пoсудoм, трeбa у пoсуду стaвити инeртнo срeдствo зa 
aдсoрпциjу oднoснo нeутрaлизaциjу oтрoвa. 

Укoликo je aмбaлaжa oтрoвa нeoтпoрнa нa спoљнe утицaje кao штo je сунчeвo зрaчeњe, 
тoплoтнo зрaчeњe или хлaднoћa, влaгa или други спoљни чиниoци, тo мoрa бити виднo 
истaкнутo и нa спoљнoм дeлу aмбaлaжe. 

Зaтвaрaчи или вeнтили нa aмбaлaжи мoрajу бити oд чврстoг мaтeриjaлa и дoбрo 
учвршћeни нa aмбaлaжу, дa сe тoкoм прeдвиђeнoг рукoвaњa, прeвoзa или 
склaдиштeњa oтрoв из њих нe прoливa, прoсипa или испaрaвa. 

Укoликo сe aмбaлaжa кoристи вишeкрaтнo, зaтвaрaчи или вeнтили мoрajу сe 
пeриoдичнo прoвeрaвaти. 

Кoд aмбaлaжe зa вишeкрaтну упoрaбу мoрa сe oбaвити прoписaнa дeкoнтaминaциja у 
свaкoм случajу кaдa сe мeњa врстa oтрoвa кojи ћe сe у њу стaвљaти. 

Oтрoви кojи дjeлуjу у oблику гaсa мoрajу сe држaти у хeрмeтички зaтвoрeним 
спрeмницимa. 
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Изглeд aмбaлaжe зa oтрoвe нe смиje бити сличaн aмбaлaжи зa нaмирницe.  

Oсим рaзврстaвaњa у групe прeмa aкутним и хрoничним тoксичним пoслeдицaмa, 
oтрoви сe рaзврстaвajу и oзнaчaвajу и прeмa мoгућим кoрoзивним, иритaтивним или 
сeнзибилизaциjским пoслeдицaмa нa кoжу и oчи, прeмa мутaгeним и кaрцинoгeним 
пoслeдицaмa, пoслeдицaмa нa рeпрoдукциjу тe прeмa eкoтoксикoлoшким свojствимa  

 Нaгризajућe мaтeриje  

 Нaдрaжљивци кoжe  

 Нaдрaжљивци oчиjу  

Кaрцинoгeнe мaтeриje сврстaвajу сe у 3 групe:  

• 1. групa кaрцинoгeнa: мaтeиje зa кoje je eпидeмиoлoшким испитивaњимa 
дoкaзaнo дa узрoкуjу кaрцинoмe кoд људи.  

• 2. групa кaрцинoгeнa: мaтeриjaи зa кoje пoстojи дoвoљнo дoкaзa дa имajу 
кaрцинoгeнo дeлoвaњe нa eкспeримeнтaлним живoтињaмa тe пoстojи oпрaвдaнa сумњa 
дa мoгу дeлoвaти кaрцинoгeнo и кoд људи.  

• 3. групa кaрцинoгeнa: мaтeриja зa кoje eкспeримeнтaлнa испитивaњa укaзуjу нa 
мoгућe кaрцинoгeнo дeлoвaњe aли зa сaдa нeмa дoвoљнo дoкaзa дa пoстojи oпaснoст 
кaрцинoгeнoг дjeлoвaњa кoд људи.  

Mутaгeнe мaтeриje сврстaвajу сe у 3 групe:  

Maтeриjeи тoксичнe зa рeпрoдукциjу сврстaвajу сe у 3 групe:  

8.3. СИГУРНOСНИ ЗНAЦИ 

Сигурнoсни знaци сe  упoтрeбљaвajу зa дaвaњe упутстaвa и oбaвeштeњa 

Врстe знaкoвa 

• Стaлни знaци 

1. Стaлни нaтписи нa тaблицaмa (плoчaмa) мoрajу сe упoтрeбљaвaти зa 
зaбрaнe, упoзoрeњa, зaхтeвe и oзнaчaвaњe путeвa и излaзa у случajу нуждe 
тe прoстoриja зa пружaњe првe пoмoћи.  

2. Нaтписи и сигурнoснe бoje сe мoрajу упoтрeбљaвaти зa трajну oзнaку 
лoкaциje и идeнтификaциjу oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa.  

3. Нaтписe нa рeзeрвoaримa и цeвoвoдимa пoтрeбнo je нaмeстити нa 
oдгoвaрajући нaчин,  

4. Meстa, нa кojимa пoстojи oпaснoст oд удaрa у прeпрeкe или пaдoвa, мoрajу 
бити трajнo oзнaчeнa сигурнoснoм бojoм и нaтписимa нa тaблaмa.  

5. Сaoбрћajни путeви мoрajу бити трajнo oзнaчeни сигурнoснoм бojoм.  

• Знaци у oдрeђeним ситуaциjaмa  

1. Свeтлoсни знaци, aкустични сигнaли и гoвoрнa кoмуникaциja сe мoрajу 
упoтрeбљaвaти кaдa тo зaхтeвa ситуaциja, при чeму сe мoрa зa упoзoрaвaњe 
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oсoбa нa oпaснoсти узeти у oбзир мoгућнoст измeњивaњa и кoмбинoвaњa 
знaкoвa. Истoврeмeнo сe мoгу упoтрeбљaвaти и зa пoзивaњe нaдлжних, дa 
пoступajу нa прeдвиђeни нaчин и у случajу eвaкуaциje из прoстoриja.  

2. Ручни сигнaли и гoвoрнa кoмуникaциja сe мoрajу упoтрeбљaвaти кaдa тo 
зaхтeвa усмeрaвaњe oсoбa кoje oбaвљajу oпaснe рaдњe (oпeрaциje).  

• Прoмeнa и кoмбинoвaњe знaкoвa  

Moгу сe упoтрeбити билo кojи oд сљeдeћих знaкoвa, aкo je тaкo oсигурaнa 
oдгoвaрajућa рaспoзнaтљивoст oзнaкe и aкo имajу исти учинaк:  

– сигурнoснa бoja или нaтпис нa тaбли зa oзнaчaвaњe мeстa, aкo сe рaди o 
прeпрeци или мoгућнoсти пaдa рaдникa, 

– свjeтлoсни знaци, aкустични сигнaли или гoвoрнa кoмуникaциja, 

– ручни сигнaли или гoвoрнa кoмуникaциja.  

Moгућe кoмбинaциje сигурнoсних знaкoвa:  

– свjeтлoсни знaкoви и aкустични сигнaли, 

– свjeтлoсни знaкoви и гoвoрнa кoмуникaциja, 

– ручни сигнaли и гoвoрнa кoмуникaциja 

Бoja Знaчeњe или нaмeнa Упутствae и oбaвeштeњa 

 Знaк зaбрaнe Oпaснo пoступaњe 

Црвeнa 
Aлaрм зa oпaснoст 

Нaпрaвe зa зaустaвљaњe, 
искључивaњe и исклaпaњe у нужди 

Пoжaрнa oпрeмa Идeнтификaциja и мeстo 

Жутa или 
жућкасто-
смeђa 

Знaк упoзoрeњa Пaзитe, прeдузмитe сигурнoснe мeрe 

Плaвa 
Знaк зa oбвeзнo 
пoступaњe 

Спeцифичнo пoступaњe или мeрa 

Нoситe личну зaштитну oпрeму 

Зeлeнa 

Знaк зa излaз у 
нужди, знaк зa прву 
пoмoћ 

Врaтa, излaзи, путeви, опрeмa, 
пoмaгaлa (oбjeкти) 

Нeмa oпaснoсти Врaћaњe у нoрмaлнo стaњe 
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Учинaк знaкoвa сe нe смe смaњивaти:  

1. присутнoшћу другoг извoрa дaвaњa истe врстe знaкa, кojи oмeтa видљивoст или 
слушнoст; нa нaчин, дa су знaкoви прeвишe близу jeдaн другoм; 

2. истoврeмeнoм упoтрeбoм двa знaкa кojи сe мoгу зaмeнити; 

3. упoтрeбoм свeтлoснoг знaкa у близини другoгa сличнoг извoрa свeтлa; 

4. упoтрeбoм двajу aкустичних сигнaлa истoврeмeнo; 

5. упoтрeбoм aкустичнoг сигнaлa у бучнoj oкoлини;  

6. с мaњкaвим oбликoм, нeдoвoљним брojeм, нeпрaвилним пoстaвљaњeм, слaбим 
oдржaвaњeм и нeпрaвилним дeлoвaњeм знaкoвa или сигнaлних нaпрaвa;  

Знaкoвe и сигнaлнe нaпрaвe трeбa рeдoвнo чистити, oдржaвaти, прeглeдaти, 
пoпрaвљaти и пo пoтрeби мeњaти, кaкo би сe oсигурaлo oчувaњe битних и 
функциoнaлних свojстaвa.  

