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АНАЛИЗА ФИЗИЧКИХ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ У 

ОКОЛИНИ И НА РАДНОМ МЕСТУ  
 

Данило Микић1 Ненад Јањић 2 Бранко Савић3 Владимир Микић4 

Резиме: Радна околина (простор) у индустријском процесу је изложена разним штетностима, као и 

опасностима, што временом доводи до деформација и професионалних обољења човека. Циљ рада је  
анализа појединих физичких опасности и штетности (бука и вибрације) у различитим процесима и радној 

околини. Такође ће се анализирати могућности примене стандарда да се ниво ризика од буке и вибрација 

смањи и одржава на прихватљивом нивоу у току процеса рада. 

Кључне речи: бука, вибрације, радна средина, повреде на раду, штетност, ниво вибрација, ниво буке. 

ANALYSIS OF PHYSICAL RISKS AND HAZARDS IN THE 

ENVIRONMENT AND IN THE WORKPLACE 

Abstract: The working environment (space) in the industrial process is exposed to various hazards, as well as 

dangers, which over time leads to deformations and occupational diseases of man. The aim of this paper is to 

analyze individual physical hazards and hazards (noise and vibration) in different processes and the working 

environment. The possibilities of applying the standard to reduce the level of noise and vibration risk and 

maintain it at an acceptable level during the work process will also be analyzed.  

Key words: noise, vibration, working environment, injuries at work, harmfulness, vibration level, noise level. 

1. УВОД   

У радном процесу се сусрећемо са неодговарајућим радним условима као што су: ниска 
или висока температура, слабо осветљење, сувише много буке и вибрација и посебно, много 

штетних гасова и димова насталих у самом процесу производње тј. одржавања.     Њихово штетно 

дејство на човечији организам могу се смањити, као и интезитет дејства применом 
одговарајућих мера и средстава и одговарајуће опреме и средстава личне и колективне заштите. 

У овом раду указано  је на изворе опасности који прате производни процес, и уопште, у неким 

урбаним срединама, као и неки процеси професионалног ризика на радном месту [1]. 

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини 
врши се на основу података који се прикупљају из документације којом располаже послодавац, 

посматрањем и праћењем процеса рада на радном месту, прибављањем потребних информација 

од запослених и информација из других извора и разврставањем у врсте прикупљених 
података, односно могућих опасности и штетности на које ти подаци указују. Опасности и 

штетности групишу се у зависности од њихове врсте и природе.  

Штетности се групишу у: 

1. штетности које настају или се појављују у процесу рада,  
2. штетности које проистичу из психичких и психофизиолошких напора који се узрочно 

везују за радно место и послове које запослени обавља,  

3. штетности везане за организацију рада, као што су: рад дужи од пуног радног времена 

(прековремени рад), рад у сменама, скраћено радно време, рад ноћу, приправност за 
случај интервенција, и сл. [2]. 
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Поучен искуствима производног процеса, аутори у раду указује да су у пракси присутни 

различити приступи и методологије у процени професионалног ризика, и повреда на  раду, што 

зависи од циља и намене процене ризика, као и квантитативних и квалитативних показатеља 
услова радне средине. 

На већину повреда на раду, професионалних болести и болести везане за рад може се 

превентивно деловати, а први корак ка превентивним мерама jесте процена ризика. Mеђутим 
поред превенциjе, израда Акта о процени ризика jе наjбитниjи документ jедне фирме у области 

безбедности и здравља на раду [3]. 

Заштита људи од повреда и обољења на раду је природна функција управљања системима 

и процесима. Нема друштвеног рада без управљања и нема управљања без функције 
осигуравања учесника процеса од болести и повреда на раду. Послодавци и организатори 

радних процеса имају профитни интерес, а то је, да се сви процеси одвијају без порeмећаја и 

акцидената. 
Безбедност и здравље на раду jе значаjан сегмент рада код сваког послодавца, без обзира на 

врсту делатности коjом се баве. Ризици су присутни у сваком раду, кретању, комуникациjи, и 

не могу се занемарити и ако могу бити минимални, али постоjе. Mора се настоjати да се сваки 

присутни или извесни ризик коjи ће се         догодити препозна. Oва област како из економских тако 
из хуманих разлога, требала би да заузме истакнуто место у политици државе. Oпредељеност 

ка повећању запослености, продуктивности рада као и привођење краjу процес приватизациjе, 

захтева додатне напоре свих   заинтересованих   страна   да   се побошаjу резултати на пољу 
безбедности и здравља на раду. 

