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АНАЛИЗА
ПОВРЕДА НА РАДУ (2004-2019)
професионалних обољења и обољења у вези са радом

1.

2004. год.

1.1.

Укупан број повреда на раду _________146____________

1.2.

Од тога: - лаке повреде =
- тешке повреде =
- колективне повреде =
- смртне повреде =

_____133__
______13__
__________
__________

1.3.

Професионална обољења =

__________

1.4.

Обољења у вези са радом =

__________

1.5.

Радна места са највише повреда:
- моторни секачи ____85______
- возачи трактора ______8____
- возачи трактора са дизалицом _____10_____
- возачи камиона са дизалицом __________
- возачи грађевинских машина ____5______
- шумски радници ______22______
- остали радници ______16______

1.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером ____16______
- непажњом радника ____97______
- остала средства за рад ___33______

1.7.

Најчешће повреде (делови тела)
- главе ___22_____
- грудног коша ___33_____
- руку ____35_______
- ногу ____56_______

2

2.

2005. год.

2.1.

Укупан број повреда на раду __________121___________

2.2.

Од тога: - лаке повреде =
- тешке повреде =
- колективне повреде =
- смртне повреде =

_____116__
_____5___
__________
__________

2.3.

Професионална обољења =

_____1____

2.4.

Обољења у вези са радом =

__________

2.5.

Радна места са највише повреда:
- моторни секачи ____65______
- возачи трактора ____8______
- возачи трактора са дизалицом ____11___
- возачи камиона са дизалицом __________
- возачи грађевинских машина __________
- шумски радници ____13______
- остали радници _____24_______

2.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером ____20____
- непажњом радника ____ 87_____
- остала средства за рад __14______

2.7.

Најчешће повреде (делови тела)
- главе ___22_____
- грудног коша ____22____
- руку ___34______
- ногу ___40______

3

3.

2006. год.

3.1.

Укупан број повреда на раду ______105____

3.2.

Од тога: - лаке повреде =
- тешке повреде =
- колективне повреде =
- смртне повреде =

____100___
_____5____
__________
__________

3.3.

Професионална обољења =

__________

3.4.
3.5.

Обољења у вези са радом =
Радна места са највише повреда:

__________

- моторни секачи ____58______
- возачи трактора _____9_____
- возачи трактора са дизалицом ____7____
- возачи камиона са дизалицом __________
- возачи грађевинских машина _____2____
- шумски радници _____18_______
- остали радници ______11______
3.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером ____11______
- непажњом радника ____74______
- остала средства за рад __20______

3.7.

Најчешће повреде (делови тела)
- главе ___21_____
- грудног коша ___10_____
- руку ____24_______
- ногу ____50_______

4

4.

2007. год.

4.1.

Укупан број повреда на раду ______126______

4.2.

Од тога: - лаке повреде =
- тешке повреде =
- колективне повреде =
- смртне повреде =

_____112_____
_____14_____
_____________
_____________

4.3.

Професионална обољења =

______2____

4.4.

Обољења у вези са радом =

__________

4.5.

Радна места са највише повреда:
- моторни секачи ____51______
- возачи трактора ____13______
- возачи трактора са дизалицом _____3_____
- возачи камиона са дизалицом ___________
- возачи грађевинских машина ___________
- шумски радници _____34______
- остали радници ______25______

4.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером _____16_____
- непажњом радника _____64______
- остала средства за рад ____46_____

4.7.

Најчешће повреде (делови тела)
- главе ____15____
- грудног коша ___7___
- руку _____40______
- ногу _____52_____
- остало ____12_____

5

5.

2008. год.

5.1.

Укупан број повреда на раду ______94______

5.2.

Од тога: - лаке повреде =
- тешке повреде =
- колективне повреде =
- смртне повреде =

___89___
___4____
________
____1____

5.3.

Професионална обољења =

________

5.4.

Обољења у вези са радом =

________

5.5.

Радна места са највише повреда:
- моторни секачи _____54_____
- возачи трактора _____8______
- возачи трактора са дизалицом _____2_____
- возачи камиона са дизалицом _____2_____
- возачи грађевинских машина ____________
- шумски радници _____16______
- остали радници ______12______

5.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером _____15______
- непажњом радника _____53______
- остала средства за рад ___26______

5.7.

Најчешће повреде (делови тела)
- главе ____17_____
- грудног коша ____11_____
- руку ____19_______
- ногу ____43_______
- гениталија _____3______
- осталог ______1_______

6

6.

2009. год.

6.1.

Укупан број повреда на раду ______87______

6.2.

Од тога: - лаке повреде
- тешке повреде
- колективне повреде
- смртне повреде

___76___
___11___
________
________

6.3.

Професионална обољења

________

6.4.