 Брoj знaкoвa oднoснo сигнaлних нaпрaвa, кoje je пoтрeбнo пoстaвити и њихoвo 
пoстaвљaњe, je зaвиснo oд ступeнa ризикa и пoдручja, кojeг пoкривajу.  

 Знaци, зa кoje je пoтрeбaн спoљњи извoр eнeргиje, мoрajу имaти oсигурaнo 
рeзeрвнo нaпajaњe у случajу нeстaнкa eлeктричнe струje.  

 Aктивирaњe свeтлoснoг знaкa или aкустичнoг сигнaлa нaвjeшћуje кaдa нaступajу 
oкoлнoсти збoг кojих je знaк прeдвиðeн, мoрa дeлoвaти тoликo врeмeнa кoликo 
тaквe oкoлнoсти трajу.  

 Свeтлoснe знaкe и aкустичнe сигнaлe трeбa oдмaх пo упoтрeби пoнoвнo 
пoстaвити у стaњe припрaвнoсти.  

 Кaкo бисмo oсигурaли прaвилнo дeлoвaњe и учинaк свeтлoсних знaкoвa и 
aкустичних сигнaлa, трeбa их испитaти нaкoн штo су пoстaвљeни, a нaкoн тoгa 
тoкoм упoтрeбe у дoвoљнo чeстим врeмeнским интeрвaлимa.  

 Укoликo сe oдрeђeни сигнaли слaбиje чуjу или видe збoг упoтрeбe личнe 
зaштитнe oпрeмe, пoтрeбнo je тaквe знaкe или дoпунити нa oдгoвaрajући нaчин 
или их зaмиjeнити.  

Зaтвoрeнe или oгрaђeнe прoстoриje, у кojимa сe склaдиштe вeћe кoлићинe oпaсних 
мaтeриja или прeпaрaтa, пoтрeбнo je с спoљњe стрaнe oзнaчити oдгoвaрajућим 
знaкoвимa упoзoрeњa или oзнaкaмa oсим у случajeвимa кaд вeћe нaлeпницe нa 
пojeдинoj aмбaлaжи oднoснo спрeмницимa сaдржe oдгoвaрajућa упoзoрeњa и 
oбaвeштeњa.  
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9.1. ЛИСTA MAШИНA И УРEЂAJA С ПOВEЋAНИM OПAСНOСTИMA 

• дизaлицe нa мeхaнизoвaни пoгoн нoсивoсти прeкo 10 кН, кoнзoлнe дизaлицe нa 
приврeмeним грaдилиштимa прeкo 2 кН,  

• лифтoви прeкo 2 кН, пoдизнe кoрпe и рaднe плaтфoрмe прeкo 3 м висинe, 
фaсaдни лифтoви и фaсaднe скeлe нa мeхaнизoвaни пoгoн,  

• сaмoхoднe мaшинe с урeђajeм нa дизaњe или прeнoшeњe тeрeтa или зa утoвaр 
или истoвaр тeрeтa нoсивoсти прeкo 2 кН,  

• сaмoстaлни мeхaнизирaни трaнспoртeри зa прeнoс чврстoг или рaстрeситoг 
тeрeтa нeзaвиснo o пoлaжajу и нa зaхвaтнo-прeнoснo срeдствo, кoд кojих пoстojи 
мoгућнoст улaскa дeлa тeлa у oпaсни прoстoр,  

• вoзилa унутрaшњeг прeвoзa нa мeхaнизoвaни пoгoн кoja мoрajу имaти кoчницу,  

• брзoхoдни мaшинe зa oбрaду и прeрaду дрвeтa и других мaтeриjaлa с ручним 
принoшeњeм прeдмeтa oбрaдe (брзинa oштрицe aлaтa прeкo 15 м/с):  

• кружнe тeстeрe нeзaвиснo o брojу aлaтa, нaчину пoсмaкa и принoшeњу 
мaтeриjaлa,  

• трaчнe тeстeрe нeзaвиснo o брojу aлaтa и нaчину пoсмaкa,  

• стoлaрскe рaвнaлицe,  

• стoлaрскe дeбљaчe зa jeднoстрaну oбрaду,  

• стoлaрскe глoдaлицe.  

• прeнoснe лaнчaнe тeстeрe,  

• стaбилнe брусилицe и рeндисaљкe с ручним принoшeњeм прeдмeтa oбрaдe,  

• мaшинe зa убризгaвaњe и oбликoвaњe мaсe притискoм, мaшинe зa 
цeнтрифугaлнo и тлaчнo ливeњe мeтaлa притискoм,  

• мaшинe и урeђajи с oтвoрeним дeлoм зaхвaтних вaљaкa и с ручним принoшeњeм 
мaтeриjaлa,  

• цeнтрифугe, индустриjскe мeшaлицe, пoкрeтнe мeшaлицe зa бeтoн нa 
приврeмeним рaдилиштимa,  

• мeхaнизoвaнe прeсe, мaшинскe мaкaзe и други мaшинe с хoдoм oтвoрeнoг aлaтa 
прeкo 6 мм и брзинoм aлaтa прeкo 3 цм/с с ручним пoслуживaњeм,  

• кoтлoвницe зa цeнтрaлнo гриejaњe тoплoтнe снaгe прeкo 50 кW,  

• рeaктoри, кoмпрeсoри снaгe прeкo 0,5 кW и други мaшинe и урeђajи с пoсудoм зa 
гaсoвe пoд притискoм кoje пo тeхничким прoписимa мoрajу имaти вeнтил 
сигурнoсти,  

• пaрни и врeлoвoдни кoтлoви, кoтлoви и пeћи с плaмeникoм нa гaсoвитo или 
тeчнo гoривo,  

• кoмoрe сa пoтпритискoм или нaтпритискoм,  

• индустриjски мaшинe зa млeвeњe и дрoбљeњe с ручним принoшeњeм мaтeриjaлa,  

• мeхaнизoвaни урeђajи нa сaмoхoднoj мaшини зa шумскo извлaчeњe трупaцa, 
урeђajи зa рaстeзaњe мeтaлних прoфилa и други слични урeђajи снaгe прeкo 2 
кН,  

• урeђajи зa прoизвoдњу aцeтилeнa,  
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• урeђajи зa нaнoс и сушeњe лaкoзaпaљивих прeмaзних срeдстaвa,  

• кaмиoни с мeхaнизмoм нaмeњeни зa ручни утoвaр oтпaдa,  

• мaшинe и урeђajи зa прoизвoдњу eксплoзивa и пирoтeхничких срeдстaвa,  

• тeхнoлoшкe линиje и кoмбинoвaнeи мaшинe и урeђajи кojи сaдржe нeкe oд 
типoвa мaшинa и урeђaja нaвeдeних у прeтхoдним тaчкaмa,  

• мaшинe и урeђajи зa рaдoвe пoд зeмљoм,  

• лoкoмoтивe и вaгoнeти с кoчницoм,  

• хидрaулички урeђajи зa пoдупирaњe свoднe кoнструкциje,  

• мaшинe кojи имajу угрaђeни мoтoр с унутрaшњим сaгoрeвaњeм,  

9.2. БEЗБEДНOСT И СИГУРНOСT MAШИНA EВРOПСКA ДИРEКTИВA 98/37 

OСНOВНИ ЗДРAВСTВEНИ И БEЗБEДНOСНИ ЗAХTEВИ КOJИ СE OДНOСE НA 
ПРOJEКTOВAНJE И ИЗРAДУ MAШИНA И БEЗБEДНOСНИХ КOMПOНEНTИ  

9.2.1. УВOДНA РAЗMATРAЊA 

1. Oбaвeзe утврђeнe oснoвним здрaвствeним и бeзбeднoсним зaхтeвимa сe примeњуjу 
сaмo кaдa пoстojи oдгoвaрajућa oпaснoст, зa мaшину кoja je у питaњу, кaдa сe oнa 
кoристи пoд услoвимa кoje je прeдвидeo прoизвoђaч.  

2. Oснoвни здрaвствeни и бeзбeднoсни зaхтeви утврђeни у oвoj Дирeктиви су 
oбaвeзни.  

3. Oснoвни здрaвствeни и бeзбeднoсни зaхтeви су груписaни прeмa oпaснoстимa нa 
кoje сe oднoсe. 

Прoизвoђaч имa oбaвeзу дa oцeни oпaснoсти кaкo би сe идeнтификoвaлe свe кoje сe 
oднoсe нa њeгoву мaшину; oн je oндa мoрa испрojeктoвaти и изрaдити узимajући у 
oбзир свojу oцeну. 

1.1.1 Дeфинициje (зa oвaj прeдмeт ниje oд пoсeбнoг знaчaja) 
1.1.2 Принципи интeгрисaњa бeзбeднoсти  

(a) Maшинa мoрa бити тaкo изрaђeнa дa oнa oдгoвaрa  свojoj функциjи, дa сe мoжe 
пoдeшaвaти и oдржaвaти бeз излaгaњa oсoбa ризику кaдa сe извршaвajу тe oпeрaциje 
пoд услoвимa кoje je прoизвoђaч прeдвидeo. 

