
КАМПАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ 2020 

„БЕЗБЕДНОСТ НА
ГРА ДИЛИШТУ“

коју спроводи 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања
у сарадњи са:

 ● Унијом послодаваца Србије
 ● Уједињеним гранским синдикатима „Независност”
 ● Савезом самосталних синдиката Србије
 ● Удружењем за безбедност и здравље на раду Србије 
 ● Удружењем „Безбедан рад“
 ● Твининг пројектом „Подршка и унапређење 
безбедности и здравља на раду и инспекције 
рада у Републици Србији“

Средства и опрема за личну 
заштиту на раду 

Грађевински радници дужни су да користе средства 
и опрему за личну заштиту на раду, који треба да 
буду удобни и не смеју раднике додатно да изложе 
ризицима. За њихово правилно коришћење неопходна 
је обука. 

Средства и опрема за личну заштиту на раду 
подразумевају ношење заштитног шлема, заштитног 
опасача за рад на висини, одговарајуће заштитне 
ципеле са челичном капом, челичним листом и 
противклизним ђоном, заштитне рукавице и заштитну 
одећу.

СМАЊИВАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ COVID-19 
НА РАДНОМ МЕСТУ 

Да би се ограничила изложеност запослених 
COVID-19, строго се придржавајте правила:

1. одржавајте растојање од других особа најмање 
2 метра,

2. редовно перите руке,
3. у затвореном простору носите маске.

Овај пројекат  
финансира  

Европска  
унија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање  
програма из средстава Европске уније

За све додатне информације можете 
се обратити Управи за безбедност и 

здравље на раду.
Телефон: 011/33 47 391

Е-пошта: upravazabzr@minrzs.gov.rs

Практичне мере безбедности и 
здравља на раду

Најчешћи ризици се јављају током радова 
на висини, земљаних радова и подизања и 
преношења терета. 

Приоритет се мора дати колективним мерама које 
елиминишу или смањују ризикe. 

Правило је да се средства и опрема за личну 
заштиту на раду користе онда када нема другог 
начина за спречавање ризика.

Перите руке око 20 
секунди сапуном и 
топлом водом или 
користите гел за 

дезинфекцију

Заштита 
очију

Заштита 
главе

Заштита 
руку

Заштита 
слуха

Заштита 
стопала 

и ногу
Заштита 
тела

Заштита 
лица

Заштита 
од  падова 
са висине 

БЕЗБЕДНОСТ НА ГРАДИЛИШТУ

„Безбедност 
и здравље на 

раду није скупо, 
непроцењиво је!“

2m



Кључне опасности
На градилиштима постоје бројне опасности које могу 
довести до повреда на раду са смртним исходом, 
тешких повреда или оштећења здравља, као што су:

 ¾ пад са висине, 

 ¾ затрпавање током извођења земљаних 
радова,

 ¾ ударац грађевинске машине која је у 
покрету,

 ¾ струјни удар,

 ¾ ударац падајућег предмета,

 ¾ повреде узроковане подизањем и 
преношењем тешких терета, 

 ¾ рад са алатима који вибрирају,

 ¾ контакт са опасним материјама,

 ¾ губитак слуха због буке,

 ¾ удисање азбестних влакана.

Oва кампања се спроводи у оквиру Твининг пројекта чији је главни 
циљ подршка и унапређење безбедности и здравља на раду и 
инспекције рада у Републици Србији. Пројекат је финансиран од 
стране Европске уније у укупном износу од 1,5 милиона евра. Тело 
за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, Сектор за 
уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, 
а спроводи се кроз партнерство између Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, 
Министарства за рад, социјална питања и породицу Словачке 
Републике и Државног инспектората за рад Чешке Републике.

Овај текст објављен је уз финансијску помоћ Европске уније. 
За садржину текста искључиво су одговорни Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и ЕУ Твининг 
пројекат „Подршка и унапређење безбедности и здравља на раду 
и инспекције рада у Републици Србији” и она нужно не изражава 
ставове Европске уније.Извор слике: https://www.suva.ch/11043.d/f/i

Делатност грађевинарства у нашој земљи је у експанзији. 
Са друге стране, представља једну од најризичнијих 
делатности по живот и здравље радника. 

У грађевинарству се догађа највећи број смртних и тешких 
повреда на раду. Ризик је нарочито висок у малим и 
микро грађевинским предузећима, која углавном раде као 
подизвођачи на грађевинским пројектима. 

Неопходно је унапредити безбедност и здрављe на раду кроз 
доследно спровођење прописа и информисање радника 
и послодаваца о важности примене мера безбедности и 
здравља на раду. 

Трошкови повезани са повредама на раду су терет за раднике  
и њихове породице, послодавце и друштво у целини. 
Инвестиције у безбедност и здравље на раду доприносе 
заштити здравља и живота, али и повећаној продуктивности.

Рад на висини
Пад са висине је најчешћи узрок повреда на раду, укључујући 
и повреде на раду са смртним исходом. Најчешћи извори 
повреда на раду су: рад на необезбеђеним скелама или на 
подигнутим платформама без заштитних ограда или без 
правилно причвршћених и постављених газишта, рад на 
косим крововима, рад и кретање у близини ивица и отвора 
без правилно постављене заштитне ограде, као и лоше 
одржаване, фиксиране и неучвршћене мердевине.

Још у фази пројектовања потребно је размотрити заштиту 
од пада са висине. Ризик се може умањити постављањем 
заштитних ограда и/или коришћењем средстава и опреме за 
личну заштиту на раду, пре свега заштитног опасача.

Одговорности
Послодавци, запослени, пројектанти, добављачи, 

самозапослена лица 

СВИ СУ ОДГОВОРНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ


