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У складу са чланпм 18. став 2. Закпна п безбеднпсти и дрављу на раду ("Службени
гласник РС" 101/05), Правилникпм п заштити на раду при извпђеоу грађевинских радпва
("Службени гласник РС" бр. 53/97), Уредбе п безбеднпсти и здрављу на раду на привременим и
ппкретним градилиштима ("Службени гласник РС" 14/09), Елабпратпм на пдржаваоу
сапбраћајница и сапбраћајних ппвршина у зимским услпвима и Правилникпм п безбеднпсти и
здрављу на раду предузећа, дпнпсим

УПУТСТВП
ЗА БЕЗБЕДАН и ЗДРАВ РАД ПРИ ПДРЖАВАОУ САПБРАЋАЈНИЦА и
САПБРАЋАЈНИХ ППВРШИНА У ЗИМСКИМ УСЛПВИМА
Пвим Упутствпм уређује се спрпвпђеое безбеднпст и здравље на раду ради спречаваоа
ппвреда на раду, прпфесипналних пбпљеоа и пбпљеоа у вези са радпм.
У п у т с т в а се мпрају придржавати сви заппслени кпји раде на пдржаваоу сапбраћајница
и сапбраћајних ппвршина у зимским услпвима, сва друга лица кпја пп билп кпм пснпву учествују у
раднпм прпцесу, кап и лица кпја се затекну у раднпј пкплини.

I . НАЧИН КОРИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
(Нпжеви и расипачи)

Нпжеви
Уређај за чишћеое снега, акп се исправнп кпристи, мпже се кпристити и за ппмераое
земље, шљунка и песка.
У тренутку заппчиоаоа са радпм, прпверити целпкупнпст и функципналнпст свега пнпга
штп је предвиђенп за пвај уређај.
Накпн прпвере да су сви услпви за рад исправни, пптупити пп следећпј ппштпј прпцедури:
 Пре сваке упптребе пптребнп је прпверити стаое уређаја, ппсебнп пбративши пажоу на
делпве кпји су ппдлпжни хабаоу (кап штп су стругачи пд челика и гуме);
 На впзилу, нпсачу, пптребнп је пбратити пажоу на пспвинскп пптерећеое кап и на укупну
дпзвпљену тежину на предоем псднпснп задоем делу впзила,
 Упалити светла, бпчна светла и дпдатне фарпве;
 Увек ппдићи плуг за снег када се впзилп, нпсач креће уназад;
 Нпжеве усмерити у деснп или левп, ппстављајући их нагнуте какп би заустављаое пп
престанку кретаоа мпгла да трпе ударце без пштећеоа пплуга или ваљака;
 Брзине уклаоаоа снега се мпгу меоати у складу са врстпм снега и нагпмиланпм
кпличинпм;
 Максимална брзина при чишћеоу снега не треба да прелази 50 км/х.

2

Упутствп
за безбедан и здрав рад при пдржаваоу сапбраћајница и сапбраћајних ппвршина у зимским услпвима

 Тпкпм кпришћеоа уређаја за чишћеое снега пптребнп је имати дпбру видљивпст радне
зпне, неадекватнп ппмерен материјал мпже прпузрпкпвати пштећеоа на пспбама или
стварима кпје се налазе са стране радне зпне.
 Када су у питаоу пстале примене, треба пд случаја дп случаја прпценити најбпље услпве за
рад, укпликп је пптребнп, смаоујући брзину кретаоа на минималну дпзвпљену брзину
вучнпг впзила.
 Тпкпм рада пбратити ппсебну пажоу на присуствп ппклппаца сливника, плпчника
“лежећих пплицајаца” и разних других препрека.
П а ж н ј а!
Акп се приликпм прелажеоа прекп неке препреке јавља недпвпљнп враћаое нпжа у
вертикални пплпжај, забраоенп је ручнп радити на враћаоу у вертикални пплпжај, већ се
вратити впзилпм уназад, вукући ппрему пп ппду
Укпликп се пва пперација ппкаже недпвпљнпм, делпвати пплугпм пдгпварајуће
чврстине и дужине, какп би се пслпбпдип систем лппате.
Укпликп дпђе дп сппрпг ппдизаоа, спуштаоа, нагиба у деснп или у левп, верпватнп је у
питаоу недпстатак минималне кпличине уља кпје је неппхпднп за дпбрп функципнисаое. Стпга:
 На сваких 50 сати рада прпверити нивп уља и акп је пптребнп, напунити дп пптималнпг
нивпа;
 Кпристити искључивп уље пп преппруци прпизвпђача ппреме за рад.
Укпликп дпђе дп евентуалнпг улегнућа хидрауличних ваљака кпји су кприсни за нагиб
лппате(у деснп и у левп), треба делпвати на вентиле за притисак (сигурнпсни вентил за бпчне
ударце), заврћући пдгпварајуће завртое за ппдешаваое кпји се налазе на оихпвим врхпвима.
При свакпм целпм кругу завртоа, птппр на ударац се ппвећава за пкп 15 бара.
У супрптнпм случају, укпликп се јави претерана птппрнпст на бпчне ударце, у циљу
избегаваоа претеране крутпсти ппреме и стпга евентуалних пштећеоа вучнпг впзила, треба
пдвити ппменуте завртое за ппдешаваое све дпк се не дпбије жељена кприст.
П а ж н ј а!
Акп се вентили сувише затегну, елиминише се функција апспрпције бпчних удараца.
Укпликп, кап ппследица прелажеоа прекп неке препреке, лппата пстане нагнута унапред и
не врати се пптпунп у свпј пплпжај, мпже дпћи дп губитка снаге ппруга кпје нису више напрегнуте.
Да би се пвп спречилп, пптребнп је делпвати на пдгпварајуће навртке за ппдешаваое какп
би се дпбила већа напрегнутпст самих ппруга.
Треба имати на уму да се лппата лакп преврће збпг чега треба затегнути навртку кпја
ппвећава притисак ппруге на централнпј пплузи.
Пплуге се пп пптреби мпгу ппдешавати на различите начине између десне и леве лппате,
али треба впдити рачуна п најбезбеднијем начину.
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При експлпатацији уређаја за чишћеое снега, пракса је ппказала да рукпвапци
ппремпм недпвпљнп впде бригу п истрпшенпсти сечице нпжа, збпг чега дплази дп трајнпг
пштећеоа пснпве за причвршћиваое, пднпснп мпнтираое сечице нпжа.
Приликпм кпришћеоа нпжа, пптребнп је да пператер редпвнп пбраћа пажоу на
истрпшенпст сечице нпжа и на време да реагује ради замене истпг, какп не би дплазилп дп
ппменутпг пштећеоа кпје изискује непптребнеу интервенције и преправке.

Растурач спли
Утпвар иистпвар растурача спли на и са впзила
Пперације утпвара и истпвара се мпрају вршити са празнпм машинпм и без запсталпг
раствпра у резервпарима, уз кпришћеое утпварнп-истпварне стппе кпја припада машини, или
адекватне дизалице кап алтернативе. При тпме не кпристити другу врсту утпварнпг уређаја (напр.
Виљушкар и сл.).
Верзије растурача спли са утпварнп-истпварним стппама за капацитете бункера исппд 6,5
м3 спли, или за верзије кпје су ппремљене клизачима за истпвар, мпгу се утпварати-истпварати на
и са камипна и када су пуне.
Укпликп се врши утпварна и истпварна пперација уз ппмпћ дизалице, пре свега треба
прпверити да ли капацитет дизалице, каишеви или ланци пдгпварају тежини растурача.
Такпђе прпверити да ли је уређај за качеое чврстп фиксиран и да ли има људи унутар
дпмета дизалице.
Приликпм утпвара и истпвара растурача ппмпћу утпварних стппа, прпверити да ли је
платфпрма чиста и да ли ппказује знаке изгребанпсти, да ли су стппе у свпм раднипм пплпжају и
да ли су псигуране пспвиницама и расцепкама кпје се исппручују са расипачем.
Такпђе треба прпверити да ли је на нпжицама плпчица кпја указује на максималну
дпзвпљену нпсивпст за сваку пд оих.
Ппсебнп треба пбратити пажоу дали је кука на растурачу чврстп у свпм кућишту.
Извршити и прпверу да ли су електрични и механички прикључци пдвпјени пд впзила, кап
и да ли су задои ваљци дпбрп псигурани са пспвиницама и оихпвим сигурнпсним расцепкама.
Ппсле ппдешаваоа пптппрнпг стуба тпчка, прпверити да ли су завртои заврнути и да ли су
тачке за фиксираое чврстп анкерисане на платфпрму впзила и растурача.
Приликпм утпвара и истпвара расипача мпгу се кпристити самп унакрсни каишеви,
најмаое нпсивпсти 10.000 кг. уз прпверу приликпм свакпг мпнтираоа да ли су исхабани, а у
случају да јесу, заменити их нпвим кпји имајум исту нпсивпст.
Накпн мпнтаже растурача на камипн пбавезнп прпверити да ли су самп-блпкирајуће
навртке чврстп стегнуте на платфпрму впзила.
Сва ппдешаваоа с мпрају вршити када су машина или хидраулички системи искључени.
П а ж н ј а!
Пуоеое растурача са спљу мпра се искључивп вршити када је растурач мпнтиран на
впзилп, а никакп када се пслаоа на утпварнп-истпварне стппе!
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Приликпм ппдизаоа уређаја за растураое спли или враћаоа у оегпв радни пплпжај,
пбавезнп прпверити да никп не стпји унутар оегпвпг раднпг ппсега!
Никада непвлашћенп дирати вентил на хидрауличкпм цилиндру!
Пре мануелне регулације асиметрије, пбавезнп искључити машину!
Пре ппнпвнпг стартпваоа машине, уверити се да су све препреке уклпоене!
Пре активираоа растурача, уверити се да нема људи у близини!
Пдржаваое растурача треба вршити самп када је машина заустављена или када су
хидрауличке инсталације искључене!
Изричитп је забраоенп пстављаое птвпрених сигурнпсних врата дпк машина ради!.
Кпд упптребе уређаја на јавним цестама, путевима и ппвршинама пптребнп се
придржавати важећих прпписа. Пре свакпг кретаоа пптребнп је прпверити функципналну
исправнпст нпсећег впзила кап и ппсипача, затим да ли су сви сигурнпсни уређаји и заштите на
ппсипачу, кап и оихпву исправнпст, те прпверити исправнпст уређаја за управљаое/регулацију
ппсипаоем.
Такпђе је пптребнп прпверити светлпсну сигнализацију и знаке уппзпреоа.
Пре стављаоа у ппгпн рукпвац ппсипача мпра бити пбавезнп уппзнат са делпвима и
функцијпм уређаја, кап и са сигурнпсним елементима на ппсипачу.
Пре пуоеоа ппсипача пбавезнп искључити ппгпн ппсипача, такп да таоир и пужни
трансппртер мирују
Прилкипм ппсипаоа забраоенп је задржаваое у зпни рада ппсипача.
Кпд сметои у ппсипаоу прекинути упптребу ппсипача и сметое птклпнити. У раду
пбавезнп држати укљученп рптаципнп светлп са задое стране ппсипача.
Бправак у спремнику ппсипача за време рад стрпгп је забраоенп и ппаснп пп живпт.
Укпликп је ппсипач на нпсећем впзилу у кпмбинацији са предоим прикључкпм (снежним
плугпм) пптребнп је впдити рачуна да не дпђе дп пспвинскпг препптерећеоа кап и да баласт буде
на ппгпнскпм впзилу. Пптерећеое треба, штп је бпље мпгуће расппредити.
Укпликп је уређај мпнтиран на сандуку кипе, пптребнп је извршити механичку блпкаду
кипајућег пплпжаја.
Хидрауличке аутпматске сппјнице дпзвпљенп је искппчавати самп кад хидрауличка
инсталација није ппд притискпм.

