
Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе 

 

1 
 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА У НОВОМ САДУ 
 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИНЖЕЊЕРСКЕ 

ПРАКСЕ 

 

 

 

Студент:                                Ментор:                 Коментор: 

Дејан Тобџић ЗП  38/13             Саша Спаић               Ивица Јевтимијевић 

 

                              

Нови Сад, Бечеј, Мај 2016. 



Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе 

 

2 
 

 

 

Садржај 
 

 

1. О предузећу .................................................................................................... 3 

2. Oрганизациона структура .............................................................................. 3 

3. Активности на пракси .................................................................................... 7 

4. Технички извештај ......................................................................................... 8 

5. Закључак ....................................................................................................... 12 

 

  



Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе 

 

3 
 

 

1. О предузећу 
 

„Превент-инг” доо за сигурносни инжењеринг и услуге Бечеј, Светозара 

Милетића 47, послује као привредно друштво. Делатност се обавља у 

седишту у Бечеју. 

„Превент-инг” доо за сигурносни инжењеринг и услуге Бечеј је 

специјализована лиценцирана фирма за обављање послова:  

 Безбедности и здравља на раду; 

 Заштите од пожара; 

 Заштите животне средине; 

 Пројектовања и инжењеринга . 

    Основани су 2008. године са циљем да код својих клијената      

унапређују два врло важна система: систем безбедности  и здравља на      

раду и систем противпожарне заштите.  

Током рада, развили су и сектор заштите животне средине, у коме 

управљају ризицима у животној средини.  

Имају тим стручњака који својим знањем и искуством могу да задовоље све 

захтеве клијената из поменутих области, уз одговарајућу примену прописа и 

стандарда.   
 
 

2. Oрганизациона структура 
„Превент-инг” доо за сигурносни инжењеринг и услуге Бечеј је специјализована 

лиценцирана фирма за обављање послова: 

• Безбедности и здравља на раду; 

• Заштите од пожара; 

• Заштите животне средине; 

• Пројектовања и инжењеринга .   
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Из области безбедности и здравља на раду пружају следеће услуге: 

 Израда Акта о процени ризика; 

 Послови Лица за безбедност и здравље на раду. 

„Акт о процени ризика јесте акт који садржи опис процеса рада са проценом ризика од 

повреда и/или оштећења здравља на радном месту у радној околини и мере за отклањање 

или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду” члан 4. став 1 

тачка 14 Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 

91/15); 

Безбедност и здравље на раду базира се на процени и управљању ризицима. У циљу 

спровођења ефикасне процене ризика на радном месту, неопходно је да су сви који су 

укључени у тај процес јасно упознати са законском регулативом, концептима, 

процедурама односно својом улогом. 

Доношење Акта о процени ризика за радна места у радној околини је обавеза сваког 

послодавца, без обзира на делатност предузећа, број радних места или број запослених у 

њему. Акт о процени ризика се израђује у складу са Законом и Правилницима и 

специфичан је за свако предузеће. 

На сваком радном месту послодавац има обавезу да се брине за безбедност и здравље 

радника и то у свим аспектима везаним уз рад. Сврха процене ризика је да омогући 

послодавцу да предузме мере за безбедност и здравље радника. 

Ове мере укључују: 

 спречавање професионалних опасности; 

 информисање радника; 

 обука радника; 

 организацију и спровођење потребних мера. 

 

Процена ризика треба да буде садржајна и примењена тако да помогне послодавцима или 

надлежним лицима да: 

 препознају опасности на раду и процене ризике везане за те опасности како би се 

одредиле мере за заштиту здравља и безбедности запослених и других радника 

пазећи притом на законске прописе; 
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 процене опасности како би се изабрала најприкладнија радна опрема, хемијске 

материје, сама опремљеност радног места и организација рада; 

 провере да ли су постојеће мере одговарајуће; 

 предузму оне радње које су неопходне након спровођења процене ризика; 

 покажу самима себи, надлежним државним органима, радницима и њиховим 

представницима да су сви фактори у вези с радом били размотрени као и да је  

донета одговарајућа процена о присутности опасности и мера потребних за 

очување здравља и безбедности; 

 се старају да превентивне мере као методе рада и производње које се примењују 

након спроведене проценеризика, представљају побољшање безбедности радника 

и бољу заштиту њиховог здравља. 

Имају тим стручњака који ће у кратком року, висококвалитетно, не ометајући текуће 

пословање, извршити процену ризика за сва радна места у радној околини.

 

Слика 1. БЗНР 

У циљу заштите лица и имовине од пожара основали су сектор за заштиту од пожара, као 

део укупног управљања системом безбедности и здравља на раду. 