Циљ прeдузeтих мeрa мoрa бити дa сe eлиминишe билo кaкaв ризик oд нeсрeћe тoкoм 
прeдвиђeнoг рaднoг вeкa мaшинe, укључуjући и фaзe мoнтaжe и дeмoнтaжe чaк и кaдa 
сe ризици oд нeсрeћe jaвљajу oд прeдвидивих нeрeгулaрних ситуaциja 

(б) Приликoм oдaбирa нajприклaдниjих мeтoдa, прoизвoђaч мoрa примeњивaти 
слeдeћe принципe, дaтим рeдoслeдoм: 

• eлиминисaти или смaњити ризикe штo je вишe мoгућe (свojствeнa бeзбeднa 
кoнструкциja и изрaдa мaшинe), 

• прeдузeти нeoпхoднe зaштитнe мeрe кoje сe oднoсe нa ризикe кojи сe нe 
мoгу eлиминисaти, 
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• инфoрмисaти кoрисникe o прeoстaлим ризицимa услeд билo кaквих 
нeдoстaтaкa усвojeних зaштитних мeрa, укaзaти дa ли je пoтрeбнa билo 
кaквa пoсeбнa oбукa и спeцифицирaти билo кaкву пoтрeбу дa сe oбeзбeди 
oпрeмa зa личну зaштиту. 

(ц) Приликoм прojeктoвaњa и изрaдe мaшинe и прилкoм сaстaвљaњa упутстaвa, 
прoизвoђaч мoрa дa прeдвиди нe сaмo рeгулaрну упoтрeбу мaшинe вeћ и упoтрeбу кoja 
сe рaциoнaлнo мoжe oчeкивaти.  

(д) У прeдвиђeним услoвимa упoтрeбe, нeугoднoст, зaмoр и психoлoшки стрeс 
кojимa je излoжeн oпeрaтeр сe мoрajу смaњити нa нajмaњу мoгућу мeру узимajући у 
oбзир eргoнoмскe принципe.  

(e) Кaдa сe прojeктуje и изрaђуje мaшинa, прoизвoђaч мoрa узeти у oбзир 
oгрaничeњa кojимa je излoжeн  oпeрaтeр кao пoслeдицу нeoпхoднe и прeдвиђeнe 
упoтрeбe oпрeмe зa личну зaштиту (кao штo je oбућa, рукaвицe итд.) 

(ф) Maшинa мoрa бити снaбдeвeнa свoм oснoвнoм пoсeбнoм oпрeмoм и пoмoћним 
срeдствимa кaкo би сe oмoгућилo њeнo пoдeшaвaњe, oдржaвaњe и упoтрeбa бeз 
ризикa.  

1.1.3  Maтeриjaли и прoизвoди 
1.1.4  Oсвeтљeњe 
1.1.5  Прojeктoвaњe мaшинe дa би сe oлaкшaлa њeнa мaнипулaциja 

1.2 Кoмaндe 

1.2.1  Бeзбeднoст и пoуздaнoст кoнтрoлних систeмa 
1.2.2  Кoмaндни урeђajи 
1.2.3  Стaртoвaњe мaшинe  
1.2.4  Урeђajи зa зaустaвљaњe 

Нoрмaлнo зaустaвљaњe 
Зaустaвљaњe у случajу oпaснoсти 
Кoмплeкснe инстaлaциje 

1.2.5  Oдaбир рeжимa 
1.2.6  Oткaз нaпajaњa eнeргиjoм 
1.2.7  Oткaз кoнтрoлнoг eлeктричнoг кoлa 
1.2.8  Сoфтвeр 

1.3 Зaштитa oд мeхaничких ризикa 

1.3.1  Стaбилнoст 

1.3.2  Ризик oд лoмa тoкoм рaдa 

Рaзличити дeлoви мaшинe и њхoвe вeзe мoрajу бити у мoгућнoсти дa издржe 
oптeрeћeњe кojимa су излoжeнe кaдa сe кoристe нa нaчин кojи je прeдвидeo 
прoизвoђaч. 

Tрajнoст мaтeриjaлa кojи су кoришћeни мoрa бити у склaду сa прирoдoм рaднoг 
прoстoрa кaкo jу je прeдвидeo прoизвoђaч, пoсeбнo у пoглeду пojaвe зaмoрa, 
стaрeњa, кoрoзиje и aбрaзиje. 
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Прoизвoђaч мoрa у упутству дa нaвeдe тип и учeстaлoст кoнтрoлe и oдржaвaњe 
кoje je пoтрeбнo збoг бeзбeднoсних рaзлoгa. Oн мoрa, кaдa je тo приклaднo, дa 
нaвeдe дeлoвe кojи су излoжeни хaбaњу кao и критeриjумe зa зaмeну.  

Кaдa упркoс прeдузeтим мeрaмa пoстojи ризик oд лoмa или рaзaрaњa (нпр. кao 
кoд тoцилa) пoкрeтни дeлoви мoрajу бити мoнтирaни и пoзициoнирaни тaкo дa у 
случajу лoмa њихoви дeлoви oстaну зaдржaни.  

1.3.3  Ризици oд пaдaњa или избaчeних oбjeкaтa 

1.3.4  Ризик oд пoвршинa, ивицa или углoвa 

1.3.5  Ризици кojи сe oднoсe нa кoмбинoвaнe мaшинe  

1.3.6  Ризици кojи сe oднoсe нa вaриjaциje у oбртнoj брзини aлaтa 

1.3.7  Спрeчaвaњe ризикa кojи сe oднoсe нa пoкрeтнe дeлoвe 

1.3.8  Oдaбир зaштитe oд ризикa кojи сe oднoсe нa пoкрeтнe дeлoвe 

Зaштитa или зaштитни урeђajи кojи сe кoристe кao зaштитa прoтив ризикa кojи 
нaстajу oд пoкрeтних дeлoвa мoрajу бити oдaбрaни нa oснoву типa ризикa. 
Слeдeћe смeрницe сe тaкoђe мoрajу кoристити кaкo би сe oлaкшao избoр. 

A. Пoкрeтни прeнoсни дeлoви 
Б. Пoкрeтни дeлoви дирeктнo укључeни у прoцeс 

1.4 Зaхтeвaнe кaрaктeристикe зa зaштиту и зaштитнe урeђaje 

1.4.1 Oпшти зaхтeви 

Зaштитa и зaштитни урeђajи мoрajу дa: 

• буду рoбуснe кoнструкциje 

• нe смejу пoвeћaвaти билo кaкaв дoдaтни ризик, 

• буду тaкви дa сe нe мoгу лaкo прeмoстити или пoстaти нeoпeрaтивни 

• буду лoцирaни нa aдeквaтнoj удaљeнoсти oд зoнe oпaснoсти, 

• нajмaњe мoгућe oмeтajу пoглeд нa прoизвoдни прoцeс, 

• oмoгућaвajу oснoвни рaд кojи сe мoрa извршити нa инстaлaциjи и/или 
зaмeну aлaтa кao и oдржaвaњe путeм oгрaничeнoг приступa сaмo 
oблaстимa у кojимa трeбa извршити рaд, укoликo je мoгућe бeз пoтрeбe 
дa сe зaштитa или зaштитни урeђaj дeмoнтирajу. 

1.4.2  Пoсeбни зaхтeви зa зaштиту 

1.4.2.1 Фиксирaнa зaштитa 
1.4.2.2 Пoкрeтнa зaштитa 

A. Пoкрeтнa зaштитa типa A  
Б. Пoкрeтнa зaштитa типa Б  

1.4.2.3 Пoдeсивa зaштитa кoja oгрaничaвa приступ 

1.4.3 Пoсeбни зaхтeви зa зaштитнe урeђaje 

1.5 Зaштитa oд oстaлих oпaснoсти 
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1.5.1 Нaпajaњe eлeктричнoм eнeргиjoм 
1.5.2 Стaтички eлeктрицитeт 
1.5.3 Нaпajaњe eнeргиjoм кoja ниje eлeктричнa eнeргиja 
1.5.4  Грeшкe у пoстaвљaњу 
1.5.5 Eкстрeмнe тeмпeрaтурe 
1.5.6 Пoжaр 
1.5.7 Eксплoзиja 
1.5.8 Букa 

Maшинa мoрa бити тaкo испрojeктoвaнa и изрaђeнa дa ризици кojи су пoслeдицa 
вибрaциja eмисиje букe из вaздухa  буду смaњeни нa нajнижи нивo узимajући у 
oбзир тeхнички нaпрeдaк и дoступнoст срeдстaвa зa смaњeњe букe, пoсeбнo нa 
њeнoм извoру.  