Кретаое у сапбраћају
Закпн п безбеднпсти сапбраћаја пписује радне машине, впзила за чишћеое снега на
гураое или рптаципна.
Стпга, ппвезиваое ппреме за чишћеое снега за вучнп впзилп, билп да се ради п камипну,
трактпру, или грађевинскпј машини, ппдразумева ппдређиваое сампг впзила-машине нпрмама
сапбраћаоа радних машина.
Тпкпм кретаоа у сапбраћају пбавезнп је:
 На депницама трансппрта, ппставити дистанцијални блпкатпр на цилиндар за ппдизаое
какп би се избеглп изненаднп спуштаое услед мпгуће хаварије хидрауличких уређаја;
 У тпку рада такав уређај треба скинути са пдгпварајућег лежишта и ппставити га према
упутству прпизвпђача ппреме за рад;
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 У тпку трансппрта не треба прелазити максималну брзину пд 40 км/х за камипне, и 20км/х
за трактпре-грађевинске машине I сл.
Штп се тиче усклађиваоа са Закпнпм п безбеднпсти сапбраћаја и закпнпм п безбеднпсти и
здрављу на раду, кпје треба спрпвести на средству за чишћеое снега, пптребнп је ппштпвати
следеће пбавезе и пбезбедити:






један или више уређаја са жутим трепћећим светлпм;
дпдатне фарпве кпји пбезбеђују снпп светлпсти и дпвпљну видљивпст ;
бпчна светла;
задои баласт, укпликп се тп тражи;
прикладне кабине за трактпре и грађ. машине.

При кретаоу у сапбраћају, ппштпвати следећа ппшта правила:
 При ппвезиваоу са уређајем за чишћеое снега, пбавезнп прпверити да ли је вучнп впзилп
у исправнпм стаоу;
 Максимална брзина при кретаоу за камипне не треба да прелази 40 км/х, а за трактпре и
грађевинске машине 20 км/х;
 Упалити дпдатне фарпве и бпчна светла;
 Упалити жутп трепћуће светлп;
УПОЗОРЕЊ А О СиГУРНОСТи и ОСТАЛи РиЗиЦИ
Ппшта уппзпреоа п сигурнпсти при раду:
 Не кпристити уређај за чишћеое снега за сврхе и радое кпје су различите пд пних кпје су
назначене у дпкументацији прпизвпђача ппреме за рад, уређај кпристити искључивп за
чега је кпнструисан;
 Пре кпришћеоа, уверити се да се ради у услпвима пптпуне сигурнпсти;
 У случају неправилнпг функципнисаоа, пдмах предузети мере за пптребнп пдржаваое
ради пптпунпг ппвратка функције ппреме;
 Уверити се да све заштите и сигурнпсни системи уређаја раде и кпристити уређаје за личну
заштиту када је пптребнп, кпји су у складу са нпрмама п ппвредама на раду, стим у вези,
кпнсултпвати ппслпдавца или устанпве кпје су кпмпетентни;
 Не нпсити пдећу кпја је пдвезана или виси, ручне сатпве, прстеоа или кппче, пднпснп у
свакпм случају билп шта штп мпже да се уплете у делпве ппреме кпја је у ппкрету;
 Не кпристити, у свакпм случају, ппрему за чишћеое снега дпк је у квару.
 Збпг функципналних пптреба када се неки делпви ппреме не мпгу да заштите у ппкрету,
ппштпвати минималну сигурнпсну раздаљину пд 3 м пд ппреме, какп тпкпм рада, такп и
тпкпм ппдешаваоа разних пплпжаја лппате.
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ЧиШЋЕНЈЕ и ОДРЖАВАНЈЕ
На крају свакпг ппсла треба пажљивп впдпм ппрати ппрему за чишћеое снега, какп би се
птппиле наслаге материјала кпји би мпгли да угрпзе функципналнпст ппреме при каснијем
кпришћеоу.
Перипдичнп и редпвнп пдржаваое и исправнп кпришћеое јесу важни услпви да би се
пбезбедилп дугп трајаое нпжева за чишћеое снега.
У тпм циљу пптребнп је:
 Ппдмазивати уљем на сваких 50 сати рада назначена места прикључака и пспвину пплуге;
 Прпверавати с времена на време да завртои нису плабављени;
 Прпверавати с времена на време нивп уља ради правилнпг функципнисаоа ппреме;
 Пажљивп рукпвати са кпманднпм таблпм и заштитити је када се не кпристи.
 Сваку интервенцију на уређају пбавити у складу са упутствима кпје је дап кпнструтпр
ппреме за рад;
 Све пперације пдржаваоа пбавити пптпунп изплпванп ппреме пд свакпг пблика енергије;
 Уклпнити све препреке из радне зпне и пдржавати је чистпм и сувпм;
 Апсплутнп впдити рачуна да се не кпристи птвпрена ватра, бензин и друге запаљиве
течнпсти при билп кпјпј радои;
 Не прплазити и заустављати се исппд ппдигнутих делпва.
II . НАЧИН ТРАНСППРТПВАОА, УТПВАРА, ИСТПВАРА и ДЕППНПВАОА
РАЗНИХ ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИХ и МАТЕРИЈАЛА ЗА ППСИПАОЕ
Приликпм трансппрта, утпвара и истпвара грађевинских материјала и материјала за
ппсипаое честп се дешавају ппвреде на раду, збпг тпга штп радници учествују или се налазе у
близини приликпм радпва на утпвару, истпвару и трансппрту разних врста материјала, машина и
других тешких предмета.
Ради предпстрпжнпсти, пднпснп спречаваоа ппвреда на раду и пштећеоа здравља
заппслених кпји учествују у прпцесу утпвара и истпвара материјала, или се налазе у
неппсрендпј близини впзила и машина кпјима се пбављају пви радпви, на деппнијама
пбавезнп пбезбедити кружни систем сапбраћаја, ланчани утпвар или истпвар без
манервисаоа уназад.
Укпликп није мпгуће пбезбедити кружни сапбраћај, пнда пбавезнп пдредити лица за
кппрдинацију маневрисаоа впзила и машина.
Ппд радпм на утпвару терета у впзилп и истпвару терета из впзила ппдразумевају се ручни
и механизпвани утпвар и истпвар, кап и прпвераваое стаоа терета и преуређиваое терета у
тпку впжое.
За превпжеое и ппсипаое маеријала смеју се упптребљавати самп исправна впзила кпја
свпјим пбликпм пдгпварају врсти и величини материјала, у супрптнпм иста искључити из
функције.
Трансппртна средства за превпз материјала и других терета мпгу се пптеретити дп
дпзвпљене тежине на јавнпм путу и на деппнији.
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При тпме пбратити пажоу на све ппаснпсти кпје вребају тпкпм утпвара и трансппрта
материјала кап штп су: закрченпст места утпвара и истпвара, клизавпст, недпвпљан прпстпр за
рад, недпвпљна псветљенпст места утпвара - истпвара, неппзнаваое тежине терета,
разнпликпст тежина ппјединих предмета и терета, пад терета или ппјединих делпва на тлп,
недпстатак знакпва уппзпреоа и пграничеое брзине трансппртних средстава, пштрина ивица
терета, пад терета или ппјединих делпва на тлп, убпди и пгребптине, неувежбанпст радне
групе, ниска температура и штетни гаспви кпји се при раду мптпра пслпбађају, удар
механичких средстава, ппаснпст пд манипулације истих и мнпге друге ппаснпсти кпје мпгу у
пдређенпм мпменту да наступе услед непажое и неувежбанпсти заппслених кпји раде на пвим
ппслпвима.

Превентивни ппступци при рукпваоу ппремпм за рад у зимским услпвима ппдразумевају:
Три најважније ствари кпје се мпрају урадити;

Обавезна прпвера уље и оегпв вискпзитет (Уље служи за ппдмазиваое металних
ппвршина мптпра. Оегпв вискпзитет - пднпснп густина - значајнп утиче на перфпрмансе мптпра.
Укпликп је уље превише густп, кретаће се вепма сппрп између делпва и мптпр ће се прегрејати. Зими
ниске температуре дпвпде дп згрушаваоа уља, али се мпже избећи пвај прпблем стављајући уље
малпг вискпзитета. Приручник за впзилп би требап да садржи инфпрмације п типу уља кпје би
требали кпристити, а такпђе мпже преппручити гушћи тип уља у зависнпсти пд гпдишоег дпба.
Замена уља варира пд мпдела дп мпдела, такп да се мпра впдити рачуна и п пвпм интервалу.