Поступком праћења (мониторинга) и мерења у току процеса извођења радова утврђуjе се 

начин како би се осигурала усаглашеност њиховог квалитета са овим планом и усаглашеност са 
захтевима прописаних стандарда. 

За потребе система управања безбедношћу и здрављем на раду лица на пословима БЗP 

идентификуjу и вреднуjу опасности у односу на локациjе, процесе, производе и услуге, услове 

радне средине и опасне материjе коjи могу имати утицаjа на здравље запослених и трећих лица 
и њихову безбедност на раду, у следећим ситуациjама: 

 у фази увођења система управљања безбедности и здравља на раду, 

 у фази примене система управљања безбедности и здравље на раду   приликом измена 

у односу на локације, процесе, производе и услуге, услове радне и опасне материје који 

могу имати утицаја на безбедност и здравље запослених као и трећих лица и/или, 

 измена информација на којима се заснивају резултати идентификовања и вредновања 
ризика који се односе на безбедност. 

Oве послове обавља лице на пословима безбедности и здравља на раду и за сваку 

идентификовану опасност при обиласку попуњава Записник о извршеној контроли мера БЗP, 
ЗOП и ЗЖС. 

За сваку идентификовану опасност анализирају се следеће опште групе опасности: 

Физичке опасности - опасности које   укључују   могућност   повреде   због недовољног 
или претераног осветљења, температуре, буке/вибрације, притиска, влажности или радијације, 

Хемијске опасности - опасности које су повезане са чврстим, течним и/или гасовитим 

материјама, са могућношћу да изазову повреду уколико се њима излажу запослени или трећа 

лица, 
Биолошке опасности - опасности које су специфичне природе везане за радне услове, које 

укључују бактерије, плесни, гљивице, споре итд. 

Ергономске опасности - опасности које представљају могућност за повреду због лошег 
решења (дизајна) радног места. 

 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 
Због обимности рада немогуће је анализирати све опште групе опасности које су наведене 

у предходном поглављу. Овде ћемо се осврнути на физичке штетности, које се сматрају као 

загађивачима радне и животне средине. 
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Развојем механизације и употребе машина великих капацитета, у свим гранама привреде, 

посебно у бродоградњи, машиноградњи и аутомобилској индустрији долази до све веће 

распрострањености и самим тим до знатног повећања интензитета буке.  
Бука настаје као последица вибрирања површине тела које представља извор звука. Ове 

вибрације узрокују наизменичне промене притиска у еластичној или вискозној средини, тако да 

се ствара усмерени слој компринованог медијума који се креће као талас (Симоновић и други). 
Промену притиска у одређеним границама орган слуха региструје као звук, односно буку [4]. 

 

2.1. Физичке штетности (бука) 
 

Као најраспрострањенија, а недовољно уочена као опасност савременог урбанизованог 
живота истиче се бука. Бука се обично дефинисе као нежељени звук. Представља посебно 

поглавље акустике и у физичким тумачењима подлеже свим њеним законима. Она је практично 

звук коме поред физичких карактеристика треба додати и психофизичка штетна дејства и утицаје. 
Под буком у радној средини подразумева се сваки звук створен радом машине, апарата или 

уређаја у производњи.  

Бука у животној средини подразумева се комунална бука (у становима, на улици, у 
возилима, на местима за рекреацију,  у школама, болницама и тд.). 

На радном месту може да влада и бука која потиче из околине, па се због тога при анализи 

њеног штетног дејства узимају три типа буке: 

• бука коју прави опрема за рад или уређај којим радник непосредно рукује, или га опслужује; 
• бука коју прави опрема за рад или уређај којим радник не рукује нити га опслужује;  

• бука коју стварају непроизводни извори (уређаји за вентилацију и климатизацију, 

саобраћај, други технолошки процес и др.) [10]. 
У различитим технолошким системима, као последица технолошког процеса, јака бука 

доводи, при дужем раду, до озбиљних оштећења. Текстилна индустрија се одликује константном 

буком, метална индустрија је извор најјаче буке, хемијска индустрија има у неким погонима 
буку изразито штетног дејства (сита и мешалице) и др. Меродавни ниво буке на одређеном 

радном месту у радним просторијама не сме прелазити допуштене вредности предвиђене 

Правилником о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама [5]. 