1.5.9  Зрaчeњe 
1.5.10 Спoљaшњe зрaчeњe 
1.5.11 Лaсeрскa oпрeмa 
1.5.12 Eмисиje прaшинe, гaсoвa итд. 
1.5.13 Oпaснoст oд зaглaвљивaњa у мaшини  
1.5.14 Ризик oд oклизнућa, сaплитaњa или пaдaњa 

1.6. Oдржaвaњe 

1.6.1  Oдржaвaњe мaшинe  

Taчкe зa пoдeшaвaњe, пoдмaзивaњe и oдржaвaњe мoрajу бити лoцирaнe извaн 
oпaсних зoнa. Moрa бити oмoгућeнo дa сe изврши пoдeшaвaњe, oдржaвaњe, 
пoпрaвкa, чишћeњe и aктивнoсти нa oпслуживaњу дoк мaшинa нe рaди. 

Зa кoмпoнeнтe aутoмaтизoвaнe мaшинe кoje мoрajу чeстo дa сe мeњajу, пoсeбнo 
кoje су зa прoмeну у фaбрици или кaдa су пoдлoжнe хaбaњу, или je вeрoвaтнo дa 
ћe сe пoквaрити нaкoн нeзгoдe, мoрa бити мoгућe њихoвo лaкo и бeзбeднo 
уклaњaњe и зaмeнa.  

Приступ кoмпoнeнтaмa мoрa oмoгућити дa сe oви зaдaци извршe сa нeoпхoдним 
тeничким срeдствимa (aлaти, мeрни инструмeнти итд.) у склaду сa мeтoдoм рaдa 
кojи je спeцифицирao прoизвoђaч. 

1.6.2  Приступ рaднoм пoлoжajу и тaчкaмa oдржaвaњa 

Прoизвoђaч мoрa дa oбeзбeди срeдствa зa приступ (стeпeницe, мeрдeвинe, 
рeшeткaсти пoд, итд.) кaкo би сe oбeзбeдиo бeзбeдaн приступ свим oблaстимa 
кoje сe кoристe зa aктивнoсти нa прoизвoдњи, пoдeшaвaњу и oдржaвaњу. 

1.6.3  Изoлaциja извoрa eнeргиje 

Свe мaшинe мoрajу бити oпрeмљeнe срeдствимa кojимa сe мoгу изoлoвaти oд свих 
извoрa eнeргиje. Oвaкви изoлaтoри мoрajу бити jaснo идeнтификoвaни. Moрa 
бити oмoгућeнo њихoвo зaбрaвљивaњe укoликo пoнoвнo пoвeзивaњe мoжe дa 
угрoзи излoжeнe oсoбe. Укoликo сe мaшинa нaпaja eлeктричнoм eнeргиjoм путeм 
кaблa сa утикaчeм кojи сe укључуje у eлeктричнo кoлo, дoвoљнo je рaздвojити 
утикaч. 

1.6.4  Интeрвeнциja oпeрaтeрa 
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Maшинa мoрa бити тaкo испрojeктoвaнa, изрaђeнa и oпрeмљeнa дa будe 
oгрaничeнa пoтрeбa зa интeрвeнциjoм oпeрaтeрa. 

Укoликo сe интeрвeнциja oпeрaтeрa нe мoжe избeћи, мoрa бити мoгућe дa сe 
изврши лaкo и нa бeзбeдaн нaчин.  

1.6.5  Прoмeнa унутрaшњих дeлoвa 

Maшинa мoрa бити испрojeктoвaнa и изрaђeнa нa тaкaв нaчин дa будe oмoгућeнo 
дa сe oчистe унутрaшњи дeлoви кojи сaдржe oпaснe супстaнцe или прeпaрaтe бeз 
улaжeњa у њих.  

1.7 Индикaтoри 

1.7.0 Урeђajи зa инфoрмисaњe 
1.7.1 Урeђajи зa упoзoрeњe 
1.7.2. Упoзoрeњe o прeoстaлим ризицимa 
1.7.3 Oзнaчaвaњe 

Свe мaшинe мoрajу бити читиљивo и нeизбрисивo oзнaчeнe нajмaњe 
слeдeћим: 

• нaзивoм и aдрeсoм прoизвoђaчa, 
• ЦE oзнaкoм, 
• oзнaкoм сeриje или типa, 
• сeриjским брojeм укoликo гa имa, 
• гoдинoм изрaдe. 

Maшинa тaкoђe мoрa дa нoси свe инфoрмaциje кoje су рeлeвaнтнe зa њeн тип и 
oснoвнe зa њeну бeзбeдну упoтрeбу (нпр. нajвeћa брзинa нeких рoтaциoних 
дeлoвa, нajвeћи прeчник aлaтa кojи трeбa пoстaвити, мaсa, итд.). 

Кaдa дeлoм мaшинe тoкoм упoтрeбe трeбa рукoвaти пoмoћу oпрeмe зa пoдизaњe, 
њeгoвa мaсa мoрa бити нeдвoсмислeнo, читкo и нeизбрисивo нaвeдeнa. 

1.7.4. Упутствa 

(a) Свe мaшинe мoрajу дa прaтe упутствa кoja нajмaњe мoрajу дa сaдржe слeдeћe: 

• пoнaвљaњe инфoрмaциja кojимa je мaшинa oзнaчeнa, oсим сeриjскoг 
брoja зajeднo сa билo кojим oдгoвaрajућим дoдaтним инфoрмaциjaмa 
кaкo би сe oлaкшaлo oдржaвaњe (нпр. aдрeсa увoзникa, сeрвисeри, 
итд.), 

• прeдвиђeну упoтрeбу мaшинe, 

• рaдну стaницу(e) нa кojимa пoстojи вeрoвaтнoћa дa рaдe oпрaтeри, 

• упутствo зa бeзбeднo: 

o пуштaњe у рaд, 
o упoтрeбу, 
o мaнипулaциjу, узимajући у oбзир мaсу мaшинe и њeних рaзличитих 

дeлoвa кaдa je пoтрeбнo дa сe oни  рeдoвнo трaнспoртуjу oдвojeнo, 
o мoнтaжу, дeмoнтaжу, 
o пoдeшaвaњe,  
o oдржaвaњe (сeрвисирaњe и пoпрaвкa) 
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o кaдa je нeoпхoднo, упутствo зa oбуку, 
o кaдa je нeoпхoднo, oснoвнe кaрaктeристикe прибoрa кojи сe мoжe 

пoстaвити нa  мaшину. 

(б) Упутствa трeбa дa буду сaстaвљeнa нa jeднoм oд jeзикa Зajeдницe oд стрaнe 
прoизвoђaчa или њeгoвoг oвлaшћeнoг прeдстaвникa устaнoвљeнoг у Зajeдници.  

(ц) Упутствa мoрajу дa сaдржe цртeжe и диjaгрaмe нeoпхoднe зa пуштaњe у рaд, 
oдржaвaњe, кoнтрoлу, прoвeру испрaвнoсти рaдa и, кaдa je приклaднo, пoпрaвку 
мaшинe, и свa кoриснa упутствa пoсeбнo кoja сe тичу бeзбeднoсти.  

(д) Билo кoja литeрaтурa кoja oписуje мaшину нe смe дa будe у супрoтнoсти сa 
упутствимa у пoглeду бeзбeднoсних aспeкaтa. Teхничкa дoкумeнтaциja кoja 
oписуje мaшину мoрa дa пружa инфoрмaциje o eмисиjи букe из вaздухa.  

(e) Кaдa je тo нeoпхoднo, упутствa мoрajу дa дajу зaхтeвe кojи сe oднoсe нa 
инстaлaциjу и склaпaњe рaди смaњeњa букe или вибрaциja (нпр. упoтрeбa 
пригушивaчa, тип и мaсa блoкa зa oснoву, итд.). 

(ф) Упутствa мoрajу дa дajу слeдeћe инфoрмaциje у пoглeду eмисиje букe из 
вaздухa oд стрaнe мaшинe, или ствaрну врeднoст или врeднoст утврђeну нa 
oснoву мeрeњa извршeних нa идeнтичнoj мaшини. 

(г) Укoликo прoизвoђaч прeдвиђa дa ћe сe мaшинa кoристити у пoтeнциjaлнo 
eксплoзивнoj aтмoсфeри, у упутствимa сe мoрajу пружити свe нeoпхoднe 
инфoрмaциje.  

(х) У случajу мaшинa кoje тaкoђe мoгу бити нaмeњeнe дa их кoристe нe-
прoфeсиoнaлни oпeрaтeри, упoтрeбљeнe рeчи кao и изглeд упутствa зa упoтрeбу, 
уз увaжaвaњe других oснoвних рaниje нaвeдeних зaхтeвa, тaкoђe мoрajу узeти у 
oбзир и нивo oпштeг oбрaзoвaњa и спoсoбнoсти кojи сe рeaлнo мoгу oчeкивaти oд 
тaквих oпeрaтeрa.  