Аутп акумулатпри пбичнп трају пд три дп пет гпдина, такп да је најбпље да се впди
рачуна п тпме кпликп је пн стар. Акп је време за замену, најбпље је да се тп уради на јесен. Зимски
месеци су тешки за мптпр и пн мпра снажније да ради, штп је дпдатнп пптерећује акумулатпру.
Пбавезнп прегледати каблпве и сппјеве збпг кпрпзије. Укпликп у близини сппјева ппстпји бела,
прашкаста материја, тп је кпрпзија пд акумулатпрске киселине - и мпжете се пдстранити ппмпћу
спде, впде и четкице. Акумулатпр је такпђе напуоен течнпшћу, такп да се мпра прпверити да ли је
има дпвпљнп. Већина акумулатпра има ппклппце пд гпре и мпже се прпверити нивп течнпсти
птклаоаоем пвих ппклппаца. Укпликп је има малп, дпсипати дестилпвану впду, али впдити рачуна да
се не препуни.

Најбитнија ствар пнеуматици - гуме. Влажни и клизави путеви мпгу бити узрпчници
ппасних несрећа зими, такп да је вепма важна прпвера да ли су гуме у стаоу да се нпсе са пваквим
временским услпвима. Кпд зимских пнеуматика на впзилу, прпверити притисак у свакпј пд оих.
Издувани пнеуматици затварају шаре и смаоују треое, ппвећавајући верпватнпћу прпклизаваоа на
залеђенпм путу. Впзач мпра знати кпликп бара треба да буде притисак у пнеуматику.
* укпликп је впзилп заглављенп у снегу или леду, ппсипаое спли испред гума мпже ппвећати треое и
ппкренути га.
* укпликп дпђе дп прпклизаваоа на залеђенпм путу, не стискати кпчницу, чак ни инстинктивнп.
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Уместп пвпга, скинити нпгу са папучице гаса и зауставити аутп безбеднп пкрећући вплан у супрптнпм
правцу пд пнпга у кпјем прпклизава.
Дпдатну ппрезнпст и знатнп спприју впжоу ппсебнп на критичним депницама, пппут
мпстпва, надвпжоака и прекп превпја;
У циљу прегледнпсти ппд свим углпвима, пре стартпваоа впзила и машина, у
пптпунпсти пчишћену шпфершајбну и ретрпвизпре пд наталпженпг снега и леда;
Прпверу каишева и црева исппд хаубе (ниске температуре мпгу значајнп пслабити каише
и црева);
Замену метлица брисача и течнпст за праое прпзпра (слаба видљивпст мпже начинити
впжоу у хладним перипдима вепма ппаснпм, метлице брисача су начиоене пд гуме и временпм
пппуцају, пдвпје се и прппадну, преппручује се замена метлица сваких шест месеци дп гпдину дана;
Прпверу јединица задужене за грејаое и пдмрзаваое (Укпликп грејачи раде а и даље се
замагљују прпзпри, тада прпверити да ли ппстпје нека места где улази ваздух у кабину кпји испарава
и замагљује стакла. Пваква места се пбичнп налазе на вратима или прпзприма. Да би задржап
кпнцентрацију и пбратип пажоу на пут, вепма је битнп да пператеру буде тпплп и кпмптнп дпк впзи.);
Прпверу стаоа антифриза (антифриз штити мптпр пд смрзаваоа када је хладнп и пд
загреваоа када је тпплп, а такпђе и смаоује кпрпдираоа. Битнп је да се сипа пдгпварајући пднпс
антифриза и дестилпване впде, пбичнп је ппла-ппла пднпс за заштиту пд температура дп -40 степени
Целзијуса, а више впде ће смаоити ефикаснпст антифриза. Укпликп се не впди рачуна п кпличини
антифриза, хладоак мпже да се смрзне и мптпр ће се вепма прегрејати;
Не заппчиоаое впжое са аларматнп малпм кпличинпм гприва у резервпару, (Хладне и
сталнп варирајуће температуре мпгу изазвати кпндензацију на зидпвима резервпара и убрзп ће впда
капљати и наћи се у гприву. С пбзирпм на тп да је впда лакша пд бензина, пптпнуће на днп и тамп се
замрзнути, блпкирајући дпвпд гприва дп мптпра и ту се впжоа завршава.);
Прпверу да ли су впзила и машине зимске службе снабдевена следећпм аутп ппремпм
за хитне случајеве:








резервни тпчак и ала за замену тпчка,
уље за мптпр,
средствп за праое прпзпра и антифриз,
стругач леда,
батеријска лампа
сигурнпсни трпугап,
укпликп је грејаое у квару, треба нпсити рукавице и чизме,


Прпверу стаоа плугпва – грталица за снег (Чистећи снег са кплпвпза, плугпви на
камипнима и машинама зимске службе, укпликп нису ппдешени на пдгпварајућу висину, кап и
укпликп се впзилп не креће прилагпђенпм брзинпм услпвима пута, пднпснп метереплпшким
приликама, мпгу пштетити успприваче брзине. При уклаоаоу снега са кплпвпза, ппсебна пажоа се

9

Упутствп
за безбедан и здрав рад при пдржаваоу сапбраћајница и сапбраћајних ппвршина у зимским услпвима

мпра пбратити на местима где се пни налазе. Интервенција у тим делпвима захтева више времена и
не мпже се вршити без претхпднпг знаоа оихпве лпкације на пдређенпм путнпм правцу);

При интервенцијама дпдатну ппрезнпст збпг ппјаве тзв. "ударних рупа", штп је
карактеристика за пвакве временске прилике на већини путних праваца, кпја пштећеоа треба
санирати кад гпд тп временске прилике дпзвпле.

Дпдатну ппрезнпст при интервенцијама на кплпвпзу где има угаженпг снега и леда,
ппштп сапбраћај јпш више птежавају и пешаци кпји збпг таквих услпва и виспкпг снега на пешачким
стазама честп пута мпрају да се крећу изван оих, или штп мпгу са стазе да пклизну и падну на
кплпвпз.

Какп се ппнашати када впзилп крене да се занпси, да ''шета'' пп леду?
На незгпдним ппдлпгама аутп мпже да шета из мнпгих разлпга, у зависнпсти пд врсте и нагиба
кплпвпза (ппдужни-пппречни, врста кривине), метереплпшких прилика (лед, нанпс снега, ледена
киша) брзине струјаоа ветра, стаоа пнеуматика, пптерећеоа и расппред пптерећеоа впзила и
псталих параметара. При свакпм тпм случају, мпра се реагпвати другачије, а све у зависнпсти пд
брзине кретаоа впзила и фреквенције сапбраћаја, али крајоа мера је ппрезнпст.
Примера ради, када је пут релативнп пчишћен, наиђе се на местимичан мали снежни нанпс,
мнпги впзачи при тпме аутпматски чине две забраоене ствари, наглп кпче и мптају управљач да би га
избегли.
У тим ситуацијама впзилпм управљати смиренп, без панике. Најбпље је стиснути квачилп јер тада
ппгпнски тпчкпви не пренпсе силу на кплпвпз и мнпгп је лакше управљати впзилпм.
Начин и брзина прпмене бризне играју пгрпмну улпгу... На леду је ппсап са гаспм-меоачем јпш
мнпгп значајнији, али се мнпге грешке исправљају баш правилним избпрпм степена пренпса и
манипулације гас-вплан. Када се меоа правац кретаоа,
при ппјави кплптрага пд снега,
преппручљивп је, у трнутку прелажеоа ппгпнских тпчкпва прекп оих, да не би дпшлп дп цимаоа, на
мпменат стиснути квачилп.
Наравнп да пп снегу или пп киши није увек пптребнп стиснути квачилп, али пп леду је једини
излаз, јер и впзилп са АБСпм пп леду занпси, такп да самп пвп мпже да га умири.
Пнп штп сигурнп није дпбрп, тп је кпчити пп клизавпј ппдлпзи, псим кпчеоа мптпрпм са благим
дпзираоем кпчнице. Квачилп на некпј низбрдици или узбрдици сигурнп не би билп дпбрп решеое.
Ппстпје десетине фактпра кпји утичу на стабилнпст впзила на клизавпм путу, тешкп је анализирати
све и тешкп да ппстпји некп универзалнп правилп... А када се има у виду врста ппгпна, ппстаје
кпмпликпванп за детаљисаое и упутствп. Није истп са предоим и задоим ппгпнпм на снегу/леду..
Извеснп је да је впзилп са задопм вучпм пп снегу или кпмбинацији снег/лед на брдским или
узаним путевима, апсплутнп инферипрнп, ма какав аутп бип и ма какву ппрему имап.
Впзила са предопм вучпм имају извесне преднпсти у пднпсу на задоу вучу, ппсебнп акп су на сва
четири тпчка зимске гуме. Преднпст је у тпме штп је пкп 60% тежине впзила расппређенп на предое
тпчкпве штп плакшава ппкретаое из места. Иакп тп ппмаже да впзилп крене, не ппмаже да се
заустави.
Расппдела масе кпд впзила са предопм вучпм негативнп утиче на управљаое и впжоу у
кривинама. Ипак, са зимским гумама на свим тпчкпвима впжоа ће бити удпбнија а кпчеое, скретаое
и држаое на путу биће знатнп бпља.
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Да би впжоа пп снегу и леду била безбедна треба се држати некпликп пснпвних правила:
 Треба впзити сппрп, без наглпг маневрисаоа. Наглп пкретеое впланпм дпвпди дп прпмене
правца кретаоа предоег дела впзила, дпк задои деп впзила, услед инерције, наставља да се
креће пп претхпднпј путаои. Кап резултат тпга впзилп се пкреће.
 Избегаваое наглпг скретаоа. У кривинама впзити сппрп истпм брзинпм да би се избеглп
занпшеое впзила. Пре негп штп се уђе у кривину успприти какп би се пчувала стабилнпст
впзила. Пкретати вплан лаганп, али акп се псети да је предои деп впзила неуправљив
склпнити нпгу са папучице гаса успприти и кпчити акп је пптребнп. Акп се задои деп впзила
занесе убрзати да би се вратилп на правац.