Из области заштите од пожара пружају следеће услуге: 

 Израда Планова и Пројеката заштите од пожара; 

 Израда Правила заштите од пожара са Планом евакуације; 

 Израду Санационог плана; 

 Израду Програма обуке радника из заштите од пожара; 

 Обуку радника из заштите од пожара са провером знања. 
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Консалтинг из области заштите од пожара (саветовање при избору система и 

средстава за дојаву и гашење пожара). 

 

Слика 2. ЗОП 

Укупна проблематика заштите животне средине  третирана је у оквиру Закона 

о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.  135/04, 36/09, 36/09 – др. 

закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС и 14/16) и Закона о процени утицаја 

на животну средину („Сл. гласник РС“, бр . 135/04 и 36/09) којим су створене 

основне законске одредбе о неопходности израде посебних студијских 

истраживања која се односе на заштиту животне средине.  

Поступак анализе регулисан је Правилником о садржини студије о процен и 

утицаја на животну средину, („Сл. гласник РС“, бр.  69/05). 

Из области заштите животне средине пружамо Вам следеће услуге:  

 израда студија о утицају пројеката на животну средину; 

 израду елабората и процедура за управљање опасним материјама 

(планирање, свих потребних превентивних, заштитних, сигурносних и 

санационих мера којима се ризик од опасних материја по животну 

средину и здравље људи своди на најмању  могућу меру; 

 израда пројектно-техничке документације за санацију и рекултивацију 

градских депонија, комуналног  чврстог одпада и сточних гробаља; 

 контрола квалитета ваздуха (емисија и имисија) ; 

 процена опасности од хемијског удеса и загађења животне средине; 

 

Слика 3. ЗЖС 
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3. Активности на пракси 
 

 

Стручна инжењерска пракса обављена је у предузећу „Превент-инг”, фирми која је 

специјализована за обављање послова „Заштите од пожара”, „Безбедности и здравља на 

раду” и “Заштите животне средине”. 

Уз асистенцију коментора савладан је програм „AutoCad” који ми је био потребан за 

пројектовање одређених просторија за планове евакуације. 

Поред упознавања са програмом, по потреби се одлазило на терен, а пре терена се спремао 

материал који се касније употребљавао. 

 Сарадња са коментором и директором је била на највишем нивоу и веома организована у 

сваком сегменту.  
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4. Технички извештај 
 

 У извештају ће бити описан рад на терену и рад у програму AutoCad - План евакуације за 

фирму у којој се обављала пракса. 

На терен се ишло у суседно место у једну металостругарску фирму којој је била потребна 

услуга безбедности на раду и застите од пожара због већег броја запослених и разних 

машина које могу да угрозе здравље и безбедност радника. 

На терен је било потребно одлазити више пута, први пут да би се усликале машине које су 

опасне за безбедност радника, а други пут се одлазило да би се поставиле налепнице на 

машинама са упутством за безбедно коришћење. 

 

Слика 4. Фирма доо Кизић 

 

Фирма у којој се обављао посао желела је да се обави и обука запослених које се обавило 

предавањем „Заштите од пожара” и „Безбедости и здравља на раду”. 
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Слика 5 . Налепнице које су биле потребне за безбедан и сигуран рад 

 

 

 

Слика 6.  Обавезна употреба заштитних наочара при раду за машином 
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Слика 7.  Упутство је постављено у близини струга за обраду метала 

 

 

Слика 8. Упутство за безбедан рад 
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Друга активност на пракси је пројектовање плана евакуације урађена у програму 

„АutoCad”. 

Поред савладавања програма „AutoCad“, други корак био је почетак пројекта плана 

евакуације који се прво припремао, а затим се без већих проблема одрадио уз помоћ 

коментора. 

По заврсетку пројекта, исти је прегледан од стране коментора и одштампан. Затим је 

пројекат смештен у радној просторији за коју је израђен. 

 

 

Слика 9. Место постављања плана евакуације 

 

Слика 10. Пројекат 
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5. Закључак 
 

Након савладавања неопходног знања на програму AutoCad започета је израда плана 

евакуације за фирму „Превент-инг“ која је успешно извршена. Затим се организовао пут 

на терен у металостругарску радионицу „Кизић“ у којој се обављао посао постављања 

сигурносних налепница са упутством за сигурно коришћење машина и стругова. 

Уз помоћ коментора и директора пракса је обављена успешно.  Спремност за помоћ је 

била обострана. Пракса се показала као добра школа за упознавање са будућим послом и 

наставак студирања. 

Овом праксом научено и упознато је доста ствари везано за струку, почевши од рада на 

терену па до самосталног пројектовања. 

 

 

 