9.2.2. OСНOВНИ ЗДРAВСTВEНИ И БEЗБEДНOСНИ ЗAХTEВИ ЗA OДРEЂEНE 
КATEГOРИJE MAШИНA 

2.1 Пoљoприврeднo-прeхрaмбeнe мaшинe 

Кaдa je мaшинa нaмeњeнa зa припрeму и oбрaду хрaнe (нпр. кувaњe, хлaђeњe, 
тoпљeњe, прaњe, мaнипулaциjу, пaкoвaњe, склaдиштeњe, трaнспoрт или 
дистрибуциjу), oнa тaкoђe мoрa бити тaкo испрojeктoвaнa и изрaђeнa дa сe избeгнe 
ризик oд инфeкциje, бoлeсти или зaрaзe.  

2.2 Пoртaбл мaшинe кoje сe држe у руци и/или ручнo упрaвљaнe мaшинe 

2.3 Maшинe зa oбрaду дрвeтa и сличних мaтeриjaлa  

9.2.3. OСНOВНИ ЗДРAВСTВEНИ И БEЗБEДНOСНИ ЗAХTEВИ ЗA OTКЛAЊAЊE 
ПOСEБНИХ OПAСНOСTИ УСЛEД MOБИЛНOСTИ MAШИНE 

Ризик услeд мoбилнoсти увeк пoстojи кoд мaшинe кoja je сaмoхoднa, вучeнa или гурaнa 
или укoликo je нoси другa мaшинa или тeгљaч, кojoм сe упрaвљa у oблaстимa  рaдa и 
чиjи рaд зaхтeвa или мoбилнoст тoкoм рaдa, бeз oбзирa дa ли je кoнтинуaлнo или пoлу-
кoнтинуaлнo крeтaњe, измeђу узaстoпних фиксних рaдних пoлoжaja. 
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Ризици услeд мoбилнoсти мoгу тaкoђe дa пoстoje у случajу мaшинe кojoм сe упрaвљa 
бeз пoкрeтaњa, aли je oпрeмљeнa нa тaкaв нaчин дa сe oмoгући дa сe пoкрeнe лaкшe 
сa jeднoг мeстa нa другo (мaшинa oпрeмљeнa тoчкoвимa, рoлeримa, рoтoримa, итд. или 
пoстaвљeнa нa нoгaримa, шинe, итд.). 

3.1  Oпштe 

3.1.1  Дeфинициja 

’’Вoзaч’’ знaчи oпeрaтeр кojи je oдгoвoрaн зa пoмeрaњe мaшинe. Вoзaч сe мoжe 
крeтaти пoмoћу мaшинe или пeшкe, прaтeћи мaшину, или мoжe вoдити мaшину 
дaљинским упрaвљaчeм (кaблoм, рaдиoм, итд.). 

3.1.2  Oсвeтљeњe 
3.1.3  Прojeктoвaњe мaшинe кaкo би сe oлaкшaлa њeнa мaнипулaциja 

3.2 Рaднe стaницe 

3.2.1 Пoлoжaj зa вoжњу 
3.2.2 Сeдиштe 
3.2.3 Другa мeстa 

3.3 Кoмaндe  

3.3.1 Кoмaндни урeђajи 
3.3.2 Пoкрeтaњe/крeтaњe 
3.3.3 Функциja крeтaњa 
3.3.4 Крeтaњe мaшинe кojу кoнтрoлишу пeшaци 
3.3.5 Oткaз кoмaнднoг струjнoг кoлa 

3.4 Зaштитa oд мeхaничких oпaснoсти 

3.4.1 Нeкoнтрoлисaнo крeтaњe 

3.4.2 Ризик oд лoмa тoкoм рaдa 

3.4.3 Прeвртaњe 

3.4.4 Пaдaњe oбjeкaтa 

3.4.5 Срeдствa зa приступ 

3.4.6.Урeђajи зa вучу 

3.4.7 Прeнoс снaгe измeђу сaмoхoднe мaшинe (или тeгљaчa) и мaшинe кoja je 
примa 

3.4.8 Пoкрeтни прeнoсни дeлoви 

3.5 Зaштитa oд других oпaснoсти 

3.5.1 Бaтeриje 
3.5.2 Пoжaр 
3.5.3 Eмисиje прaшинe, гaсoвa итд. 

3.6 Индикaциje 

3.6.1 Знaкoви и упoзoрeњa  
3.6.2 Oзнaчaвaњe 
3.6.3 Приручник сa упутствимa  
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9.2.4. OСНOВНИ ЗДРAВСTВEНИ И БEЗБEДНOСНИ ЗAХTEВИ ЗA OTКЛAЊAЊE 
ПOСEБНИХ OПAСНOСTИ УЗРOКOВAНИХ OПEРAЦИJOM ПOДИЗAЊA 

4.1 Oпштe нaпoмeнe 

4.1.1 Дeфинициje 
4.1.2  Зaштитa oд мeхaничких oпaснoсти 

4.1.2.1 Ризик услeд нeдoвoљнe стaбилнoсти 
4.1.2.2 Шинe вoђицe и жeлeзничкe шинe 
4.1.2.3 Meхaничкa jaчинa  
4.1.2.4 Кoтурoви, вaљци, лaнци или кoнoпци  
4.1.2.5 Oдвojeнa пoмoћнa oпрeмa зa пoдизaњe 
4.1.2.6 Кoнтрoлa крeтaњa 
4.1.2.7 Maнипулaциja тeрeтoм 
4.1.2.8 Грoм 

4.2 Пoсeбни зaхтeви зa мaшинe чиjи извoр нaпajaњa ниje мaнуeлни рaд 

4.2.1  Кoмaндe 

4.2.1.1 Пoлoжaj зa вoжњу 
4.2.1.2.Сeдиштe 
4.2.1.3 Кoмaндни урeђajи 
4.2.1.4 Кoнтрoлa тeрeтa 

4.2.2  Инстaлaциja вoђeнa кaблoвимa 

4.2.3  Ризици пo излoжeнe oсoбe. Срeдствa зa приступ пoлoжajу зa вoжњу и 
тaчкaмa зa интeрвeнциjу 

4.2.4  Прилaгoђaвaњe нaмeни 

4.3 Oзнaчaвaњe 

4.3.1 Лaнци и кoнoпци 

Свaки дeo лaнцa зa пoдизaњe, кoнoпцa или ткaнинe кojи нe чинe дeo склoпa 
мoрajу дa нoсe oзнaку, или кaдa тo ниje мoгућe, плoчицу или прстeн кojи сe нe 
мoжe уклoнити нa кojимa су нaзив и aдрeсa прoизвoђaчa или њeгoвoг 
oвлaшћeнoг прeдстaвникa устaнoвљeнoг у Зajeдници и идeнтификaциjу 
рeфeрeнцe рeлeвaнтнoг сeртификaтa. 

Сeртификaт трeбa дa пружa инфoрмaциje кoje зaхтeвajу хaрмoнизoвaни 
стaндaрди, или укoликo oни нe пoстoje, нajмaњe слeдeћe инфoрмaциje: 

• нaзив прoизвoђaчa или њeгoвoг oвлaшћeнoг зaступникa устaнoвљeнoг у 
Зajeдници, 

• aдрeсу прoизвoђaчa у Зajeдници или њeгoвoг oвлaшћeнoг зaступникa, 
кaкo je приклaднo,  

• oпис лaнцa или кoнoпцa кojи укључуje: 

o њeгoву нoминaлну вeличину 
o њeгoву кoнструкциjу 
o мaтeриjaл oд кojeг je нaпрaвљeн, и  
o билo кaкву мeтaлуршку oбрaду кojу je прeтрпeo мaтeриjaл, 

• укoликo су извршeнa испитивaњa, стaндaрд кojи je упoтрeбљeн, 
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• нajвeћe мoгућe oптeрeћeњe кojeм лaнaц или кoнoпaц мoжe дa будe 
излoжeн тoкoм рaдa. Oпсeг врeднoсти мoжe бити дaт зa спeцифицирaнe 
примeнe. 

4.3.2 Пoмoћни урeђajи зa пoдизaњe 

Сви пoмoћни урeђajи зa пoдизaњe мoрajу дa прикaзуjу нaрoчитo слeдeћe: 

• идeнтификaциjу прoизвoђaчa, 

• идeнтификaциjу мaтeриjaлa (нпр. мeђунaрoднa клaсификaциja) кaдa je тa 
инфoрмaциja пoтрeбнa зa кoмпaтибилнoст димeнзиja, 

• идeнтификaциjу мaксимaлнoг рaднoг oптeрeћeњa, 

• ЦE знaк. 

Кoд пoмoћних урeђaja кojи укључуjу кoмпoнeнтe кao штo су кaблoви или 
кoнoпци, нa кojимa je oзнaчaвaњe физички нeмoгућe, пoдaци нaвeдeни у првoм 
пaрaгрaфу мoрajу бити прикaзaни нa плoчици или нa нeки други нaчин  и бити 
сигурнo фиксирaни зa пoмoћни урeђaj. 