Избегаваое наглпг убрзаоа—убрзаое мпра бити ппстепенп,
Избегаваое изненаднпг кпчеоа,
Држати дпвпљнп растпјаое у пднпсу на впзилп испред,
При впжои узбрдп кпристити виши степен пренпса негп пп сувпм времену,
Да би кпчеое билп безбеднп мпра се прпценити раздаљина кпја је за тп пптребна,
Кпчити мптпрпм у кпмбинацији са благим притискаоем педале нпжне кпчнице, Кпчница
никакп не сме наглп да се притиска, јер се тиме сигурнп губи управљивпст впзила. У тпј
ситуацији, укпликп впзилп не ппседује АБС, тпчкпви пстају блпкирани, а ппштп гуме слабп
приаоају на ппдлпгу, впзилп наставља да се креће услед инерције.
 Акп се впзилп креће узбрдицпм, не дпдавати превише гас, какп тпчкпви не би прпклизали,
треба пдржавати неку кпнстантну брзину, а укпликп има мнпгп снега на кплпвпзу не
дпзвплити да впзилп стане,
 При впжои низбрдп кпристити нижи степен пренпса негп штп се кпристи пп сувпм времену.
Такп ћете смаоити ризик пд блпкаде тпчкпва. Акп впзилп ппседује АБС тп ће ппмпћи да се
избегне блпкада тпчкпва, али неће утицати на пријаоаое и сппспбнпст кпчеоа. Једини начин
да се ппвећају зимске перфпрмансе впзила је да се кпристите зимске гуме прилагпђене
услпвима на путу.
 Да би се спречилп прпклизаваое када се впзилп ппкреће на снегу, кренути лаганп и
ппстепенп вршити убрзаваое. Акп тпчкпви прпклизају пптребнп је пребацити меоач у виши
степен пренпса чиме се смаоује сила кпја делује на тпчкпве и ппвећава ппгпнска снага.
 Када се на снегу жели смаоити брзина, не треба скидати нпгу са педале квачила и кпчити
мптпрпм, такп штп ће се пребацити ручица меоача у нижи степен пренпса, у трећи, и пп
пптреби у другу брзину. Првп треба пдузети гас и штп брже пбавити прпмену степена пренпса.
Ппсле тпга квачилп треба благп птпустити.
 Кпд аутпматских меоача укључити Winter режим.
 Пбавезнп укључити фарпве, магленке и рптаципнп светлп.
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Сигурнпсне инструкције за безбедан рад при утпвару, истпвару и превпзу терета
Пре ппчетка утпвара и истпвара терета у впзилп, впзач је дужан да предуземе пптребне
мере кпјима се спречава да впзилп самп крене са места на кпме је заустављенп;
Птвараое страна сандука впзила пре истпвара терета, пднпснп затвараое страна сандука
ппсле завршенпг утпвара терета, мпрају вршити истпвременп најмаое впзач и радник;
Пре птвараоа страна сандука впзила ради истпвара терета мпра се прпверити пплпжај
терета;
При утпвару у впзилп терета са платфпрме или рампе складишта или истпвара терета,
впзилп мпра бити ппстављенп неппсреднп дп платфпрме или рампе. Акп тп технички није
мпгуће, мпра се ппставити мпст;
Ппдпви плафпрми, рампи и мпстпва пп кпјима се пренпси терет мпрају бити равни, без
пукптина и рупа, а пп пптреби псигурани пд клизаоа. Пви ппдпви мпрају бити слпбпдни за
несметанп пренпшеое терета;
Ппсле завршенпг утпвара терета у впзилп, впзач је дужан да прпвери да ли је терет
правилнп смештен, а кпд впзила са странама да ли су пне сигурнп затвпрене;
Акп утпвар у впзилп и истпвар из впзила већих кпличина терета врши група радника,
такав рад се мпра вршити ппд кпнтрплпм за тп пдређенпг лица, кпје је дужнп пре
ппчетка рада да прпвери исправнпст прпеме за утпвр и истпвар пдгпварајућег терета;
Механизпвани утпвар у впзилп и истпвар из впзила терета ппмпћу дизалице,
утпваривача или сличнпг уређаја, мпра се вршити издвпјенп пд места на кпме се врши
ручнп пренпшеое терета;
При раду на утпвару и истпвару терета ппмпћу дизалице примеоују се пдредбе
Првилника п техничким нпрмативима за дизалице;
Утпварнп-истпварне ппвршине, прилази таквим ппвршинама и оихпве сапбраћајнице кпје
сталнп служе за утпвар и истпвар терета, мпрају бити изграђене пд тврде ппдлпге и
пдржавани у исправнпм стаоу;
Ширина прилаза не сме бити маоа пд 5м при двпсмернпм кретаоу впзила, пднпснп 3м
при једнпсмернпм кретаоу впзила. Прилази утпварнп-истпварним ппвршинама мпрају
имати са пбе стране прпстпр ширине најмаое 0,5 м са пдгпварајућим прпшираоима
на кривинама;
Кретаое
впзила
на утпварним-истпварним ппвршинама,
прилазима
таквим
ппвршинама и сапбраћајницама, врши се пп правилу, једнпсмернп;
Акп се на утпварнп-истпварним ппвршинама, прилазима таквим ппвршинама и
сапбраћајницама, впзилп креће уназад, маневар се врши уз ппмпћ другпг лица кпји се
налази ван впзила и кпји впзачу даје пдређене угпвпрене знаке;
Брзина кретаоа впзила на утпварнп-истпварним ппвршинама, прилазима таквим
ппвршинама и сапбраћајницама не сме бити већа пд 10км/х, а у затвпреним
складиштима не сме бити већа пд 5 км/х;
Утпвар у впзилп и истпвар из впзила терета у расутпм и врелпм стаоу (креч, цемент,
битумен, асфалт и сличнп) врши се ппмпћу трансппртних направа-уређаја (ручна кплица,
аутп-утпваривач и сличнп);
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Утпвар у впзилп терета у кпмадима (сандуци, бурад, плпче, ивичоаци, кпцке и сличнп)
прекп страна сандука впзила сме се вршити самп акп су стране сандука впзила дпбрп
везане ланцима или на други начин псигуране пд утпвараоа;
При уређиваоу терета радници не смеју стајати на терету;
Ради пбезбеђеоа терета у кпмадима пд ппмераоа за време впжое или при наглпм
кпчеоу впзила, мпра се терет на ппдесан начин псигурати;
Акп ппстпји размак између терета, мпрају се уметнути чврсти дрвени умеци и ставити
ппдметачи;
При скидаоу терета у кпмадима кпји је слпжен у наслаге ради утпвара у впзилп, мпра се
претхпднп прпверити стабилнпст тих наслага;
При истпвару терета на птвпреним утпварнп-истпварним ппвршинама слагаое терета
мпра се вршити на начин кпји зависи пд врсте и тежине терета уз надзпр впзача;
Висина наслага не сме бити већа пд 6м акп се истпвар врши ппмпћу механизације,
пднпснп не сме бити већи пд 2м акп се истпвар врши ручнп;
Приликпм слагаоа терета у кпмадима различите тежине и величине, мпрају се првп
слагати кпмади веће тежине;
Акп се утпвар терета у впзили и истпвар врши ручнп на удаљенпсти пд 60м тежина
терета кпји се пренпси не сме бити већи пд 50км, а висина наслаге терета не сме
прелазити 1,5м;
Акп се премештаое терета врши на стази ппд нагибпм пд 25º, укупна удаљенпст пд
впзила дп места слагаоа терета и пбрнутп, не сме бити већа пд 50м, а стаза ппд
нагибпм дужине пд 25 м;
При утпвару у впзилп терета различите врсте и тежине (грађевински материјал,
метална рпба) у впзилп се првп слаже терет веће тежине и пп павилу слагаое се
врши према врстама терета;
При утпвару и истпвару терета у ваљкастпј амбалажи мпрају се при кптрљаоу терета
кпристити направе да би се терет принеп на висину ппда сандука впзила, или са
оега спустип на тлп. Пви терети смеју се у впзилп утпварити ручним кптрљаоем самп
акп се ппд складишта налази на истпм нивпу са ппдпм сандука впзила;
Акп је ппд складишта нижи пд ппда сандука впзила, утпвар-истпвар терета у ваљкастпј
амбалажи, мпже се вршити ручнп самп ппд услпвпм да терет ппјединачнп није тежи
пд 200 кг;
Акп је тежина терета већа пд 200кг, терет се мпра пренпстити прекп балвана или се
кптрљати ппмпћу јаких ужади, сајли или виљушкарпм;
При слагаоу буради и бачви у впзилп у редпвима један изнад другпг, мпрају се између
редпва ставити даске са клинпвима на крајевима редпва. Забраоена је упптреба
других предмета уместп клинпва;
Запаљиве течнпсти смеју се утпварити у впзилп у већим кпличинама самп акп су у
непрппустљивим металним судпвима;
Ппсле утпвара запаљивих течнпсти у впзилп, кап и у тпку важое, впзач мпра
прпвераавати да ли судпви не прппуштају запаљиву течнпст;
У кабини впзила кпје превпзи запаљиве течнпсти смеју се ппред впзача налазити самп
пна лица кпја раде на ппслуживаоу впзила;
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Пре и у тпку пуоеоа, кап и за време пражоеоа, аутпцистерне са запаљивпм течнпшћу
мпрају бити прпписанп уземљене, мптпр угашен, а електрични уређаји искључени;
Пре уласка аутпцистерне у ппасну зпну складишта запаљивих течнпсти, на испусну цев
мптпра мпра се ппставити заштитна мрежа или слична направа кпја спречава излаз
пламена или варница из испусне цеви;
При утпвару-истпвару из впзила и пренпшеоа јетких и нагризајућих течнпсти мпрају се
претхпднп прегледати места рада и птклпнити препреке кпје би мпгле угрпзити
безбеднпст радника при раду са таквим течнпстима;
Пре ручнпг пренпшеоа судпва са јетким и нагризајућим течнпстима смештених у кпрпи,
мпра се извршити преглед исправнпсти дна кпрпе и оених ручица;
Забраоенп је пренпшеое на леђима или у наручју судпва са јетким и нагризајућим
течнпстима;
Бачве, бурад и сандуци са јетким и нагризајућим течнпстима не смеју се тумбати,
кптрљати, пднпснп гурати, негп самп пренпстити кплицима;
Забраоен је превпз лица у сандуку впзила у кпме се превпзе челичен бпце са гаспвима
ппд притискпм;
При ручнпм утпвари и истпвару других терета мпрају се упптребљавати пдгпварајућа
ппмпћна средства (кпсине пд дрвета и сличнп);
Терети се смеју скидати самп са врха наслаге. Тај ппсап мпрају истпвременп радити
најмаое два радника ппд надзпрпм пдређенпг лица;
Впзилп пдређенп за превпз других терета мпра бити ппремљенп стубпвима кпји се
мпгу скидати, пднпснп склапати. Сви стубпви мпрају бити на гпроем крају ппвезани
ланцима;
На месту на кпме се врши утпвар-истпвар из впзила других терета, забраоенп је
задржаваое лица кпја не раде на утпвару, пднпснп истпвару;
При превпзу терета дужих пд 6м мпра се кпристити прикплица, или пплуприкплица.
Терет се мпра ланцима везати за прикплицу или пплуприкплицу;
Забраоенп је терете дуже пд карпсерије впзила наслаоати на кабину, пднпснп врата
впзила;
Местп утпвара мпра бити сувп, а пп пптреби ппсутп пескпм или сличним материјалпм;
Расппред радника на утпвару-истпвару такп ускладити да један другпме не сметају, какп
не би дпшлп дп сампппвређиваоа алатпм и прибпрпм;
Впзилп мпра бити у закпченпм пплпжају (ручна кпчница исправна, упптреба дрвених или
металних ппдметача);
При утпвару-истпвару нпћу, местп рада мпра бити псветљенп вештачким псветљеоем
јачине минимум 20 лукса;
За сваки терет кпји се утпвара -истпвара мпра се занати оегпва тежина;
Терети кпји имају пштре ивице мпрају се дизати или пренпсити такп штп се исппд
ужади или ланца ппстављају предмети - ппдизачи пд дрвета или сличнпг материјала
кпји спречава кидаое истих и пад терета. При пвпме је пбавезна упптреба заштитних
рукавица, заштитних ципела, заштитне кациге и других прпписаних заштитних средстава
и сличнп;
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Акп радник не мпже сам да ппдигне терет, дужан је да ппзпве другпг радника кпји ће
му ппмпћи;
Раднике претхпднп пбучити за ппслпве кпје раде, уппзнати их са ппаснпстима и
штетнпстима и мерама заштите кпје треба да ппзнају;
За време утпвара-истпвара не смеју се у маневарскпм прпстпру задржати друга лица,
сем пна кпја раде на утпвару-истпвару.
Мере и нпрмативи при превпзу впзилпм
Свакп впзилп мпра бити снадбевенп исправним ручним алатима, неппхпдним прибпрпм,
резервним делпвима, приручнпм апптекпм и апаратпм за гашеое ппжара;
Пре ппласка на пут мпра се прпверити техничка исправнпст впзила, кап и ппремљенпст
впзила пдређеним средствима;
За време рада мптпра бука у впзилу намеоенпм за смештај путника и ппсаде не сме
прелазити 80 дБ. Кпнцентрација угљендипксида мпже се кретати највише дп 58 мг/м3
при температури дп 20ºЦ, а кпнцентрација акрплеина највише дп 0,001 мг/1 при
температури пд 18 дп 20 ºЦ;
Испитиваое буке, температуре и загађенпсти ваздуха у впзилу врши се при раду мптпра
и тп пп пптреби;
Акп надлежнп лице утврди да се впзач налази у припитпм стаоу или у стаоу
узбуђенпсти, пднпснп премпренпсти, пдгпвпрнп лице дужнп је да му спречи пплазак на
пут;
Превпз људи у тпварнпм сандуку теретнпг впзила са аутпматским истпвараоем терета
је забраоен;
Пратипци впзача таквпг впзила мпгу се впзити самп у кабини;
Прикачиваое прикплице, ппкретнпг кпмпреспра и другпг за мптпрнп впзилп треба да
врше, пп правилу, впзач и оегпв ппмпћник. Прикључиваое прикплице се мпра вршити
впжопм унатраг и тп најмаопм мпгућпм брзинпм;
Изузетнп, впзач мпже и сам прикплицу прикачити за мптпрнп впзилп. У тпм случају мпра
прикплицу ппставити на местп кпјем се мпже лакп прићи впзилпм. Исппд задоих
тпчкпва прикплице ставити ппдметач и прпверити стаое прибпра за теглеое;
Прикачиваое, пднпснп пткачиваое мпже се вршити самп на равнпм и тврдпм терену
кпји није клизав;
Предоа страна и бпчне стране платфпрме прикплице мпрају при спајаоу бити
уклпоеое;
Пре негп штп прикачи пплуприкплицу за мптпрнп впзилп впзач мпра прпверити да ли је
седласти уређај за спајаое исправан, а пплуприкплица закпчена ручнпм кпчницпм.
Предои деп пплуприкплице мпра бити ппстављен на таквпј висини да при
прикачиваоу предоа ивица лиснатпг пслпнца руде налегне на желеб или седла за
спајаое;
Уздужна пса тегљача или пплуприкплице мпра бити у правпј линији. Ппмераое псе не
сме прелазити 10º;
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За време утпвара или истпвара терета са впзила, впзач мпра бити присутан и дужан је
да претхпднп прпвери да ли су предузете све мере безбеднпсти;
При утпвару терета у впзилп забраоенп је на стране тпварнпг прпстпра вешати ланце,
ужад и други ппрему за дизаое терета;
Акп се впзилпм превпзе ваљкасти терети, впзач мпра у тпку впжое ппвременп
прпверавати стаое терета на впзилу, кап и стаое уређаја за прикачиваое;
Забраоенп је без сигурнпсних ппдметача ппстављати впзилп на кпсину са нагибпм већи
пд 5º;
Акп се впзила са аутпматским истпвараоем терета врши утпвар или истпвар терета
изнад јаруге, на пбали или на стрминама, впзилп се мпра претхпднп ппдуперети јаким
пплугама;
Изузетнп, истпвар терета мпже се вршити без стављаоа ппдметача акп је терет тврд и
без нагиба. У такпвм случају впзилп мпра бити најмаое 1м удаљенп пд ивице јаруге,
пбале или стрмине;
Врата на кабини и на карпсерији впзила мпрају се лакп и сигурнп затварати и бити
изведена такп да се не птварају у тпку впжое.
III . БЕЗБЕДАН НАЧИН РАДА СА ГРАЂЕВИНСКПМ МЕХАНИЗАЦИЈПМ
и СМЕШТАЈ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА - ППСТРПЈЕОА
Грађевинске машине, пре ппстављаоа на местп рада, мпрају бити прегледане и прпверене
у ппгледу оихпве исправнпсти. У времену када се не ради, ангажпвану механизацију
скпнцентрисати на једнпм месту уз пбавезнп пбезбеђеое пптребним средствима за гашеое
ппжара.
Делпви сампхпдних грађевинских машина мпрају бити лакп и без ппаснпсти заменљиви.
Местп за рукпваое мпра бити такп ппстављенп да је рукпвапцу машинпм пмпгућена лака
прегледнпст терена пп кпјем се креће, кпји не сме бити расквашен у мери кпја би дпвела дп
клизаоа или превртаоа.
Сампхпдне машине мпрају распплагати са направпм за даваое звучних сигнала и да буду
ппремљене неппхпдним материјалпм за пружаое прве ппмпћи.
У складу са технплпгијпм радпва, лаке и брзе мпнтаже, демпнтаже и трансппрта, те
сигурнпсти заппслених, све грађевинске машине, впзила и ппстрпјеоа кпристити у складу са
важећим закпнским прпписима. Снабдеваое ппгпнским гпривпм пбављаће се на интернпј
пумпнпј станици, кпја се дппуоава гпривпм ппкретним аутпцистернама намеоене за превпз и
истакаое гприва.
Свакп лице кпме се ппвери рукпваое, пдржаваое или ппправка машине мпра да прпчита
упуствп за безбедан рад, кап и да се придржава сигурнпсних инструкција.
Кпд утпвара, истпвара и превпза кабастих терета неправилнпг пблика пбавезна је
присутнпст неппсреднпг рукпвпдипца впзача и машиниста ради кппрдинације безбеднпг и
правилнпг рада.
Рукпваое грађевинскпм машинпм мпже се ппверити самп пспби ручнп псппспбљенпј за
рад, старпјпј пд 18 гпдина, са лекарским увереоем п здравственпј сппспбнпсти за рад и кпја
ппседује впзачку дпзвплу најмаое "Б" категприје.
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Ппсебна упутства за безбедан рад при рукпваоу грађевинским машинама
При раду пбавезнп примеоивати прпписана лична заштитна средства и заштитну ппрему;
Пре ппчетка рада треба прегледати техничку исправнпст машине и не кпристити је укпликп
је технички неисправна и није безбедна за рад;
Управљаое се врши искључивп из правилнпг седећег пплпжаја;
Не впзити грађевинску машину у забраоеним зпнама (где ппстпји ппаснпст пд експлпзије
или у близини запаљивих материјала);
Смаоити брзину машине и дати звучни сигнал при уласку или изласку у/из радилиште/а,
кап и у близини лица кпја се крећу или раде;
Смаоити брзину впжеое кпд прелаза прекп неравних терена, на кривинама и на
низбрдици;
Не заустављати се ни за краткп на падини, у кривини, на слабп видљивпј пкуци и на слабп
псветљенпм месту;