Обољења у вези са радом

________

6.5.

Радна места са највише повреда:
- моторни секачи _____30_____
- возачи трактора _____12_____
- возачи трактора са дизалицом _____1_____
- возачи камиона са дизалицом ___________
- возачи грађевинских машина _____ 1_____
- шумски радници _____22______
- остали радници ______21______

6.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером _____ 4______
- непажњом радника _____ 47______
- остала средства за рад ___36______

6.7.

Најчешће повреде (делови тела):
- главе ____13_____
- грудног коша ____4_____
- руку ____25_______
- ногу ____36_______
- осталог ______9_______

7

7.

2010. год.

7.1.

Укупан број повреда на раду ______83______

7.2.

Од тога: - лаке повреде
- тешке повреде
- колективне повреде
- смртне повреде

___78___
___5____
________
________

7.3.

Професионална обољења

____3____

7.4.

Обољења у вези са радом

_________

7.5.

Радна места са највише повреда:
- моторни секачи _____20_____
- возачи трактора _____9_____
- возачи трактора са дизалицом _____1_____
- возачи моторних возила Б, Ц, Д и Е категорије __________
- шумски радници _____24______
- шеф шумске управе ______1______
- референт ловства ______1______
- самостални референт ______1______
- механичар _____1_____
- хигијеничар _____1______
- остали радници _____23_____

7.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером _____ 6______
- непажњом радника _____ 49______
- остала средства за рад ___28______

7.7.

Најчешће повреде (делови тела):
- главе ____13_____
- грудног коша ____5_____
- руку ____30______
- ногу ____30______
- осталог ______5______

8

8.

2011. год.

8.1.

Укупан број повреда на раду ______79______

8.2.

Од тога: - лаке повреде
- тешке повреде
- колективне повреде
- смртне повреде

___73___
___6____
________
________

8.3.

Професионална обољења

____2___

8.4.

Обољења у вези са радом

________

8.5.

Радна места са највише повреда:
- моторни секачи _____18_____
- возачи трактора _____10_____
- возачи трактора са дизалицом _____1_____
- возачи моторних возила Б, Ц, Д и Е категорије __________
- шумски радници _____28______
- морнар на броду _____________
- механичар ___________
- спремачица _____1______
- остали радници _____21_____

8.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером _____ 4______
- непажњом радника _____ 51______
- остала средства за рад ___24______

8.7.

Најчешће повреде (делови тела):
- главе ____13_____
- грудног коша ____2____
- руку ____30______
- ногу ____27______
- осталог _____7______
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9.

2012. год.

9.1.

Укупан број повреда на раду ______74______

9.2.

Од тога: - лаке повреде
- тешке повреде
- колективне повреде
- смртне повреде

___66___
___8____
________
________

9.3.

Професионална обољења

____3___

9.4.

Обољења у вези са радом

________

9.5.

Радна места са највише повреда:
- моторни секачи _____33_____
- возачи трактора _____5______
- возачи трактора са дизалицом _____4_____
- возачи моторних возила Б, Ц, Д и Е категорије __________
- шумски радници _____11______
- морнар на броду _____________
- механичар ___________
- остали радници _____21_____

9.6.

Најчешће повреде су изазване:
- моторном тестером _____ 7______
- непажњом радника _____ 49______
- остала средства за рад ___18______

9.7.

Најчешће повреде (делови тела):
- главе ____12_____
- грудног коша ____8____
- рукe ____17______
- ногe ____27______
- осталог _____10______

10

10.

2013. год.

10.1. Укупан број повреда на раду 76
10.2. Од тога: - лаке
- тешке
- колективне
- смртне

70
6
/
/

10.3. Професионална обољења

1

10.4. Обољења у вези са радом

/

10.5. Радна места са највише повреда:
- моторни секачи
36
- возачи трактора
7
- возачи трактора са дизалицом /
- возачи моторних возила "Б, Ц, Е Д" категорије /
- возачи грађевинских машина
1
- шумски радници
15
- морнар на броду
/
- механичари
/
- остали радници
17
10.6. Најчешће повреде су изазване:
- непажњом радника
53
- моторном тестером
8
- остала средства за рад 16
10.7. Најчешће повреде (делови тела)
- грудног коша 6
- главе
16
- руке
18
- ноге
25
- гениталије
/
- остали делови тела

11

11

11.

2014. год.

11.1.

Укупан број повреда на раду

86

11.2.

Од тога:
-лаке
-тешке
-колективне
-смртне

73
13
/
/

11.3.

Професионална обољења

2

11.4.

Обољења у вези са радом

/

11.5.

Радна места са највише повреда:
-моторни секач
-возач трактора
-возач трактора са дизалицом
-шумски радници
-остали радници

11.6.