Допуштени ниво буке на радном месту с обзиром на врсту делатности дат је у табели 1. 
Штетност деловања буке оцењује се мерењем нивоа буке на одређеном радном месту или у 

одређеној радној просторији, израженог у dB(A), са измереним (меродавним) нивоом буке u 

dB(A) на том месту или у тој просторији. Ниво буке на радним местима у радним просторијама 
не сме прелазити допуштене вредности које су дате у  следећој табели.  

Максимални допуштени ниво буке на радном месту, с обзиром на врсту делатности, може 

да буде 90 dBA, док за неке делатности он износи само 35 dBA, табела 1. Вредности у табели 1 

се односе на осмочасовно радно време, пет дана у недељи. Ако је ниво буке већи од вредности 
датих у овој табели онда дневно излагање буци мора бити краће од 8 сати. 

Према допуштеном нивоу буке са табеле 2 не дозвољава се трајно или повремено излагање 

буци чији је ниво изнад  115 dB(A).  
У табели 2 је дата веза између времена излагања буци и нивоа, с тим што се вредности односе 

на најнеповољнији, али још увек дозвољен случај – када на радном месту влада бука од 90 dBA 

Бука се убраја међу физичке агенсе штетне по здравље, за чије се неповољно дејство зна 
одавно. Нивои буке присутни у комуналној средини нису довољно високи да би довели до 

оштећења слуха, али изазивају читав низ неаудитивних ефеката. Нарочито су осетљива на буку 

деца млада од 6 година и особе старије од 65 година. Жене су нешто осетљивије од мушкараца 

у средњој животној доби. Бука се убраја у стресогене факторе и утице на поремећај 
психосоматског здравља, јер изазива специфичне и неспецифичне ефекте, као и сталне и 

привремене реакције организма. 
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Табела 1- Допуштени ниво буке на радном месту с обзиром на врсту делатности(извор: аутор) 
 

Р.бр. Врсте делатности Допуштени  ниво буке 

на радном месту dB(A) 

а б в 

1. Физички рад без захтева за менталним 
напрезањем и запажањем околине слухом 

85 85 80 

2. 
Физички рад усмерен на тачност и 
концентрацију; повремено праћење и 

контрола околине слухом; управљање 
транспортним средствима 

 

80 

 

75 

 

70 

3. 

Рад који се обавља под честим говорним 
командама и акустичним сигналима 

75 70 60 Рад који захтева стално праћење околине 
слухом 

Рад претежно менталног карактера, али 
рутински 

4. Рад претежно менталног карактера који 
захтева концентрацију, али рутински 

70 65 55 

5. 

Ментални рад усмерен на контролу рада 
групе људи која обавља претежно физички 
рад - 60 50 
Рад који захтева концентрацију или 
непосредно комуницирање говором и 
телефоном 

6. 

Ментални рад усмрен на контролу рада 
групе људи која обавља претежно ментални 
рад 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

45 

Рад који захтева концентрацију, непосредно 
комуницирање говором и телефоном 

Рад искључиво везан за разговоре преко 
комуникационих средстава 

7. 

Ментални рад који захтева велику 
концентрацију, искључивање из околине, 
прецизну психомоторику или комуницирање 
са групом људи 

 

- 

 

- 

 

40 

8. 
Ментални рад, као израда концепција, рад 
везан за велику одговорност, комуницирање 
ради договора са групом људи 

 

- 

 

- 

 

35 

9. Концертне и позоришне сале - - 30 

 
(а) – ниво буке на радном месту који потиче од производних погона у близини радног места, коју прави оруђе 

за рад, или уређај којима радник рукује иули га послужује. 
(б) – ниво буке на радном месту који потиче од оруђа за рад или уређај којим радник не рукује нити га не 

опслужује. 
(в) – ниво буке на радном месту који потиче од непроизводних извора (уређаји за вентилацију или 

климатизација, суседна организација, улична саобраћајна бука и сл.). 