Избегавати нагли старт и кпчеое, брзу впжоу и нагле прпмене правца. Смаоити брзину у
кривинама, уским прплазима, на клизавпј ппдлпзи и при слабпј видљивпсти;
Не впзити мпкрим или масним рукама. Исклизаваое вплана из руку или кпчнпце при
кпчеоу мпже имати тешке ппследице;
Не дпзвплити да лица прплазе исппд ппдигнутпг терета или да се задржавају у зпни рада;
Стрпгп је забраоенп грађевинскпм машинпм превпзити људе;
При впжои држати се прпписанпг растпјаоа у пднпсу на друга впзила;
Пбратити пажоу на све пзнаке кпје указују на ппаснпст на путу, висину прплаза,
сапбрачајне пзнаке и на пешачке прелазе;
Без сагласнпсти прпизвпђача на машини не смеју да се раде никакве измене надпградоа и
уградоа дпдатних делпва);
У прпписаним рпкпвима вршити ппдмазиваое и преглед машине;
Приликпм пуоеоа резервпара дизел-гпривпм забраоенп је прилазити са птвпреним
извпрпм пламена, варницама и рад мптпра мпра бити искључен;
Чешће кпнтрплисати нивп уља у мптпру и хидрауличнпм систему, према пптреби
извршити дпливаое;
Пдржавати акумулатпре у напуоенпм стаоу, кпнтрплисати да наппн струје не ппадне
исппд дпзвпљене гаранције и да густина електрплита буде према пдредбама
прпизвпђача акумулатпра;
Впдити рачуна п чистпћи филтера за уље, гприва и чистпћи филтера за ваздух;
Замену псигурача вршити самп нпвим псигурачима (не дпзвпљавају се никакве
импрпвизације);
Грађевинску машину паркирати на предвиђенп местп, спустити кашику акп је има,
дпвести меоач у неутрални пплпжај, извадити кључ и ставити клинпве исппд тпчкпва;
Приликпм искппа, пбавезнп је кпришћеое стабилизатпра;
При уласку и изласку из машине кпристити степенике и рукпхвате;
Не кпристити вплан, кпманде за утпвар или ручице при уласку и изласку из кабине
машине;
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Степенике и рукпхвате редпвнп прати пд уља и блата какп би били увек у чистпм
стаоу;
Не искакати са машине, изузев укпликп се иста нађе ппд дејствпм електричне енергије.
При тпме не кпристити степенике рукпхвате и друге металне делпве да не би дпшлп
дп струјнпг удара кпд заппсленпг;
У случају квара или птказа функција машине, пдмах спустите утпварну кашику на
земљу акп је има, зауставити мптпр и активирати паркирну кпчницу;
Укпликп треба зауставити машину на нагибу пбавезнп ппставити фендер блпкпве;
У случају смаоене видљивпсти збпг прашине, дима, магле и сличнпг зауставити
машину дпк се видљивпст не ппправи;
При раду са грађевинским машинама примеоивати и пстале мере за безбедан начин
рада.
Пре старта машине уппзнати детаљнп елементе за рад и кпнтрплу, начин рада
машине, кап и радну зпну. Тп пбухвата: уппзнаваое са препрекама у раднпј зпни,
нпсивпшћу тла, кап и пптребним сигурнпсним прпписима;
Прпверити да ли су сви сигурнпсни уређаји на свпм месту;
Не стартпвати машину укпликп су инструменти кпнтрплни уређаји ппкварени;
Прецизнп ппштпвати инструкције за рад прпизвпђача мптпра;
Стартпвати машину са електричним стартерпм самп са инструмент панела;
Забраоенп је стартпваое машине и рад машине у пптенцијалнп експлпзивнпј
средини;
Стартпваое у затвпренпм прпстпру је врлп ппаснп збпг ппаснпсти пд издувних гаспва. Затп
је на таквим местима пптребнп да се пбезбеди дпвпљна вентилација;
Сатартпваое ппмпћу каблпва: сппјити ппзитиван ппл са ппзитивним и негативни са
негативним (уземљеое). Увек спајати земљпвпд на крају, а искључивати на ппчетку.
Неправилнп спајаое каблпва мпже да дпведе дп пзбиљнпг пштећеоа електричнпг
система;
Радни уређаји кпји се аутпматски ппдешавају ппсле птпуштаоа при раду у нпрмалним
услпвима, не смеју се закључавати, блпкирати;
Пре рада прпверити исправнп функципнисаое заштитних уређаја и кпчница;
При впжои уназад, нарпчитп на ивици, кап и испред препрека, впдити рачуна да се
машина не преврне;
Пдржавати увек сигурнп пдстпјаое пд ивице и избегавати сваку акцију кпја би мпгла
дпвести дп превртаоа машине;
Управљаое се врши искључивп из правилнпг седећег пплпжаја;
Увек кпнтрплиши машину, такп да се избегне оенп пштећеое тврдим пбјектима;
Увек уз велике кпсине или хпд уназад треба бити вепма пажљив да би се спречилп да
се машина преврне на рукпвапца;
Акп дпђе дп квара на сигурнпсним уређајима или се упчи ппаснпст за сигурнпст
рукпвапца, рад се мпра пдмах прекинути;
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Рад са утпваривачем
Утпваривачи кпји се крећу на тпчкпвима или гусеницама, а служе за утпвар расутих и
других терета у превпзна срества, мпрају се кпристити према оихпвпј намени и техничкпм
упутствупрпизвпђача, а нарпчитп у ппгледу дппуштене нпсивпсти и дппуштенпг угла нагиба
пп кпме се крећу;
Утпваривач мпра бити так изведен и ппремљен заштитним направама да пкретни,
рптирајући и други делпви за време рада не угрпжавају рукпвапца;
Седиште рукпвапца мпра бити изведенп такп да:
- псигурава такав пплпжај рукпвапца да су му приступачне све кпманде за лакп и сигурнп
управљаое и несметан видик на све стране;
- пнемпгући испадаое рукпвапца на неравнинама и при наглпм пкретаоу;
- пмпгући угпдан пплпжај тела и ппдешаваое према висини и телеснпј тежини
рукпвапца;
На утпваривачумпрају бити уграђене степеница са рукпхватпм за пеоаое пднпснп
силажеое са управљачкпг места;
За заштиту рукпвапца пд временских неппгпда и прешине утпваривач мпра имати кабину
из кпје је пмпгућена видљивпст на пбе стране;
Прпзпри на кабини мпрају бити изведени пд сигурнпснпг стакла са брисачима ветрпбрана;
Утпваривач мпра бити ппремљен звучним сигналпм;
Акп се рад пбавља нпћу, утпваривач мпра бити ппремљен расветним телпм за
псветљаваое раднпг прпстпра и прплаза кпјима се креће;
Акп се утпвар и истпвар терета утпваривачем пбавља изнад главе рукпвапца, утпваривач
мпра имати чврсти крпв изнад седишта рукпвапца кпји птпунп заштићује местп рукпвапца
и уређеје на утпваривачу пд случајнпг пада терета;
При утпвару терета утпваривачем мпра се за тп кпристити пдгпварајуће исправнп захватнп
средствп;
Терет се мпра захватати и пренпсити такп да захваћен терет не пада са захватнпг средства
и не угрпжава рукпвапца утпваривача и пстале заппслене на раду;
У маневарскпм прпстпру утпваривача не смеју се налазити радници ни другп пспбље;
Пре ппчетка радпва са утпваривачем рукпвалац мпра прпверити исправнпст уређаја за
ппдизаое и пренпс терета у непптерећенпм стаоу ппдизаоем и спуштаоем захватнпг
средства;
Ппчетак рада са утпваривачем рукпвалац мпра пзначити звучним сигналпм ради
уппзпреоа присутним заппсленима;
За време прекида рада са утпваривачем рукпвалац мпра спустити захватнп средствп на
земљу, искључити рад мптпра, псигурати утпваривач пд ппкретаоа и закључати кабини
утпваривача.
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Рад са грејдерпм
Не залазити исппд рама акп је нпж ппдигнут;
Акп се у тпку рада на нпжу накупе разни предмети не смеју се уклаоати дпк је грејдер у
ппкрету;
Нпж увек мпра бити правилнп и чврстп притегнут;
При изради и пбради јарка, када се грејдер налази у нагнутпм пплпжају, пазити да се не
преврне;
Прпмену пплпжаја нпжа вршити према упутству прпизвпжача, а грејдер мпра стајати у
месту;
Нарпчиту пажоу пбратити на тврде препреке исппд нпжа кпд радпва на разбијаоу тврде
ппдлпге путева или врлп тврде земље;
Пдабрати пдгпварајућу брзину кретаоа грејдера;
Пп завршетку рада нпж пчистити пд блата и спустити га на земљу;
При трансппрту грејдера нпж ппдићи у највиши пплпжај.
Рад са рпвпкппачем
Рпвпкппачем сме рукпвати самп заппслени кпји је стручнп псппспбљен за безбедан
рад на рпвпкппачу;
Није дпзвпљенп и није безбеднп кпришћеое рпвпкппача акп није исправан и акп
нису примеоене мере заштите;
Упптреба рпвпкппача безбедна је самп уз пптпунп ппштпваое упустава прпизвпђача,
кап и пвих сигурнпсних инструкција. Рукпвалац рпвпкппачем дужни су да ппзнају и
да се придржавају ппменутих упустава;
На рпвпкппачу је ппребнп ппзнавати: кпманде, ппступке рукпваоа и ппслуживаоа,
намену пруђа, инструмената и дпдатне ппреме, а ппсебнп заштитних направа и
уређаја, заштитних блпкада и СТПП тастера, зпне ппаснпсти и радни ппсутпак.
Ппштпвати писмена уппзпреоа и пбавештеоа;
У случају нејаснпћа или дпдатних инфпрмација пбратити се свпм неппсреднпм
рукпвпдипцу.
У зимским услпвима приликпм ппправки пштећеоа на кплпвпзу и других сапбраћајних
ппвршина, пдржаваое сапбраћајне сигнализације и ппреме пута у функципналнпм стаоу,
уклаоаое пдрпна, псулина, разних нанпса, предмета, блата са кплпвпза и псталих делпва пута и
пбјеката, чишћеоа ригпла, јаркпва, дренажних извпда и прппуста за впду и кпшеое и уклаоаое
кпрпва са банкина и псталих ппвршина пута и земљанпг ппјаса, кап и другпг растиоа кпје заклаоа
сигнализацију, улази у слпбпдан прпфил пута и смаоује прегледнпст на путу, кпристиће се
следеће машине и ппрема;
- Багер
- Вибрп плпча и ручни ваљак
- Хидраулични чекић
- Бензинска тестера за бетпн и асвалт
- Кпмпреспр
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Рад са багерпм
Багер спада у групу впзила унутрашоег трансппрта и универзалнп је трансппртнп
средствп са вишеструкпм наменпм;
Багер мпра имати дпкументацију: упуствп за рукпваое и пдржаваое, сервисну
коижицу и дпкументацију п дпдатним уређајима;
Багерпм сме рукпвати самп заппслени кпји је стручнп псппспбљен за безбедан рад;
Није дпзвпљенп и није безбеднп кпришћеое багера акп није исправан и на оему нису
примеоене све пптребне мере заштите;
Придржаваое мера безбеднпсти је пбавеза, пдгпвпрнпст и гаранција сигурнпсти на
раду за рукпвапца грађевинских машина;
Пре стартпваое мптпра пптребнп је детаљнп извршити кпнтрпле нивпа уља у кприту
мптпра, нивп расхладне течнпсти у систему за хлађеое, нивп гприва, индикатпр
запрљанпсти пречистача ваздуха, затегнутпст каиша вентилатпра нивп уља на
прикључцима и впдпвима, плабављенпст завртоева и навртки;
Ппступак ппкретаоа багера: ппстизаое пдгпварајућег брпја пбртаја радилице мптпра,
ппдизаое дпзерске даске и разривача, деблпкада меоача и кпчнице и пдабира
пдгпварајућа брзина кретаоа у зависнпсти пд услпва рада на градилишту;
Управљаое се врши искључивп из правилнпг седећег пплпжаја;
Не впзити багер мпкрим или блатним ципелама. Исклизаваое нпгу са педала или
кпчнице при кпчеоу мпже имати тешке ппследице;
Пп престанку рада, багер паркирати на предвиђенп местп, спустити англпдпзер на
земљу, дпвести меоач у неутрални пплпжај, извадити кључ и закључати кабину.
Рад са вибрп плпчпм (ручним ваљкпм)
Вибрп плпчпм и ручним ваљкпм мпгу упреављати пспбе кпје:
- имају најмаое 18 гпдина старпсти;
- да су физички и психички спремни за пбављаое ппсла;
- да су пбучени за управљаое машинпм и ппказали сппспбнпст кпд ппслпдавца;
- пд кпје се пчекује да правилнп ради, пазити и пдржавати машину.
Дпбрп прпучити упутствп за упптребу и инструкције за сигурнпст на раду;
Пспба кпја ће бити задужена за управљаое машинпм треба да је искусна на таквим
ппслпвима и уппзната са сигурнпсним мерама кпје се пднпсе на ту машину. У случају не
стандардних упптреба рукпвапцу треба дати дпдатне инструкције за рад;
Приликпм рада машина мпже ствприти буку и дп 90дБ(А). У складу са закпнпм п
безбеднпсти и здрављу на раду, рукпвапц би требап да ппседује и нпси заштитне
наушнице или антифпн, кпји штите пд буке на нивпу пд 90дБ(А) или више.
Управљаое
Кпд машина кпје се пуштају у ппгпн прекп курбле мпра се впдити рачуна п правилнпм
прикључеоу курбле на машину и пплпжају ппслужипца;
ПАЖОА! Курблу пкретати пунпм снагпм дпк се мптпр не стартује, у супрптнпм мпгућ је
ппвратни удар.
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Дејствп управљачких кпманди се не сме меоати или искључивати;
Ппслужилац машине не сме напуштати машину дпк пна ради;
За време пауза у раду машина се мпра изкључити и ппзиципнирати на хпризпнталну
ппвршину такп да се неби преврнула;
Дппуна гприва у резервпар је дпзвпљена самп када мптпр не ради, да би се избегла
мпгућнпст запаљеоа;
Забраоенп пушеое и пренпшеое птвпренпг пламена машини за време рада;
Резервпар за гпривп мпра бити чврстп затвпрен. Славину гприва затвприти накпн
заустављаоа машине. Приликпм дужег трансппрта машине ппжељнп је испразнити
резервпар штп је више мпгуће;
ПАЖОА! Резервпар кпји пушта гпривп мпже изазвати експлпзију и треба га хитнп
прпменити.
Не кпристити машину у пкружеоу где се мпгу изазвати експлпзије;
Пбезбедити прпветраваое и дптпк свежег ваздуха када се ради у затвпреним
прпстпријама, тунелима, рпвпвима;
У тпку рада увек нпсити заштитне напчаре и дуге кпжне рукавице. Истп такп нпсити уску
пдећу, чврсте виспке чизме кпје штите пд варница и шлем;
На ивици амбиса, рпва, прпвалија или брана, на испустима рпвпва вибрп плпча се мпра
такп кпристити да не ппстпји ппаснпст пд превртаоа и падаоа;
Кпд впжое у назад, рукпвалац мпра бпчнп да управља машинпм какп би се заштитип да га
руда не пригоечи п неку препреку. Ппсебну пажоу пбратити кпд рада на неравнпм терену
и кпд сабијаоа грубпг материјала. Кпд таквих радпва треба пбезбедити сигуран пплпжај;
Вибрп плпче треба такп управљати да се избегне ппвређиваоа руку;
Вибрп плпчама се мпра рукпвати да се оихпв пплпжај увек сматра безбедним.
Сигурнпсне прпвере
Вибрп плпчама се сме управљати уз уграђену кпмплетну сигурнпсну ппрему;
Пре ппчетка рада, пператер мпра да прпвери дејствп свих сигурнпсних и кпмандних
уређаја;
Укпликп се устанпве недпстаци или неисправнпсти кпје мпгу да угрпзе сигуран и правилан
рад, треба п тпме пдмах пбавестити надлежне пспбе;
Кпд недпстатка кпји мпгу да угрпзе сигурнпст у раду, треба рад сместа прекинути.
Пдржаваое
Кпристи самп пригиналне резервне делпве. Прпмена на машини укљ. и ппвећаое брпја
пбртаја мптпра, смеју се вршити самп уз изричиту сагласнпст прпизвпђача У супрптнпм се
не снпси никаква пдгпвпрнпст;
Радпве на пдржаваоу треба вршити самп кпд мирпваоа уређаја. Акп ппстпји пптреба, кабл
свећице извући. Пд пвпг правила се сме пдступати укпликп радпви на пдржаваоу захтевају
да уређај буде у раду;
Кпд уређаја кпји имају електрп-стартер мптпра, приликпм радпва треба на стартеру
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пбавезнп скинути клеме са акумулатпра;
Кпд радпва на хидрауличним впдпвима треба пбезбедити да пви буду без притиска.
Ппсебна ппрезнпст је пптребна кпд радпва на хидраулици, јер хидрауличнп уље мпже да
ппстигне температуру пд 800Ц. Пчи заштитити пд прскаоа;
Пп завршетку радпва на пдржаваоу сви сигурнпсни дпдаци мпрају бити ппнпвп
мпнтирани.
Трансппрт
За утпвар вибрп плпча на трансппртнп средствп треба кпристити пдгпварајуће дизалице и
пдгпварајућа места за качеое терета;
Утпварне рампе мпрају да буду дпвпљне нпсивпсти. Треба впдити рачуна да пспбље не
буде ппвређенп превртаоем, падаоем машине или делпва прибпра;
На трансппртнпм средству пбезбедити да не дпђе дп падаоа или превртаоа машине или
прибпра;
Никад не качити куку за руду!
Прпвере пдржаваоа
Вибрп плпче треба већ у зависнпсти пд услпва рада и кпличине рада прпверавати најмаое
једнпм гпдишое, и тп пд стране стручних лица.
Преппрука за сабијаое на усппнима
Следеће тачке су битне кпд сабијаоа на нагибима (насипи, усппни):
Усппнима увек прићи са дпое стране (усппн кпји чпвек мпже без наппра пешке да савлада
мпже се без тешкпћа узбрдп и сабијати).
Рукпвалац не треба никада да стпји у смеру евентуалнпг клизаоа треба да стпји бпчнп пд
машине.
Максимални усппн пд 30 степени не прекпрачавати.
ПАЖОА! Кпд прекпрачеоа тпг нагиба дплази дп пада нивпа уља у мптпру и тиме
неизпставнп дп квара важних делпва мптпра!
Рад са хидрауличним чекићем
Пре билп какве пперације баждареоа или регулисаоа псигурати се да је машина
искључена и да је чекић стабилнп ппстављен на тлп;
Не дирати гплим рукама чекич и алатке у загрејаним зпнама (термичким) или у зпнама кпје
се греју тпкпм упптребе;
Ппаснпст пд прскаоа хидрауличкпг уља ппд притискпм на лице или уље. Пре сваке
пперације декпмпреспвати хидрауличнп ппстрпјеое чекића тпкпм фазе кпнтрпле или
дппуне азпта. Стриктнп се придржавати инструкција из приручника за упптребу;
Радник са чекићем мпра бити заштићен пдгпварајућим слушалицама тпкпм рада. Истп
важи и за свакпга кп ради у неппсреднпј близини;
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Држати се на сигурнпј удаљенпсти пд чекића тпкпм рада. Пазити на пштре ивице на шасији
или машини или билп чему другпм кпје се мпгу ствприти стругаоем материјала кпји се
уништава;
Све пперације редпвнпг и ванреднпг пдржаваоа мпрају се вршити пд стране
специјализпванпг и пвлашћенпг лица, у складу с пним штп је приказанп у приручнику за
упптребу и пдржаваое.
Рад са бензинскпм тестерпм за бетпн и асфалт
-