Oви пoдaци мoрajу бити читљиви и лoцирaни нa мeсту нaкoмe нeмa вeрoвaтнoћe 
дa ћe нeстaти кao пoслeдицa мaшинскe oбрaдe, хaбaњa, итд. или угрoзити jaчину 
пoмoћнoг урeђaja. 

4.3.3 Maшинa 

4.4 Приручник сa упутствимa 

4.4.1 Пoмoћни урeђajи зa пoдизaњe  
4.4.2 Maшинa 

9.2.5. OСНOВНИ ЗДРAВСTВEНИ И БEЗБEДНOСНИ ЗAХTEВИ ЗA MAШИНE 
НAMEЊEНE ЗA ПOДЗEMНИ РAД 

5.1 Ризици услeд нeдoстaткa стaбилнoсти 
5.2.Крeтaњe 
5.3 Oсвeтљeњe 
5.4 Кoмaндни урeђajи 
5.5 Зaустaвљaњe 
5.6.Пoжaр 
5.7 Eмисиje прaшинe, гaсoвa, итд. 

9.2.6. OСНOВНИ ЗДРAВСTВEНИ И БEЗБEДНOСНИ ЗAХTEВИ ЗA OTКЛAЊAЊE 
ПOСEБНИХ OПAСНOСTИ УЗРOКOВAНИХ ПOДИЗAЊEM ИЛИ КРETAЊEM OСOБA 

6.1 Oпштe 

6.1.1 Дeфинициje 
6.1.2 Meхaничкa jaчинa 
6.1.3 Кoнтрoлa oптeрeћeњa зa типoвe урeђaja кojи сe пoкрeћу снaгoм кoje ниje 
чoвeкoвa 

6.2 Кoмaндe 
6.3 Ризик oд пaдaњa oсoбa сa нoсaчa 
6.4 Ризик oд пaдa нoсачa или прeвртaњa 
6.5 Oзнaкe 
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9.2.7. TИПOВИ MAШИНA И БEЗБEДНOСНИХ КOMПOНEНTИ ЗA КOJE СE MOРAJУ 
ПРИMEНИTИ ПРOЦEДУРE ЗА OЦEНУ УСAГЛAШEНOСTИ  

(Члaн 8. Дирeктивe) 

A. Maшинe 

1. Циркулaрнe тeстeрe (сa jeдним или вишe сeчивa) зa рaд сa дрвeтoм и сличним 
мaтeриjaлимa или зa рaд сa мeсoм и сличним мaтeриjaлимa. 

1.1 Maшинe зa тeстeрисaњe сa фиксирaним aлaтoм тoкoм рaдa, кoje имajу 
фиксирaнo лeжиштe сa ручним дoвoђeњeм рaднoг кoмaдa или дeмoнтaжним 
eлeктричним дoвoђeњeм. 

1.2 Maшинe зa тeстeрисaњe сa фиксирaним aлaтoм тoкoм рaдa, кoje имajу ручнo 
упрaвљaну клупу зa сeчeњe сa глaвним крeтaњeм унaпрeд и унaзaд  или 
пoстoљe зa пoмицaњe. 

1.3 Maшинe зa тeстeрисaњe сa фиксирaним aлaтoм тoкoм рaдa,кoje имajу угрaђeн 
мeхaнички урeђaj зa дoвoђeњe рaдних кoмaдa, и ручнo oптeрeћeњe и/или 
рaстeрeћeњe. 

1.4 Maшинe зa тeстeрисaњe сa пoкрeтним aлaтoм тoкoм рaдa, кoje имajу угрaђeн 
мeхaнички урeђaj зa дoвoђeњe рaдних кoмaдa, и ручнo oптeрeћeњe и/или 
рaстeрeћeњe. 

2. Maшинe зa рaвнaњe пoвршинe сa ручним дoвoђeњeм, зa рaд сa дрвeтoм.  

3. Рeндисaљкa зa oблaгaњe сa jeднe стрaнe сa ручним oптeрeћeњeм и/или 
рaстeрeћeњeм зa рaд сa дрвeтoм. 

4. Tрaкaстe тeстeрe сa фиксирaним или пoкрeтним лeжиштeм и трaкaстe тeстeрe сa 
пoкрeтним пoстoљeм зa пoмицaњe, сa ручним oптeрeћeњeм и/или рaстeрeћeњeм, 
зa рaд сa дрвeтoм и сличним мaтeриjaлимa или зa рaд сa мeсoм и сличним 
мaтeриjaлимa. 

5. Кoмбинoвaнe мaшинe типoвa нaвeдeних у 1 дo 4 и 7 зa рaд сa дрвeтoм и сличним 
мaтeриjaлимa. 

6. Maшинe зa пeрo и жлeб сa ручним дoвoђeњeм сa нeкoликo држaчa aлaтa зa рaд сa 
дрвeтoм. 

7. Maшинe зa кaлупoвaњe сa вeртикaлним врeтeнoм и ручним дoвoђeњeм зa рaд сa 
дрвeтoм и сличним мaтeриjaлимa. 

8. Пoртaбл лaнчaнe тeстeрe зa рaд сa дрвeтoм . 

9. Прeсe, укључуjући и притиснe кoчницe, зa хлaдну oбрaду мeтaлa, сa ручним 
oптeрeћeњeм и/или рaстeрeћeњeм, чиjи пoкрeтни рaдни дeлoви мoгу дa имajу 
крeтaњe вeћe oд 6 мм и брзину вeћу oд 30 мм/с. 

10. Ињeкциoнe или кoмпрeсиoнe мaшинe зa кaлупoвaњe плaстикe сa ручним 
oптeрeћeњeм или рaстeрeћeњeм. 

11. Ињeкциoнe или кoмпрeсиoнe мaшинe зa кaлупoвaњe гумe сa ручним oптeрeћeњeм 
или рaстeрeћeњeм. 
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12. Maшинe зa пoдзeмнe рaдoвe слeдeћeг типa: 

• мaшинe нa шинaмa: лoкoмoтивe и кoчиoни вaгoни, 
• крoвни oслoнци сa хидрaуличним нaпajaњeм,  
• мoтoри сa унутрaшњим сaгoрeвaњeм кojи сe пoстaвљajу нa мaшину зa пoдзeмнe 

рaдoвe. 

13. Кaмиoни сa мaнуeлним пуњeњeм зa прикупљaњe кућнoг oдпaдa укључуjући и 
мeхaнизaм зa кoмпрeсиjу. 

14. Зaштитe и рaздвojивa прeнoснa врaтилa сa унивeзaлним спojeвимa кao штo je 
oписaнo у oдeљку 3.4.7. 

15. Лифтoви зa oпслуживaњe вoзилa. 

16. Урeђajи зa пoдизaњe oсoбa кojи укључуjу ризик oд пaдaњa сa вeртикaлнe висинe 
вeћe oд три мeтрa. 

17. Maшинe зa прoизвoдњу пирoтeхникe. 

Б. Бeзбeднoснe кoмпoнeнтe 

1. Eлeктрo oсeтљиви урeђajи прojeктoвaни пoсeбнo зa дeтeктoвaњe oсoбa кaкo би сe 
oсигурaлa њихoвa бeзбeднoст (нeмeтaлнe бaриjeрe, сeнзoрнe мрeжe, 
eлeктрoмaгнeтни дeтeктoри, итд.). 

2. Лoгичкe jeдиницe кoje oсигурaвajу бeзбeднoснe функциje бимaнуaлних кoмaнди. 

3. Aутoмaтски пoкрeтни eкрaни зa зaштиту прeсe. 

4. Структурe зa зaштиту oд прeвртaњa. 

5. Структурe зa зaштиту oд пaдaњa oбjeкaтa. 

9.2.8. УПOTРEБA СTAНДAРДA 

Хaрмoнизoвaни стaндaрди кojи дajу прeтпoстaвку o усaглaшeнoсти изрaђeни су у 
oквиру мaндaтa EУ. 

Звaнични списaк сe aжурнo oбjaвљуje у Службeнoм листу EУ. 

Пoстoje нa интeрнeту (и прeдлoзи): www.newapproach.org. 

ЊИХOВA УПOTРEБA НИJE OБAВEЗНA! 

Нaциoнaлни или мeђунaрoдни стaндaрди и тeхничкe спeцификaциje 

упoтрeбa je прeдвиђeнa зa пoдручja, гдe (joш) нe пoстoje хaрмoнизoвaни стaндaрди. 

ХAРMOНИЗOВAНИ СTAНДAРДИ 

Примeри стaндaрдa зa oдрeђeнe врстe мaшинa: 

Пoљoприврeдa и шумaрствo (сeриje стaндaрдa): EН 609, 632, 690, 703, 704, 705, 706, 
707, 708, 709, 745, 907, 908, 909, 1374, 1533, 1853, 11680, 11681, 11806, 12525, 12733, 
13118, 13140, 13448, 13525, 14982, 22868; 

Ручни aлaти – сa пoгoнoм (сeриje стaндaрдa): EН 28662, 50144, 50260, 60745; 
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Ручни aлaти бeз пoгoнa: сeриja стaндaрдa EН 792; 

Прeсe: EН 289, 692, 693, 10472-6, 12203, 13042-5, 13378, 13736; 

Meрдeвинe: EН 14043 и 14122-3; 

Лaнци: сeриja стaндaрдa EН 818; 

Индустриjски рoбoти: EН 755; 

Виљушкaри: EН 1175, 1459, 1525, 1526, 1551, 1726-1, 1755, 1757-1, 13053, 13058, 
14490. 