 
Табела 2 - Допушштени нивои буке с обзиром на трајање буке (извор: аутор) 

  
Дневно излагање 

 у часовима 

Ниво буке у 

dB(A) 

8 85 

6 87 

4 90 

3 92 

2 95 

11/2 97 

1 100 

1/2 105 

1/4 110 

1/8 115 
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Ефектима комуналне буке данас се у свету поклања све више пажње јер до сада спроведена 

истраживања показују да она отежава настанак сна, чини сан површним, скраћује фазу дубоког 
сна и доводи до буђења, што се манифестује променом расположења, осећањем умора, 

невољношћу, падом радне способности, главобољом и појачаном нервозом. За добар сан било 

би пожељно да бука не прелази 30 dB. 
Када се говори о утицају буке на човека, треба знати када се испољавају штетни ефекти 

дејства буке на чуло слуха, па и на организам човека у целини. Бука око 65 dB(A) само код 

веома осетљивих особа може изазвати извесну узнемиреност, раздражљивости или главобоље. 

Бука око 90 dB(A) може да утиче на слух и изазове неуровегетативне сметње. Битно је да бука 
тог нивоа не доводи до трајних промена и све манифестације су пролазне и кратке, тако да се 

при одмору брзо изгубе. Када ниво буке достигне вредност преко 90 dB(A), а у пракси то може 

да буде 120 dB(A) и више, наступају, поготово при дужој временској изложености, промене 
трајног карактера које воде у глувоћу, и изазивају теже неуровегетативне сметње. 

 

У основи се поступци мерења деле на оне који се користе за мерење на радним местима и на 

оне који служе за добијање података о буци у животној средини (на улици, у стану, у центрима 
за рекреацију и друго). Најчешће уз одговарајуће препоруке иду и прописи који одређују 

допуштене вредности нивоа буке у конкретним условима. Да би се могло што боље проценити 

штетно дејство буке, неопходно је располагати што потпунијим и што тачнијим подацима о 
основним параметрима који карактеришу буку као физичку појаву. Мерење буке је, 

захваљујући развоју аналогне и дигиталне технике у области мерне инструментације, достигло 

задовољавајућу тачност и може у потпуности да одговори условима и захтевима које 
постављају бројни прописи и норме. За предузимање било каквих мера заштите од буке, само 

се на основу мерења може ефикасно и исправно поступити. Без одговарајућих мерења нема ни 

адекватне борбе против буке. Због тога су израђени бројни инструменти и уведене мање или 

више сложене методе помоћу којих се може измерити практично сваки параметар који даје 
податке о буци. 

 

2.2. Физичке штетности (вибрације) 

 

Машине и машинска опрема која се користи у индустрији спадају у групу стационарних 

извора буке који генеришу буку на радном месту. Такође, могу генерисати значајне нивое буке 
и у окружењу фабричке хале, на отвореном простору. Генерисана бука је углавном зависна од 

снаге машине. 

Вибрације су осцилаторна кретања механичких система, код којих су померања тачака 

система мала у поређењу са димензијама система, а период осциловања знатно мањи од 
времена у коме се кретање посматра. Вибрације су резултат динамичких сила код машина и 

алата који имају покретне делове, као и код делова и елемената за повезивање машина и алата. 

Проучавају се две компоненте вибрација и то: прва компонента која представља корисна 
вибрациона кретања која се користе за обављање механичке операције једне машине или 

технолошког процеса и друга компонента, а то су штетна вибрациона кретања, где различити 

делови машина могу да вибрирају различитим амплитудама и фреквенцијама, па је то често 

узрок настајања професионалних обољења радника који рукују машином или алатом.  
Радник у радној околини је активан чинилац система човек-машина, па је често изложен 

принудним вибрацијама. Изложеност вибрацијама на човека може утицати на различите 

начине, од обичних сметњи до смањења радног учинка, опасности по здравље, па и до појаве 
професионалних обољења [6]. Према начину деловања на људско тело, вибрације се могу 

поделити на (слика 1): 

Уколико се не располаже са мерном опремом процена ризика од дејства   вибрација може 

се извршити на основу података са датих графика. 
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Слика 1-Типови вибрација: вибрације целог тела (лево-а) и вибрације шака-рука (лево-б) 
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У зависности од локализације дејства вибрација, разликују се и два основна клиничка 