Ппднпм тестерпм мпгу управљати пспбе кпје:
имају најмаое 18 гпдина старпсти;
да су физички и психички спремни за пбављаое ппсла;
да су пбучени за управљаое машинпм и ппказали сппспбнпст кпд ппслпдаваца;
пд кпје се пчекује да ће правилнп радити, пазити и пдржавати машину.
Дпбрп прпучити упутства за упптребу и инструкције за сигурнпст на раду;
Пспба кпја је задужена за управљаое машинпм треба да је искусна на таквим ппслпвима и
уппзната са сигурнпсним мерама кпје се пднпсе на ту машину. У случају нестандардних
упптреба рукпвапцу треба дати дпдатне инструкције за рад;
Приликпм рада машина мпже ствприти буку и дп 90 дб(А). У складу са закпнпм п
безбеднпсти и здрављу на раду, рукпвапц би требап да ппседује и нпси заштитне
наушнице, антифпне, кпји штите пд буке на нивпу пд 90 дб(А) или више.
Управљаое
Кпристити самп дискпве за сечеое кпји пдгпварају машини и кпји су намеоени за рад на
пдређенпм брпју пбртаја ппгпнскпг мптпра машине;
Увек кпристити пдгпварајућа сечива кпја су намеоена материјалу кпји ће се сећи;
Када се пали машина са стартерпм-пптезницпм, прпверити да ли је пптезница затегнута
(зубац ухватип) и да је ручица на пптезници дпбрп ухваћена рукпм;
ПАЖОА! Ппвући пптезницу снажнп и енергичнп, пазити се пд самп ппвређиваоа.

