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Резиме 

Улога безбедности и заштите здравља на раду одређена је њеним циљем и 

обимом права и обавеза послодавца и радника. Тежња је да се у складу са законом и 

другим прописима из ове области, достигне највиши ниво здравствене и психофизичке 

заштите. Ризик од повреде на раду јесте саставни део рада, али је потребно 

континуирано радити на смањењу ризика и унапређењу превентивних мера како би се 

ризик од евентуалних повреда на раду свео на минимум. Циљ овог рада је да на један 

свеобухватан начин представи значај и улогу безбедности и здравља на раду, и да 

укажу на значај праћења повреда на раду, односно указивање на све оне бенефите 

анализе насталих повреда на раду а све у циљу унапређења постојећег стања 

безбедности и здравља на раду унутар једне организације. Такође у раду су приказане 

могућности како за креирање „custom“ софтвера тако и за коришћење већ готових 

софтверских решења као помоћ у анализи података. 

Кључне речи: лице за безбедност и здравље на раду, превентивне мере, 

праћење повреда на раду, кориснички софтвер. 
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ABSTRACT 

The role of safety and health protection at work is determined by its goal and scope of rights 

and obligations of the employer and employee. The objective is to reach the highest level of 

health and psychophysical protection in accordance with the law and other regulations in this 

area. The risk of injury at work is an integral part of work, but it is necessary to work contin-

uouslyon reducing the risk and improving preventive measures in order to minimize the risk 

of possible injuries at work. The goal of this paper is the to present in a comprehensive way 

the importance and role of safety and health at work. It should also point out the importance 

of monitoring injuries at work, by demonstrating all the benefits of analyzing injuries at work, 

all with the aim of improving the current state of safety and health at work within an organi-

zation. The paper also presents possibilities for creating "custom" software as well as for 

using ready-made software solutions as an aid in data analysis. 
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1. УВОД 

Прва верзија Закона о безбедности и здрављу на раду (''Службени 

гласник РС'', бр. 101/ 05), донета је на основу члана 72. став 1. тачка 4. Устава 

Републике Србије. Одредбом члана 38. став 2. Устава утврђено је да запослени 

имају право на заштиту на раду, у складу са законом. 

У Републици Србији безбедност на раду регулисана је Законом о 

безбедности и здрављу на раду (''Сл. гл. РС'' бр. 101/05 од 21.11.2005. године. 

Доношењем овог закона престао је да важи Закон о заштити на раду којим је 

била регулисана ова област. Основни разлози за доношење Закона су: 

 Захтеви и потребе за усаглашавањем националног законодавства са 

актима МОР-а и ЕУ,  

 Услов за придруживање, односно приступање ЕУ, 

 Испуњење услова у погледу квалитета и конкурентности за тржишно 

пословање и иступање на међународно тржиште,  

 Очекивање да ће се обезбедити ефикаснија заштита запослених,  

 Новине уведене Законом односе се на проширење обавеза и 

одговорности као и на нове приступе у циљу подизања нивоа 

безбедности и очувања здравља на раду. 

Основ и сврха Законске регулативе из области безбедности и здравља 

на раду јесте обезбеђивање таквих услова на радном месту и у радној околини, 

које је дужан да послодавац обезбеди са циљем да се у највећој могућој мери 

смањи могућност настанка повреде на раду или професионалног обољења. 

Законску регулативу из области безбедности и здравља на раду послодавац је 

дужан да спроведе у делокругу свога пословања ангажовањем лица за 

безбедност и здравље на раду или самостално у зависности од врсте 

делатности и броја запослених што је Законом јасно дефинисано. 

 

 2.ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 
Послодавац је дужан да организује послове за безбедност и здравље на 

раду. Послове безбедности и здравља на раду може да обавља лице које има 

положен стручни испит у складу са овим законом. 

Послове безбедности и здравља на раду послодавац може да обавља 

сам у делатностима трговине на мало, услуга смештаја и исхране, 

информисања и комуникација, финансијским и осигурања, пословања 

некретнинама, стручним, научним, иновационим, административним и 

помоћним услужним делатностима, обавезног социјалног осигурања, 

образовања, уметности, забаве и рекреације, као и осталим услужним 

делатностима, ако има до 20 запослених и није дужан да има положен стручни 

испит. [1] 



За обављање послова безбедности и здравља на раду послодавац може 

да одреди једног или више од својих запослених или да ангажује правно лице, 

односно предузетника који имају лиценцу. 