облика обољења: вибрациона болест настала под дејством општих или локалних вибрација. 
Преношење вибрација на цело тело зависи од позиције тела. Ефекти вибрација су зато 

комплексни. Вибрације изазивају кретања и силе у људском телу које могу изазвати 

неудобност, имати неповољни утицај на карактеристике, погоршати већ постојеће повреде у 
леђима и представљати ризик за безбедност и здравље [7], [8] 

Тежина последице зависи од врсте опасности и/или штетности које могу да изазову 

повреду на раду, професионално обољење или болест у вези с радом, а вероватноћа настанка 

ризичног догађаја од експозиције опасностима и/или штетностима и стања ранга радне средине, 
односно стања система заштите. 

Практично је немогуће елиминисати појаву опасности и/или штетности, изградити 

безотказна и савршено ергономична средства рада, потребно је изабрати такву организацију 
технолошког процеса која уважава услове радне средине, иницијалне факторе ризика, садржи 

мере, поступке и средства за благовремено елиминисање и/или смањење нежељених догађаја. 

У том смислу, потребно је, уз задовољавање законске регулативе, извршити истраживања 

заснована на прикупљању информација о радним местима, директним увидом у стање, 
мерењима и испитивањима фактора радне средине. На тај начин се формира адекватан основ за 

процену професионалног ризика [7], [8], [9]. 

 
Табела 3- Зоне за процену ризика (извор:аутор) 

 
Процена ризика Шака-Рука Цело тело 

Зона  

аларма 
>5m/s2 

> 1.15 m/s2 

(> 21 m/s1.75) 

Зона 

упозорења 
2.5 ÷5m/s2 

0.5 ÷1.15 m/s2 

(9.1÷21 m/s1.75) 

Зона 

толеранције 
0 ÷2.5m/s2 

0 ÷0.5 m/s2 

(0÷9.1 m/s1.75) 

 

 
3. ДИСКУСИЈА СА АНАЛИЗОМ 

 

Препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном  месту и у радној околини, 
извршено је након анализе прикупљених података и непосредним увидом у технолошке и радне 

процесе – врсту послова из делокруга унутрашње јединице, анализе организације рада у 

околностима у којим се обављају послови из надлежности министарства на територији 
Републике Србије, односно након анализе стања безбедности и здравља на раду у тренутку 

процене ризика посматрањем и праћењем процеса рада на радним местима, анализирајући  

и тежину послова у амбијенту садашњих укупних околности. 

Све несреће су резултат или опасних радњи или опасних услова или и једног и другог. 
Опасни услови су резултат постојања опасних радњи. Све опасне радње произилазе или из 

незнања, неспособности или немотивисаности. Анализа разлога дешавања несрећа показује да 

на настанак несреће највише утиче понашање (70%), затим способности (20%) и на крају знање 
(10%). Превенција несрећа на раду се може постићи пре свега утицањем на понашање, односно 

мотивацију запослених 

Данас се придаје велика важност адекватној анализи критеријума за процену 
професионалног ризика, базирана на стандардима, правилницима, директивама и другој 

законодавној регулативи у области безбедности и здравља на раду, где је један од основних 

предуслова квалитетном управљању ризиком радне средине. 
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3. ЗАКЉУЧАК 

У раду је објашњен појам буке као једног од загађивача радног места и радне околине, 

утицај буке на људско здравље. На крају су приказане мере за заштиту од буке које треба 
предузимати како би ризик од ове појаве био сведен на најмању могућу меру а самим тим би се 

и безбедност подигла на виши ниво.  

У данашњем друштву све се више води рачуна о заштити од буке. Бука је озбиљно питање 
и један од најчешћих еколошких проблема. Она је такође и водећи фактор ометања у домовима 

и предузећима. На одређеним радним местима и током појединих активности у слободно време, 

као што су одлазак у дискотеку, претерана бука може значајно оштетити слух. Превенција и 

информисаност о овом ризику за људско здравље су од све веће важности. Већина земаља, 
посебно у Европи, свесна је овог проблема, те су стога увеле мере против буке. 

Данас се придаје велика важност адекватној анализи вибрација како у радној средини, тако 

и на машинским техничким системима, базирана на стандардима, правилницима, директивама 
и другој законодавној регулативи, где је један од основних предуслова квалитетном управљању 

ризиком радне средине. 
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