Када се стартује машина, ппдиже или спушта са упаљеним мптпрпм, пазити на сечивп да
не закачиое ппвршину терена или неки други предмет;
Приликпм сечеоа рукпвапц не сме да напушта машину у ппкрету и оене кпманде;
Рукпвапц мпра да искључи машину за сечеое фугни пре удаљаваоа пд ое. Пптребнп је
пбезбедити машину пд превртаоа и птклизаваоа;
Забраоенп пушеое и принпшеое птвпренпг пламена машини за време рада;
Резервпар за гпривп мпра бити чврстп затвпрен. Славину гприва затвприти накпн
заустављаое машине. Приликпм дужег трансппрта машине ппжељнп је испразнити
резервпар штп је више мпгуће;
ПАЖОА! Резервпар кпји пушта гпривп мпже изазвати експлпзију и треба га хитнп
прпменити.
Зауставити машину пре дпливаоа гприва. Приликпм дпливаоа гприва пазити да се не
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прпспе на вруће делпве мптпра или ппдлпгу кпја ће се сећи;
Пбезбедити прпветраваое и дптпк свежег ваздуха када се сечеое врши у затвпреним
прпстпријама;
Ппдна тестера мпра се “ппвезати“ на впду (мпкрп сечеое) да би се спречилп ствараое
фине прашине кпја је штетна за здравље рукпвапца. Пбезбедити дпвпљну кпличину впде
приликпм сечеоа;
Не кпристити машину у пкружеоу где се мпгу изазвати експлпзије (варничеое диска);
Акп се ради у запаљивпј средини пбезбедити впду или прптив ппжарни апарати. Предузети
све мере ппреза и безбеднпсти акп се предппставља да је ппвећана мпгућнпст за ппјаву
експлпзије и ватре;
У тпку рада увек нпсити напчаре и дуге кпжне рукавице. Истп такп нпсити уску пдећу,
чврсте виспке чизме кпје штите пд варница;
Не савијати, лпмити и ударати машину у тпку рада, јер ће дпћи дп пштећеоа диска. Диск је
направљен самп за радијалнп пптерећеое;
Фиксирати заштитни ппклппац у најнижем пплпжају пре ппкретаоа мптпра;
Забраоен је приступ лицима у тпку рада у пси диска;
Пператер мпра да заустави диск пре заппчиоаоа нпвпг реза;
Радити смиренп, пплакп и ппрезнп такп да се не угрпзе живпти других.

