
                                                                                                                                                              
 

У години када су изнети велики планови за значајна улагања у велике инфраструктурне пројекте, 

високоградњу и станоградњу, после дугогодишње деградације грађевинске привредне гране 

покренути су преостали потенцијали грађевинске индустрије, којој је то било неопходно за њен 

даљи опстанак и развој. 

Започети радови у свим областима грађевинарства, услед брзине развоја и географског 

распростирања КОВИД-19, који је за савремену популацију застрашујући, губе своју вредност 

услед кашњења, првенствено због оправданог одсуства радне снаге, недостатка неопходног 

материјала за процес производње и ограничавање временског коришћења потребног транспорта. 

Највећи проблем представља временско и локацијско ограничење кретања радне снаге, тако да 

би требало прецизирати када особље може доћи на локацију градилишта и када градилишта 

морају бити затворена. 

Када говоримо о изградњи путева, великим инфраструктурним регионалним пројектима, нико не 

може предвидети даљи развој радова и извршење уговорених обавеза које је донела ова 

глобална здравствена криза. Предвидљиво је да се рокови из уговорених обавеза не могу 

испунити и да треба предложити системски начин решавања насталог проблема. Учесници 

уговорених обавеза морају после ове кризе наставити радове и испунити нове услове изазване 

нмерама услед пандемије, уважавајући све проблеме које проузрокују кашњења пре настављања 

радова. Решавање овог питања у основи је економска категорија, а онда правна. Наша 

грађевинска индустрија нема средстава за самостално решавање овако великог економског 

проблема и неопходно је да друштвена заједница учествује у том решавању. 

Прво питање се намеће да ли зауставити пројекте ради заштите радника? 

Друго, да ли започињати нове пројекте, док су путеви толико неискоришћени у овој ситуацији, 

која ће потрајати према речима стручњака медицинске струке ? 

Следећи корак је према нашем мишљењу, убрзавање фазе припреме и предрадње редовних и 

социјалних владиних програма да би се ти пројекти што боље и брже активирали, укључујући 

болнице, школе, вртиће. Затим, хитно ангажовање малих и средњих предузећа ублажиће њихове 

губитке и престанак рада изазван пандемијом вируса КОВИД-19. За јесењу сезону припремити 

већину пројеката, као подстицај грађевинарству и шире економије кроз стварање пословног 

поверења, све у циљу посвећености прокламованој инфраструктурној обнови нашег друштва. 

Предлажемо да се прво појача динамика извођења грађевинских радова, не у пуном капацитету 

јер нису у потпуности ни престајали са радом. По нашој процени били су умањени за 50%. Тиме 

постижемо да вредност индустријских радова више не пада, већ да постепено расте и да пад 

производње буде незнатан, да се сустижу уговорени рокови како би се кашњења умањила. Тако 

губици не би били велики. 

 



                                                                                                                                                              
Свакако повећањем радова на самој локацији повећава се потражња за материјалима. Цео процес 

производње грађевинских материјала мора да прати процес извођења радова на градилиштима. 

Ситуација за компаније које већ имају уговорене обавезе и настављају несметан рад је знатно 

боља од оних које немају и које се боре да опстану на тржишту. Таква предузећа би требало 

укључити кроз одређене пројекте у складу са њиховим стручном и професионалном структуром 

запослених, везујући их за локалну самоуправу где делују и раде. 

Сви се морају придржавати прописаних владиних мера да би осигурали здравље и безбедност 

радника на градилиштима а тиме и финансијска сигурност њихових породица.  

Цео процес се заокружује кроз производњу материјала, транспорт и кроз друштвене заједнице 

где се изводе радови. Придржавањем свих мера и упутстава које влада прописује градилишта 

могу бити сигурна, безбедна и у пуној радној функцији. 

Као последице уведених мера, због физичког дистанцирања на сваком радном месту неизбежно 

ће се повећати трошкови извођења радова, као и временски успорити завршавање свих пројеката. 

Такође, повећавају се трошкови путовања сезонских радника до радног места.  

Социјално дистанцирање подразумева увођење смена како би се смањио број радника на једном 

месту. Таква организација радова тражи нову динамику, као и повећање броја мобилних 

санитарних уређаја на самом градилишту, пре свега водећи рачуна о здрављу и безбедности 

радника. 

Организацијом радова смањити циркулацију људи на градилишту, посебно у делу долазака са 

стране као што је допремање материјала, хране, или обилазака. Обезбедити комуникацију на 

градилиштима тако да се различите занатске групе у раду не сусрећу, већ да имају свако свој план 

долазака, одлазака и самог рада. 

Зависно од објеката у изградњи, имамо две форме начина спровођења мера заштите запослених, 

и то:  

- мере у припреми и изградњи инсталатерских и занатских радова на великим инфраструктурним 

објектима и системима 

- мере за грађевинске, инсталатерске и занатске радове у трговинским центрима, стамбеним 

зградама, разним локалима, породичним кућама и становима. 

 

 

Потребно је: 

• одредити лице које спроводи мере и упутства на градилишту 



                                                                                                                                                              
• усагласити и обезбедити спровођење мера и поступака 

• одредити забрану приласка и доласка на објекат и посао (ризичне групе, године, обезбедити 

рад од куће...) 

• прописати начин за групно путовање - долажење на посао 

• контролисати примене владиних упутстава да би се смањио ризик преноса вируса на 

градилишту 

• видно поставити информације о владиним упутствима за безбедност радника, пружању прве 

помоћи и бројеве хитних служби 

• обезбедити средства за личну заштиту запослених, као и хигијену, уз строго вођење рачуна о 

физичком растојању између запослених од два метра. 

 

Имајући у виду немогућност да се сваки радни задатак обавља на размаку од два метра, обавеза 

пословођа је да успоставе хијерархију контроле, тако да се смањи шанса радника да буду у 

директном контакту, лице у лице, евентуално да стоје један поред другог. Такву врсту контакта 

смањити на минимални временски интервал. Ограничити број људи у дизаличним постројењима, 

уз редовно чишћење и дезинфекцију додирних тачака, ручки, тастера и стакла. 

За сва питања у вези са новонасталом ситуацијом Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију 

и рециклажу вам стоји на располагању са својим тимом за хитне интервенције састављеним од 

наших чланова, врхунских стручњака за теме заштите радника у грађевинском сектору, према 

препорукама које је усвојила Влада Србије за сузбијање пандемије проузроковане вирусом 

КОВИД-19. 

 

 

 

 