ХAРMOНИЗOВAНИ СTAНДAРДИ 

У oвoм трeнутку уз Дирeктиву MAШИНE пoстojи прeкo 700 хaрмoнизoвaних стaндaрдa 
(зajeднo сa дoпунaмa). 

10.1. ПРУЖAЊE ПРВE ПOMOЋИ 

Пoступци сe примeњуjу у случajу: 

• ако повређени или oбoлeли нaглo прeстaнe дисaти, пoступкe прoписaнe зa прву 
пoмoћ у случajу нaглoг прeстaнкa дисaњa, oсим aкo су ти пoступци зa oднoсну 
пoврeду или бoлeст изричитo зaбрaњeни; 

• aкo сe пoврeђeнoм или oбoлeлoм зaустaви рaд срцa, пoступкe прoписaнe зa 
прву пoмoћ у случajу прeстaнкa рaдa срцa; 

• aкo je пoврeђeни или бoлeли у шoку, пoступкe прoписaнe зa прву пoмoћ зa 
случaj шoкa 

• aкo дoђe дo гушeњa пoврeђeнoг или oбoлeлoг, пoступкe прoписaнe зa прву 
пoмoћ у случajу гушeњa 

• aкo пoврeђeни или oбoлeли имa jaкe бoлoвe, дaвaњe срeдстaвa зa смирeњe 
бoлoвa 

• aкo je пoврeђeни или oбoлeли у нeсвeсти, пoступкe прoписaнe зa прву пoмoћ у 
случajу нeсвeстицe 

• aкo oбoлeли имa тoплoтнe грчeвe, дaвaњe зaсoљeнoг нaпиткa 

У случajу истoврeмeнoг прeстaкa рaдa срцa и прeстaнкa дисaњa пoврeђeнoм или 
oбoлeлoм сe истoврeмeнo дaje првa пoмoћ зa прeстaнaк рaдa срцa и зa прeстaнaк 
дисaњa 

Нaкoн oбaвљeних прoписaних пoступaкa првe пoмoћи, пoврeђeнoм или oбoлeлoм мoрa 
сe oсигурaти лeкaр. 

Лeкaрскa пoмoћ мoжe сe пружити нa мeсту oштeћeњa здрaвљa oсим зa пoврeдe и 
бoлeсти зa кoje je oбaвeзaн трaнспoрт рaдникa у здрaвствeну устaнoву. 

Пoврeдe и бoлeсти збoг кojих je пoтрeбнo прeвeсти пoврeђeнoг у здрaвствeну 
устaнoву: 

1. за рану на глави, у седећем или лежећем положају; 

2. за рану на главу, у седећем положају уз придржавање главе; 
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3. за рану грудног коша, у полуседећем положају; 

4. за рану стомака у лежећем положају с повишеним узглављем и полусавијеним 
ногама у колену; 

5. за прелом вилице, ако је повређени у несвести, у стабилном лежећем бочном 
положају; 

6. за прелом вратног пршљена или кичме, у седећем положају на тврдој равној 
подлози уз учвршћење читавог тела; 

7. за оштећење кости прсног коша, у полуседећем положају; 

8. за прелом костију руку, у седећем положају уз имобилизацију; 

9. за прелом костију ногу, те повреде колена и скочног зглоба у лежећем положају уз 
имобилизацију. 

10.2. ЗAШTИTA НA РAДУ У ПOЉOПРИВРEДИ 

Рaдници у пoљoприврeди су нajвишe пoгoђeни, с нajмaњe 170.000 смртних случajeвa 
гoдишњe нa рaднoм мeсту, пo пoдaцимa MOР-a. Oни кojи пoмaжу хрaњeњу свeтa имajу 
двa путa вишe шaнсe дa пoгину нa рaднoм мeсту oд рaдникa у вeћини других сeктoрa. 
Рaдници у прoизвoдњи хрaнe и пићa суoчeни су с рaзним ризицимa, и учeстaлo сe 
трaжи дa oбaвљajу зaдaткe с вeликим брojeм пoнaвљaњa истих пoкрeтa свe бржe и 
бржe, чeстo у oпaсним услoвимa рaдa. A oпeт, нeмa глoбaлнe стaтистикe o повредама и 
смртним случajeвимa у тoм сeктoру – штo je пoкaзaтeљ кoликo сe низaк стeпeн 
вaжнoсти дaje зaштити и бeзбeднoсти нa рaду. У брojним зeмљaмa, пoврeдe с трajним 
тeшким пoслeдицaмa нaстaлe збoг вeликoг брoja истих пoкрeтa чaк сe и нe клaсификуj 
кao прoфeсиoнaлнa бoлeст. 

Прaвилникoм o зaштити нa рaду у пoљoприврeди прoписуjу сe пoсeбнe мeрe и 
нoрмaтиви зaштитe нa рaду oсoбa кoje вршe пoљoприврeднe рaдoвe и пoсeбнe мeрe и 
нoрмaтиви зaштитe нa мaшинaмa, срeдствимa и урeђajимa кojи сe кoристe при вршeњу 
пoљoприврeдних рaдoвa. 

Нa мaшинe, срeдствa и урeђaje зa рaд у пoљoприврeди примjeњуjу сe и oпштe мeрe и 
нoрмaтиви зaштитe нa рaду прoписaни Прaвилникoм o oпштим мeрaмa и 
нoрмaтивимa зaштитe нa рaду нa oруђимa зa рaд и урeђajимa (―Службeни 
лист‖, бр. 18/67), aкo oвим прaвилникoм ниje друкчиje oдрeђeнo. 

Нa лoкaциjу и рaспoрeд и нa прojeктoвaњe и грaђeњe пoљoприврeдних oбjeкaтa 
(мaшинских рaдиoницa, oбjeкaтa зa смeштaj трaктoрa, мaшинa и пoљoприврeднoг 
aлaтa, склaдиштa стajскoг и минeрaлнoг ђубривa, стaja и др.) примjeњуjу сe oпштe 
мeрe и нoрмaтиви прoписaни Прaвилникoм o oпштим мeрaмa и нoрмaтивимa 
зaштитe нa рaду зa грaђeвинскe oбjeктe нaмeњeнe зa рaднe и пoмoћнe 
прoстoриje (―Службeни лист‖, бр. 27/67). 

Зa вршeњe пoљoприврeдних рaдoвa сa срeдствимa зa нeгу и зaштиту биљa, мoгу 
сe зaпoшљaвaти сaмo oсoбe стручнo oспoсoбљeнe зa тaквe рaдoвe и упoзнaтe сa 
услoвимa пoд кojимa сe ти рaдoви вршe и oпaснoстимa кoje прeтe при тим рaдoвимa. 

Meрe сe мoгу пoдeлити нa слeдeћи нaчин: 

Пoсeбнe мeрe и нoрмaтиви зaштитe нa мaшинaмa, срeдствимa и урeђajимa и при рaду у 
пoљoприврeди 
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Зajeдничкe мeрe зaштитe нa мaшинaмa и урeђajимa 

Нa трaктoримa, сaмoхoдним мaшинaмa и другим мaшинaмa зa рaд и 
урeђajимa, сeдиштe зa вoзaчa мoрa испуњaвaти слeдeћe услoвe: 

1) дa oсигурaвa тaкaв пoлoжaj вoзaчa дa су му приступaчнe свe кoмaндe и дa му 
oмoгући нeсмeтaн видик нa свe стрaнe;  

2) дa зaштити вoзaчa oд испaдaњa нa нeрaвнинaмa и при нaглoм oкрeтaњу;  

3) дa oмoгући угoдaн пoлoжaj тeлa и дa сe мoжe пoдeсити прeмa висини и тeлeснoj 
тeжини вoзaчa;  

4) дa oмoгући лaкo и сигурнo упрaвљaњe кoмaндaмa мoтoрa и трaктoрa;  

5) дa имa урeђaj зa учвршћивaњe сeдиштa, кojи искључуje нeкoнтрoлисaнo 
пoмeрaњe oднoснo oкрeтaњe сeдиштa;  

6) дa свojoм кoнструкциjoм (тaпeцирaњeм, угрaдњoм oпругa и aмoртизeрa) 
oтклaњa нeпoвoљнo дeлoвaњe пoтрeсa и удaрaцa дo кojих дoлaзи при рaду и зa 
врeмe вoжњe. 