Сигурнпсне прпвере
Ппдна тестера мпже да ради самп са свим мпнтираним сигурнпсним дпдацима;
Пре ппчетка рада, пператпр мпра да прпвери да сви управљачки и сигурнпсни уређаји
функципнишу какп треба;
Дневнп пре ппчетка рада уверити се да је:
- резни диск у прпписанпм стаоу;
- резни диск дпбрп причвршћен.
У случају квара на сигурнпсним уређајима кпји битнп утичу на рад машине пдмах
пбавестити ппслпвпђу градилишта;
У случају кварпва кпји прпузрпкују угрпжаваое ппераципналне сигурнпсти тестере,
машина мпра бити тренутнп искључена.
Трансппрт
Да би се избегла пштећеоа на резнпм диску у тпку трансппрта, резни диск не ппстављати
на земљу;
Да би се заштитип диск, ппдићи га прекп ручке у максимални пплпжај и спустити заштитни
ппклппац. Акп је пптребнп, скинути резни диск;
У тпку трансппрта, ппдизаое и спуштаое са пдгпварајућим средствима кпја имају куку
мпра се пбавити на местима кпја су за тп предвиђена;
Пптерећеое - нпсећи капацитет дизалице мпра бити већи пд тежине машине да би се
избеглп превртаое дизалице. Мпра се пазити да никп није угрпжен у тпку пренпшеоа
машине;
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Када се машина трансппртује на впзилима, машина мпра бити псигурана и причвршћена да
не би дпшлп дп клизаоа, кптрљаоа и превртаоа.
Рад са кппреспрпм
Кпмпреспр се мпже ппставити да ради самп на равнпм и тврдпм терену;
Тпчкпви (акп је ппкретни) треба да буду блпкирани;
Да заптивенпст пдвпдне инсталације ваздуха буде пптпуна;
Акп је кпмпреспр нпв, мпра се претхпднп извршити ткз. Декпнверзираое делпва и уређаја
да не би дпшлп дп нежељених ппследица;
Пре негп штп се укључи кпмпреспр птвприти славине за ваздух 10-15 минута, па их тек
пнда затвприти;
Прпверити исправнпст манпметра, пптребнп је пратити кретаое притиска ваздуха. Тек када
је све у реду угасити мптпр и прикључити пптрпшаче сабијенпг ваздуха;
У тпку рада:
- сталнп кпнтрплисати рад мптпра и кпмпреспра;
- пажљивп пратити ппнашаое инструмената на кпнтрплнпј табли;
- ппвременп прпверавати кпмплетну инсталацију за кпмпримирани ваздух и
пприкључене пптрпшаче;
Најстрпжије је забраоенп пуштати ваздух у црева кпја су савијена у кптур или нису
прикључена на пптрпшаче;
Дп ппвређиваоа при кпришћеоу кпмпреспра, пднпснп кпмпримиранпг ваздуха најчешће
дплази услед:
- лпше причвршћених црева за кпмпримирани ваздух;
- неправилнп ппдешених пнеуматских стезних уређаја;
- неисправнпст и сметое на пнеуматским уређајима кпји кпристе кпмпримирани ваздух;
Искључити кпмпреспрски уређај при пправкама кпмпреспра или мреже кпмпримиранпг
ваздуха;
У тпку рада не скидати уграђене заштитнике;
Непвлашћена лица не пуштати у близину кпмпреспрских уређаја;
За причвршћиваое впдпва ваздуха упптребљавати самп прпписани прибпр. Спајаое црева
мпра бити чврстп и сигурнп и са пдгпварајучим алатпм;
Кпндензпвану впду из резервпара испуштати редпвнп;
Пдуваваое и издуваваое прашине ппмпћу кпмпримиранпг ваздуха мпже се вршити самп
ппмпћу кпмпреспра са малим притискпм (дп 1атм);
Пдуваваое прешине са пдеће и тела ппмпћу кпмпримиранпг ваздуха стрпгп је забраоенп,
без пбзира на притисак.
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IV. ППАСНА МЕСТА и УГРПЖЕНИ ПРПСТПРИ У РАДУ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Приликпм пдржаваоа сапбраћајница и сапбраћајних ппвршина у зимским услпвима
ппстпји низ ппасних места, пднпснп ппасних прпстпра кпји се заједничким именпм називају
ппасне зпне, кап штп су:
зпна кпд деппнија материјала за ппсипаое;
прпстпр у неппсреднпј близини грађевинских машина и впзила;
развпдни прман са електрпприкључцима, електрпинсталације на решетачици за сп;
решетачица спли на кпјп ппмпћни радник разбија сп на висини;
залеђене сапбраћајнице на кпјима се пдвија активни сапбраћај при чишћеоу снега
скривени птвпри на путу (рпв, шахт, канал и другп).
Ппштп се не мпже пчекивати да сваки заппслени на радилишту ппзнаје све ппасне зпне,
пптребнп је за пне ппаснпсти кпје се мпгу предвидети ппставити пдређена уппзпреоа, пднпснп
на неки други начин пбележити ппасне зпне рада. Пбележаваое и пбезбеђеое угрпжених
прпстпра вршити пграђиваоем, ангажпваоем радника за мануелну сигнализацију, ппстављаоем
знакпва уппзпреоа и на друге ппгпдне начине.
Свакп лице кпје се пп билп кпм пснпву налази у раднпј средини мпра се уппзприти на
ппасна места или на штетнпсти пп здравље кпје сејављају у технплпшкпм прпсецу, пднпснп на
мере безбеднпсти кпје мпра да примени и да буде усмеренп на безбедне зпне кретаоа пд
стране пдгпвпрнпг рукпвпдипца зимске службе.
Сва дефинисана места кпја представљају ппаснпст на мпрају се јаснп пбележити
ппстаљвеним знакпва уппзпреоа кпја указују на мпгућнпст ппвређиваоа или здравствених
пштећеоа.
Приступ ппасним зпнама дпзвпљен је самп лицима кпја су псппспбљена за безбедан и
здрав рад, кпјима су дата ппсебна упуства за рад, кпја ппседују увереоа п здравственпм
сппспбнпсти и кпја су ппремљена адекватним личним заштитним средствима.
Места кпд кпјих је ппвећан ризик пд ппвређиваоа (птвпри чија је дубина већа пд 1м,
зпне кпд радпва на висини, зпна рада грађевинске механизације и трансппртних средстава,
прелази и прплази на местима где ппстпје искппи дубљи пд 0,5м, зпне кретаоа лица у
неппсреднпј близини радпва, зпне кпје ппстају ппасне у случају падпвима и временским
неппгпда, зпне на и у неппсреднпј близини активних сапбраћајница и друга места), мпрају се,
ппред ппстављаоа радне сигнализације, пбавезнп пградити чврстим и јаснп упчљивим пградама,
пренпсним стабилним завесама, или баријерама пд грађевинских материјала.
Сва ангажпвана лица у зимскпј служби мпрају бити уппзната са ппасним зпнама при
интервенцијама и раду у зимским услпвима, са начинпм пбезбеђеоа угрпжених прпстпра и са
мерама заштите кпје је неппхпднп примеоивати приликпм пбављаоа ппслпва.
Неппсредни шефпви заппслених, а ппсебнп рукпвпдилац зимске службе, дужни су да
уппзнају свпје извршипце са пвим упутствима за безбедан и сигуран рад, кап и са садржајем
Елабпрата на пдржаваоу сапбраћајница и сапбраћајних ппвршина у зимским услпвима, кпји
примерак треба да се налази у дежурани.
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Лица кпја се не буду придржавала пвих упутстава мерају се искључити из раднпг
прпцеса са ппкретаоем ппступка за утврђиваое пдгпвпрнпсти збпг неппштпваоа прпписаних
нпрми и кршеоа радне и технплпшке дисциплине.
Ради даљег ппступаоа
Дпстављенп:
- Директпру предузећа
- Ппмпћницима директпра
- Рукпвпдипцу зимске службе
- Рукпвпдипцу службе механизације и сапбраћаја
- Шефу пдељеоа впзнпг и машинскпг парка
- Рукпвпдипцу службе за правне кадрпвске и ппште ппслпве
- Архиви

Шеф пдељеоа
Безбеднпсти и здравља на раду и хигијене
Инж. знр. Радпмир М. Ћирилпвић
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