Послодавац одлучује о начину организовања послова за безбедност и 

здравље на раду у зависности од: [1] 

1) технолошког процеса, 

2) организације, природе и обима процеса рада, 

3) броја запослених који учествују у процесу рада, 

4) броја радних смена, 

5) процењених ризика, 

6) броја локацијски одвојених јединица, 

7) врсте делатности. 

Послодавац може ангажовати лице за безбедност и здравље на раду 

тако што ће исто бити запослено код послодавца или пак може ангажовати 

правно лице или предузетника са лиценцом за обављање послова безбедности 

и здравља на раду издате од стране ресорног Министарства односно управе за 

безбедност и здравље на раду.  

Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен 

телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за 

рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно 

произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запосленог. 

[1] 
 

3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД 

Превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду 

обезбеђују се применом савремених техничких, ергономских, здравствених, 

образовних, социјалних, организационих и других мера и средстава за 

отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених, и/или 

њиховог свођења на најмању могућу меру. 

Претходне мере заштите на раду односе се на инвестиционе објекте 

намењене за помоћне ирадне просторије, инвестиционе објекте где се процес 

рада одвија на отвореном простору (оруђа за рад на механизован погон), као и 

средства личне заштите. [2,3] 

Превентивне мере безбедности и здравља на раду обухватају: 

 Организовање послова безбедности и здравља на раду, 

 Именовање лица за безбедност и здравље на раду, 

 Доношење Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини, 

 Преглед и испитивање опреме и средстава за рад, 

 Испитивање услова радне околине, 

 Преглед и одржавање електричних инсталација и мерење заштитног 

уземљења, 

 Средства и опрема за личну заштиту на раду, 

 Обука запослених за безбедан и здрав рад, 

 Организовање лекарских прегледа. 
 



4. ПОВРЕДА НА РАДУ 

Повредом на раду, у смислу Закон о безбедности и здрављу на раду 

(“Сл. гласник РС “ бр. 101/2005.91/2015  и 113/2017 - др. закон) сматра се 

повреда осигураника која се догоди у просторној, временској и узрочној 

повезаности са обављањем посла по основу кога је осигуран, проузрокована 

непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, 

наглим променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим 

променама физиолошког стања организма.  

Повредом на раду сматра се и повреда коју осигураник-запослени 

претрпи при обављању посла на који није распоређен, али који обавља у 

интересу послодавца.  

Повредом на раду сматра се и повреда коју осигураник претрпи при 

доласку, односно повратку са посла. 

Повредом на раду сматра се обољење осигураника које је настало 

непосредно или као искључива последица несрећног случаја или више силе за 

време обављања посла по основу кога је осигуран или у вези са њим. [4] 

 

             5. ТЕЖИНА ПОВРЕДА НА РАДУ 

Повреда на раду је телесно оштећење које је узрочно повезано за 

обављањем послова односно радних задатака. У том смислу, према 

медицинском праву, и законом о раду, повредом на раду може се сматрати 

само повреда која је изазвана обављањем посла под условом да постоји 

временска и просторна повезаност настанка повреде са обављањем одређеног 

посла. 

Да би се нека повреда сматрала повредом на раду, мора бити испуњен 

неки од следећих критеријума, који се наводе у законодавствима највећег броја 

земаља света: 

Да је повреда осигураног радника настала као искључива последица 

неког несрећног случаја или више силе, за време обављања послова односно 

радних задатака или у вези са њима. 

Да је повреду осигурани радник претрпео на редовном путу од места 

становања до места рада и обрнуто, на путу предузетом ради извршења радних 

задатака и на путу предузетом ради ступања на рад. 

Повреде на раду се деле на: лаке, тешке, смртне и колективне (када 

је дошло до повређивање више од једног запосленог). 

 

             6. ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА ПОВРЕДА НА РАДУ 

Законска дужност послодавца јесте да одмах, а најкасније у року од 24 

часа од настанка повреде на раду пријави надлежној инспекцији рада да је 

дошло до повреде на раду. Дакле послодавца је дужан да усмено или у писаној 

форми надлежну инспекцију рада која има ингеренције над округом где се 

овреда десила обавести и упозна са повредом на раду и то тако што ће најпре 

послати обавештење о насталој повреди на раду са основним подацима о 

запосленом који је претрпео повреду и начину повређивања. 

Дужнос послодавца је такође да по настанку повреде на раду сачини 

повредну листу у пет истоветних примерака које ће однети лекару који је 



повређеног радника први примио како би се исти изјаснио о повреди на раду 

односно о тежини повреде на раду. 