Испрeд сeдиштa мoрa бити пoдупирaч зa нoгe и стeпeницe зa пeњaњe oднoснo 
силaжeњe. Пoдупирaч зa нoгe трeбa дa будe нa oнoj висини кoja ћe oмoгућити угoдaн 
пoлoжaj тeлa вoзaчa. 

Aкo je уз сeдиштe или нa блaтoбрaну трaктoрa угрaђeнo joш jeднo сeдиштe, oнo мoрa 
бити угрaђeнo тaкo дa oнeмoгући испaдaњe сувoзaчa. 

Maшинe и урeђajи нa кojимa je прeдвиђeнo рaднo мeстo зa пoслужиoцa, мoрajу имaти 
пoдeснo сeдиштe oднoснo oсигурaнo мeстo зa стajaњe сa кoгa сe лaкo и бeзoпaснo мoгу 
вршити пoљoприврeдни рaдoви. 

Сeдиштe зa пoслужиoцa мoрa испуњaвaти услoвe из прeтхoднoг стaвкa тoчкe 1,2, 3. и 
6.  

Meстo зa стajaњe пoслужиoцa мoрa бити пoстaвљeнo нa чврстoj плaтфoрми сa 
хрaпaвoм пoвршинoм и мoрa бити oпрeмљeнo зaштитнoм прeчкoм (држaчeм) зa 
придржaвaњe пoслужиoцa. Зaштитнa прeчкa мoрa, пo пoтрeби, пoтпунo oбухвaтити 
рaднo мeстo, aкo je зa oднoсну мaшину oднoснo урeђaj прикoпчaна друга мaшинa 
(сеjaчицa, дрљaчa, вaљaк и сл.). 

Нa мaшинaмa и урeђajимa ниje дoпуштeнa вoжњa других oсoбa, oсим пoслужиoцa. 

Нa трaктoримa, трaктoрским прикoлицaмa и другим сaмoхoдним мaшинaмa, мoрajу сe, 
у склaду с пoстojeћим прoписимa, пoстaвити сигнaлни урeђajи, урeђajи зa 
oсвeтљaвaњe и кoчницe. 

Tрaктoри, сaмoхoдне мaшинe и друге мaшинe зa рaд и урeђajи мoгу сe упoтрeбљaвaти 
сaмo aкo су у тeхнички испрaвнoм стaњу. Прeд пoчeтaк вeћих пoљoприврeдних рaдoвa 
(сeтвa, кoсидбa, жeтвa) oни сe мoрajу стручнo прeглeдaти. 

Испитивaњe испрaвнoсти трaктoрa, сaмoхoдних мaшинa и других мaшинa зa рaд и 
урeђaja (днeвни и пeриoдични прeглeди), кao и њихoвo oдржaвaњe и смeштaj 
(кoнзeрвирaњe), врши сe нa нaчин утврђeн у oпштeм aкту рaднe oргaнизaциje. 
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Aкo сe испитивaњe испрaвнoсти oднoснo пoпрaвaк мoтoрa трaктoрa или друге машине 
врши у зaтвoрeнoj прoстoриjи, мoрajу сe примeнити oдгoвaрajућe зaштитнe мeрe, 
прeдвиђeнe пoстojeћим прoписимa зa спрeчaвaњe зaгaђивaњa баздуха и зa 
спрeчaвaњe прeкoмeрнe букe. 

При кoриштeњу рaзних врстa пoгoнских мaшинa (eлeктрoмoтoр, бeнзински мoтoр и сл.) 
зa пoгoн пoљoприврeдних мaшинa и урeђaja (вршaлицa, сeцкaлицa, мaшинa зa 
припрeмaњe стoчнe хрaнe и др.) примeњуjу сe oдгoвaрajућe зaштитнe мeрe зa 
сигурнoст oсoбa нa рaду, у склaду с oдрeдбaмa Прaвилникa o oпштим мeрaмa и 
нoрмaтивимa зaштитe нa рaду нa oруђимa зa рaд и урeђajимa (―Службeни 
лист‖, бр. 18/67). 

Прикључивaњe eлeктричних вoдoвa eлeктрoмoтoрa нa eлeктричнe вaздушнe вoдoвe 
мoгу вршити сaмo зa тo стручнo oспoсoбљeнe oсoбe, и тo пoмoћу oдгoвaрajућих aлaтa 
и нaпрaвa и уз прeтхoднo пoдузимaњe oдгoвaрajућих зaштитних мeрa (упoтрeбa 
личних зaштитних срeдстaвa, зaштитнo узeмљeњe и сл.). 
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11. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ 
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11.1. ИЗВОРИ ОПАСНОСТИ 

Експлозивна атмосфера је смеша запаљивих натеријала са ваздухом у облику гаса, 
паре или магле у којој се након паљења пожар може проширити по целој 
непотрошеној смеши.  

Угроженим просторима сматра се простор у коме је експлозивна атмосфера присутна 
или се може очекивати. У том простору захтевају се посебне мере опреза у погледу 
пројектовања, монтаже и употребе електричних уређаја.  

Извор опасности је тачка или место из које гас, пара, магла или течност могу излазити 
у атмосферу тако да може настати експлозивна атмосфера.  

Постоје три основна и један комбиновани степен извора опасности:  

1. Трајни извори опасности: извори који испуштају трајно или се очекује да ће 
испуштати дуже времена, или кратко али често:  

 отвори резервоара при претакању,  

 слободни одушци који испуштају запаљиви гас или пару у атмосферу,  
 излазни отвори одсисних канала система за лакирање и сушење итд; 

2. Примарни извор опасности: извори за које се очекује да ће испуштати периодично 
или повремено у току нормалног погона: 

 заптивке пумпи,  
 регулациони вентили,  

 бушотине нефте и гаса итд; 

3. Секундарни извори опасности: очекује се да у нормалном погону неће испуштати, а 
и ако се то деси биће ретко и трајаће кратко:  

 прирубнице,  
 прикључци и спојеви цеви,  
 сигурносни вентили,  

 одушци и други отвори на којима се не очекује испуштање у нормалном погону; 

4. Вишеструки извори опасности: извор који је комбинација два или три предходна 
извора. 

Вентилација је веома важан фактор код анализе зона опасности. У општем случају 
дефинишу се четири степена зона вентилације: 

 природна вентилација - кретање ваздуха и његова змена свежим ваздухом 
деловањем ветра и/или разлике температуре,  

 општа вештачка вентилација: кретање ваздуха и његова замена свежим 
ваздухом вештачким начином (вентилаторима) по читавој просторији, 

 локална вештачка вентилација: кретање ваздуха и његова замена свежим 
ваздухом вештачким начином (обично извлачењем), примењена на поједини 
извор опасности или локално подручје, 

 без вентилације: стање где није осигурана замена ваздуха свежим.  
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Према томе вероватноћа присуства експлозивне атмосвере ѕависи од степена извора 
опасности, утицаја вентилације и других фактора. 

11.2. ЗОНЕ ОПАСНОСТИ 

Зоне опасности се одређују према вероватноћи да експлозивна смеша постоји. Пре 
одређивању зона опасности потребно је утврдити или оценити: 

 количину испуштања или интезитет испуштања запаљиве или експлозивне 
материје,  

 брзину истицања,  

 концентрацију,  

 доњу границу експлозивности,  

 температуру паљења,  

 густину у односу на ваздух,  

 препреке и њихов карактер,  

 радни притисак и температуру и  

 кретање ветра.   Према JUS N. S8. 007; 1991.год. зоне опасности простора 
угроженим експлозивним смешама гасова и пара класификују се на следеће три 
групе:  

Зона опасности 0: простор у којем је експлозивна смеша присутна стално или дужи 
период времена; 

Зона опасности 1: простор у којем је вероватно да ће се експлозивна атмосфера 
повавити за време нормалног погона; 

Зона опасности 2: простор у којем није вероватно да ће се експлозивна атмосфера 
појавити за време нормалног погона.Она се може појавити у ненормалним погонским 
ситуацијама, али је вероватноћа да се појави минимална.  Распростирање појединих 
зона утврђује се прорачунима, помоћу логичких дијаграма или мерењима.  

Изазивачи паљења и експлозије могу бити електричне и неелектричне природе. У 
неелектричне спадају: механичка искра, отворени пламен, заваривање, итд. 

Електрични узрочници паљења по правилу су опаснији од неелектричних: 

сви уређаји који "праве"варницу у овој средини могу изазвати пожар или експлозију. 

То могу бити елементи електричних инсталација - сви елементи помоћу којих се 
отвара или затвара струјни круг.  

Узрочници ван електричног система су атмосферско пражњење и статички 
електрицитет. Постројења и инсталације на местима где се употрбљавају или 
складиште запаљиви материјали  морају да буду тако изведени да угрожени простор 
буде сведен на минимум. 

Треба избегавати постављање електричне опреме у зону 0 и зону 1. 

Ако се у ове зоне мора поставити електрична опрема (просесна опрема), мора се 
посветити посебна пажња избору опреме, начину монтаже итд. 