Најчешће повреде су изазване:
-непажњом радника
-моторном тестером
-остала средства за рад

11.7.

45
5
1
13
22

64
7
15

Најчешће повреде (делови тела):
-глава
-грудни кош
-руке
-ноге
-остали делови тела

18
4
27
32
5

12

12.

2015. год.

12.1.

Укупан број повреда на раду

94

12.2.

Од тога:
-лаке
-тешке
-колективне
-смртне

81
12
/
1

12.3.

Професионална обољења

3

12.4.

Обољења у вези са радом

/

12.5.

Радна места са највише повреда:
-моторни секач
-возач трактора
-возач трактора са дизалицом
-возач грађевинских машина
-шумски радник
-остали радници

12.6.

Најчешће повреде су изазване:
-непажњом радника
-моторном тестером
-остала средства за рад

12.7.

52
6
1
2
12
21

62
4
28

Најчешће повреде (делови тела):
-глава
-грудни кош
-руке
-ноге
-остали делови тела

10
8
39
33
4

13

13.

2016. год.

13.1.

Укупан број повреда на раду

74

13.2.

Од тога:
-лаке
-тешке
-колективне
-смртне

64
10
/
/

13.3.

Професионална обољења

/

13.4.

Обољења у вези са радом

/

13.5.

Радна места са највише повреда:
-моторни секач
-возач трактора
-возач трактора са дизалицом
-возачи спец.шумских машина
-возачи грађевинских машина
-шумски радници
-остали радници

13.6.

Најчешће повреде су изазване:
-непажњом радника
-моторном тестером
-остала средства за рад

13.7.

40
4
1
2
1
10
16

69
/
5

Најчешће повреде (делови тела):
-глава
-грудни кош
-руке
-ноге
-остали делови тела

19
9
17
24
5

14

14.

2017. год.

14.1.

Укупан број повреда на раду

14.2.

Од тога:
-лаке
-тешке
-колективне
-смртне

99

88
11

14.3.

Професионална обољења

/

14.4.

Обољења у вези са радом

/

14.5.

Радна места са највише повреда:
-моторни секач
-возач трактора
-возач трактора са дизалицом
-возачи спец.шумских машина
-возачи грађевинских машина
-шумски радници
-остали радници

14.6.

Најчешће повреде су изазване:
-непажњом радника
-моторном тестером
-остала средства за рад

14.7.

60
/
2
1
/
10
26

78
7
14

Најчешће повреде (делови тела):
-глава
-грудни кош
-руке
-ноге
-остали делови тела

18
12
29
30
10

15

15.

2018. год.

15.1.

Укупан број повреда на раду

15.2.

Од тога:
-лаке
-тешке
-колективне
-смртне

84

75
9

15.3.

Професионална обољења

1

15.4.

Обољења у вези са радом

/

15.5.

Радна места са највише повреда:
-моторни секач
-возач трактора
-возач трактора са дизалицом
-возачи спец. шумских машина
-возачи грађевинских машина
-шумски радници
-инжењери и техничари
-остали радници

15.6.

Најчешће повреде су изазване:
-непажњом радника
-моторном тестером
-уједи животиња и инсеката
-остала средства за рад

15.7.

41
6
4
1
/
9
5
18

56
6
3
19

Најчешће повреде (делови тела):
-глава
-грудни кош
-руке
-ноге
-остали делови тела

22
6
20
30
6

16

16.

2019. год.

16.1.

Укупан број повреда на раду

16.2.

Од тога:
-лаке
-тешке
-колективне
-смртне

69

61
7
1

16.3.

Професионална обољења

/

16.4.

Обољења у вези са радом

/

16.5.

Радна места са највише повреда:
-моторни секач
-возач трактора
-возач трактора са дизалицом
-возачи спец.шумских машина
-возачи грађевинских машина
-шумски радници
-инжињери и техничари
-остали радници

16.6.

Најчешће повреде су изазване:
-непажњом радника
-моторном тестером
-остала средства за рад

16.7.

31
8
/
1
/
9
9
11

63
/
6

Најчешће повреде (делови тела):
-глава
-грудни кош
-руке
-ноге
-остали делови тела

6
12
22
28
1

17

ЗАКЉУЧАК
Број повреда у односу на број радника и врсту послова који се обављају у шумарству је у
непосредној вези. ЈП “Војводинашуме” ће радити на томе да се тај број сведе на минимум,
али је нереално очекивати да се повреде могу спречити у потпуности.
ЈП “Војводинашуме” има посебну обавезу да елиминише теже, колективне и смртне повреде
на раду, као и да омогући да ефектна превентива спречи појаву професионалних обољења и
обољења у вези са радом.

Стручни сарадник за
коришћење шума и механизацију
Предраг Тасић, струк.инж.знр.