Повредна листа мора бити попуњена од стране лекара који је први 

примио пацијента најкасније у року од 72 сата од тренутка када је извршен 

преглед тј. пријем радника. 

Након овере повредне листе од стране лекара следећи корак јесте да се 

повредн алиста однесе у РФЗО (Републички фонд за здравствено осигурање). 

Такође дужност послодавца јесте да обавести инспекцију рада о извештају 

повредне листе након што је лекар овери. 

 

7. ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА ПОВРЕДА НА РАДУ 

Праћењем повреда на раду и њиховим анализама може се доћи од јако 

битних информација за једно предузеће. Ако се на нивоу једне године врши 

статистичка анализа повреда на раду оно што можемо да добијемо као 

извештај су подаци о броју дана који су радници провели на боловању, 

материјални и нематеријалкни губитци који је компанија претрпела услед 

одсуства радника због повреде, а најважнији подаци су управо они подациј из 

којих се могу извући закључци за предузимањем превентивних мера како би 

се у будуће смањио ниво ризика од настанка повреде на раду или 

професионалног обољења. 

Најзначајније информације које се могу добити праћењем повреда на 

раду јесу информације попут, радног места на коме настају повреде на раду, 

процес рада при коме настају повреде, радни час настанка повреде, смена у 

којој је настала повреда, део тела који је повређен итд. 

 

8. ПРАКТИЧАН ДЕО 

 

8.1. Концептуални модел развоја апликације за праћење повреда 

на раду 

Развој апликације за праћење повреда на раду је најбоље креирати као 

десктоп апликацију развијену на основама трослојне архитектуре. Захтеви које 

апликација треба да испуни јесу прилично једноставни а односе се на унос, 

обраду тј. Претраживање-сортирање и испис сортираних података. 

Такође оно што је за развој и комерцијализацију апликације потребно 

јесте да иста буде погодна за прилагођавање клијенту тзв. „custom aplications“. 

 



 
 

Слика 1: Дијаграм случајева употребе 

 

Дијаграмом активности је приказан цео процес пријављивања повреде 

на раду кроз активности које су подељене по њиховим носиоцима.  

 

8.1.1. Data layer (слој података) 

Овај слој у трослојној архитектури има само једну улогу, конектовање 

на базу података и рад са том базом. Први корак при изради Data слоја је 

креирање конекције према бази података. Connection string је је стринг који 

садржи информације о неком извору података као што је нпр. база података. 

За потребе апликације најбоље је радити са ASP.NET Web API пројектима, 

пожељно је садржину конекционог стринга држати у web конфигурационом 

фајлу – web.config. 

Други корак при изради једне вертикале Data Layer-а јесте креирање 

модела, односно модел-класа које ће се користити за мапирање табела из базе 

података. Модел-класа треба да садржи она поља која су садржана и у 

колонама табеле у бази података. У конкретном случају Data слој се решава 

креирањем две табеле у бази података и то табела радник и табела повреда. 

 

 
 

Слика 2: Табеле потребне за базу података 

 



8.1.2. Bussineslayer (слој логике) 
За разлику од Data слоја на коме не би требала да постоји било каква 

логика, на овом слоју који многи називају “логички” је баш супротна 

ситуација, овде би требало имати бар један део пословне логике апликације. 

Овде треба користити if-else, switch, for, foreachи друге логичке клаузуле које 

помажу при изради апликације. Business класа користи репозиторијум да 

добије податке из базе података а затим кроз више метода филтрира те податке 

према потребама система. 

 

8.1.3. Presentation layer (Презентациони слој) 
У неким другим типовима апликација овај слој би се могао назвати 

презентационим слојем.На овом слоју, у оквиру једног контролера можемо 

направити везу према нашем business слоју а затим користити тамо креиране 

методе за испис (GET), унос (POST), измену (PUT) или брисање 

(DELETE)података. Дакле, Web API слој је онај на коме се користе контролери 

(Controller) за повезивање на базу преко business слоја и врши се рад са 

подацима путем HTTP акционих метода. 

 

 
 

Слика 3: Дијаграм активности 

 

8.2. Готова решења за праћење и анализу повреда на раду 

У предходном примеру приказано је како је могужће креирати 

апликацију као сопствени производ прилагођен сопственим потребама у циљу 

праћења података везаних за повреде на раду. Међутим у колико корисник не 

жели да улаже средства у развој апликације, за такве кориснике постоје већ 

готови алати који имају готово идентична своства. 



Power BI je business intelligence алат који омогућава да кроз податке 

брзо и једноставно кроз графичке приказе укаже на значај анализе података. 

Овај алат повлачи податке из више различитих извора (нпр. Еxcel), а затим их 

организује у интелигентне увиде, дајући им притом јасно разумљиву, 

интерактивну визуелну форму у виду графикона и других графичких приказа 

попут панела (dashboards) које човек може да интерпретира у тренутку.  

 

 

Слика 4: Изглед радног окружења Power BI алата 

Дакле основна разлика је у томе што при коришћењу готових решења 

попут Power BI алата, корисник користи туђа решења која не могу у 

потпуности бити прилагођена његовим потребама, а такође ако се узме у обзир 

да се податци који се чувају у оваквим апликацијама налазе на клауд 

системима, такви алати се не смеју користити за обраду података за потребе 

државних служби. 
 

9. РЕЗУЛТАТИ ПРАЋЕЊА ПОВРЕДА НА РАДУ 

На основу одредбе члана 7. Правилника о садржају и начину издавања 

обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/06, 84/06 исправка, 4/16, 106/18 и 14/19), послодавци су 

доставили Управи укупно 10.295 извештаја о повредама на раду у 2020. 

години. 

 
Табела бр.1: Број повреда на раду према тежини [5] 

 

Тежина повреде Број 

Смртне повреде на раду 11 

Тешке повреде на раду 1.226 

Тешке повреде (при доласку и одласку са посла) 435 

Лаке повреде 8.623 

Укупно: 10.295 

 



 

9.1. Анализа повреда нараду према часу настанка 
Анализом повреда на раду где је за основ анализе узет број односно 

радни час у коме се десила повреда дошло се до следећих резултата приказаних 

на слици 5. 

 

 
 

Слика 5: Број повреде на раду према радном часу настанка[6] 

 

Из приказаног графичког приказа јасно видимо да је највећи број 

повреда био у VI радном сату. Даљом анализом и увидом у организациону 

шему утврђено је да је радни процес организован у једној смени од 8 радних 

часова. Пауза у току радног времена се организује од 9 h до 09:30 h.  

Као резултат анализе послодавцу је предложено да се уведе још  једна 

пауза у идеалном временском периоду од 12 h до  12:15 h чиме ће се избећи 

монотонија и механички рад на машинама што је најчешће и доводило до 

повреда услед пада концентрације радника. 

 

9.2.  Анализа најчешћих повреда на раду према врсти извора 

Услед учесталих повреда у једном делу производње ''браварски и 

заваривачки погон'' извршена је анализа повреда које су приказане на слици 6. 

 



 
 

Слика 6: Број повреде на раду према радном часу настанка [6] 

 

Графичким приказом добијен је резултат који нам говори које су 

најчешће повреде, односно где је најхитније реаговати.  Поред нумеричке 

анализе података обавезан је и излазак на терен што је резултирало увођењем 

нових превентивних мера чијом применом ће се смањити број повреда и 

инцидентних ситуација. 

Превентивне мере које су донете на основу анализе највећег броја 

повреда проузрокованих пожарима су: 

- Експлозивне смеше које су се држале у дрвеном ормару пребачене 

су у метални ормар, 

- Боце са техничким гасовима се држе само у прилагођеним кавезима 

или ако се користе онда у сталцима са сигурносном везицом, 

- У објекат је постављен апарат за почетно гашење пожара, 

- Радници су обучени за руковање противпожарним апаратом 

(основна обука из противпожарне заштите). 

 

9.3. Повреде на раду у грађевини 
У свету, грађевинска индустрија запошљава 7% радно способног 

становништва, а у оквиру обављања грађевинске делатности догоди се 30-40% 

од укупног броја повреда на раду са смртним исходом. Грађевинска индустрија 

је према броју повреда на раду одувек била у првих пет делатности [6]. Према 

истраживањима сматра се да је 80-90% акцидената настало услед људске 

грешке или услед неспровођења мера безбедности на градилишту од стране 

радника или руководиоца [7,8]. 

Према податцима Управе за безбеднпст и здравље на раду током 2020. 

године укупно 47 лица је изгубило живот на радном месту у Србији. Најчешће 

узроци су били пад са висине. 

Небезбедан рад на висини је на првом месту по броју незгода које су се 

догодиле са смртним исходом на грађевини. Падови са висине попут пада са 



скеле, упад кроз необезбеђени отвор лифта, пад из корпе и сл. само су неки од 

узрока најчешћих несрећа са смртним исходом 

             

          Слика 7: Небезбедна радна скела            Слика 8: Необезбеђен лифтовски отвор                                                   

 

Слика 9: Небезбедан рад на висини (рад у корпи) 

Превентивне мере за безбедан рад на висини 

- На рад на висини могу се распорђивати само радници који су 

здравствено способни, обучени и који су упознати са опасностима 

[9,10], 

- При раду на висини забрањено је радити без употребе прописаних 

заштитних средстава, 



- При раду на висини је обвезан групни рад и под надзором, 

- Пре почетка извођења радова на висини обавезно осигурати место рада 

(монтирати заштитне ограде, платое и др.), 

- Уколико није могуће осигурати место рада, обавезно коришћење 

заштитног опасача. Пре употребе заштитног опасача извршити проверу 

исправности опасача и продуженог ужета, 

- Уколико је неки радник тренутно неспособан за посао (уморан, 

неиспаван, болестан, малаксао, плашљив и сл.) тај радник, своје стање 

треба благоврмено да пријави руководиоцу градилишта, и таквог 

радника не треба распоређивати на послове и задатке који се обављају 

на висини, 

- Најмање две особе морају бити присутне у току рада и оне морају све 

време рада да виде једна другу, 

- За рад на висини радник је дужан да увек има на себи и да користи 

заштитни шлем и заштитни опасач, 

- Због могућности пада предмета са висине, предмете и алат остављати 

увек тако да су обезбеђени од пада, 

- Приликом прихватања предмета на висини делови тела радника а 

нарочито ноге и руке, не смеју се наћи у опасној зони, где може доћи 

до њиховог пригњечења, 

- Уколико се радник не придржава наведених мера безбедности, 

руководилац градилишта је дужан да га одмах одстрани са рада због 

угрожавања свог и живота осталих радника, 

- Заштитити радни простор од пада са висине – поставити прописану 

заштитну ограду, 

- За извођење радова на висини користе се одговарајуће мердевине 

одабране према висини посла, тла и намене, 

- Запослени је дужан да води рачуна о техничкој исправности и начину 

правилног коришћења мердевина, 

- Забрањен је рад на висини уколико сте под дејством алкохола, 

средстава зависности, уморни, неиспавани или имате здравствене 

сметње. 

 

10. ЗАКЉУЧАК 
Област безбедности и здравља на раду темељи се на основу самог 

Закона о безбедности и здравља на раду, ако узмемо у обзир да је први такав 

Закон донет у нашој земљи 2005 године а данас је актуелна верзија "Сл. 

гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. Закон, а тренутно постоји и 

нацрт новог Закона, онда нам то говори да се област безбедности и здравља на 

раду  непрестано усавршава и тежи ка томе да се безбедност и здравље радника 

непрестано унапређује на више нивое. 

Увођењем нових и савременијих технологија рада повећавају се и 

могућности од настанка нових ризика нарадним местима што захтева 

непрестано не само усавшавање и доношење нових верзија Законских прописа 

већ и непрестано усавршавање како контролних државних органа 

(инспекцијских служби), тако и лица која су задужена за имплементацију 



Законских одредби код послодаваца код којих су ангажовани (лица за 

безбедност и здравње на раду), што је нацртом новог Закона и обухваћено кроз 

нове статусе лица за безбедност који се ограничавају према стручнј спреми а 

самим тим имају и ограничене могучниости деловања у зависности од стручне 

спреме. 

Доношењем Акта о процени ризика, именовањем лица за безбедност, 

обуке радника и издавањем личних заштитних средстава и друге мере које 

послодавац организује у циљу смањења ризика од настанка повреда на раду 

нису у потпуности довољне ако желимо да се област безбедности на раду 

предупреди на виши ниво. 

Циљ овога рада јесте да се укаже на значај безбедности и здравља на 

раду. Такође циљ рада јесте да се укаже на то колики је значај праћења повреда 

на раду, значај анализе повреда на раду, како се евентуалне будуће повреде 

могу спречити проналажењем закључака односно извођењем превентивних 

мера управо из предходнох повреда. Анализом постојећег стања, односно 

пређашњих повреда може се доћи до увођења нових превентивних мера које 

ће допринети да се смањи ризик од настанка потенцијалних повреда на раду. 

Као апликативна решења за праћење података о повредама на раду у раду је 

дат пример концептуалног модела за развој система који је дат као решење за 

државне установе нпр. инспекторат за рад и пример готових решења попут 

Power BI aлата који могу користити сви привредни субјекти. 
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