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101 Šta je potrebno za ulazak u prostorije 
fabrike?

Za ulazak u prostorije fabrike mi je 
potrebna iskanznica.

Ništa, svima je dozvoljeno da uđu 
u prostorije fabrike.

Za ulazak u prostorije fabrike mi je 
potreban ključ. x x x

102 Kako se nosi iskaznica  preduzeća? Legitimacija preduzeća može da se 
drži u džepu pantalona.

iskaznica  mora uvek da se nosi 
tako da je dobro vidljiva.

Moram da nosim legitimaciju 
preduzeća samo kada ja to želim. x x x

103
Gde treba staviti dozvolu za ulazak? Dozvolu za ulazak ću staviti na sedište 

suvozača.
Dozvola za ulazak se mora uvek 
držati u ruci.

Dozvola za ulazak mora biti 
postavljena tako da je jasno 
vidljiva u vozilu.

x x x

201 Koja je osnova za bezbedan rad na 
lokaciji?

Pravila BASF preduzeća koja 
spasavaju život.

Nošenje legitimacije. Kačenje lepih fotografija u 
prostorijama fabrike. x x x

202

Koje posledice ima zanemarivanje 
pravila BASF preduzeća koja 
spasavaju život?

Svaki zaposleni je odgovoran za 
sopstvenu sigurnost. Zbog toga BASF 
preduzeće nema pravila koja 
spasavaju život.

Zanemarivanje pravila BASF 
preduzeća koja spasavaju život od 
strane izvođača radova će 
rezultirati izdavanjem zabrane 
ulaska u fabriku od najmanje 1 
godine za zaposlenog.

U slučaju zanemarivanja pravila 
BASF preduzeća koja spasavaju 
život, mogu nastaviti dalje da radim 
i ponašati se kao da se nije ništa 
desilo.

x x x

203
Šta važi za pušenje i otvoreni plamen 
u prostorijama fabrike?

Pušenje i otvoreni plamen su 
dozvoljeni samo na otvorenom.

Pušenje je dozvoljeno u motornim 
vozilima kada su prozori i vrata 
zatvoreni.

Pušenje i otvoreni plamen su 
generalno zabranjeni. x x x

204 Gde na području fabrike možete pušiti 
cigaretu/električnu cigaretu?

Pušenje je dozvoljeno svuda, osim na 
sastancima.

Može se pušiti samo u označenim 
prostorijama. 

U vozilima se može pušiti kada su 
prozori i vrata zatvoreni. x x x

205
Koja izjava o alkoholnim pićima je 
tačna?

Alkohol je striktno zabranjen u čitavoj 
fabrici.

Sve dok moja sposobnost 
percepcije nije ograničena, alkohol 
se može konzumirati.

Dozvoljena su pića sa sadržajem 
alkohola manjim od 2 %. x x x

206

Koje su izjave o upotrebi droga u 
BASF preduzeću tačne?

Nošenje i uzimanje droga kao i rad pod 
uticajem droga strogo su zabranjeni.

Droge se mogu nositi, ali se ne 
smeju uzimati ili koristiti.

Zavisi od posla: u kancelarijama, 
laboratorijama i radionicama važe 
druga pravila nego u proizvodnim 
postrojenjima.

x x x
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207

Šta znači ovaj znak? Stop! Ovde su vam potrebne rukavice. 
Obično dobijete par rukavica na ulazu 
u zgradu. Ni pod kojim okolnostima ne 
bi trebalo skidati rukavice pre nego što 
napustite zgradu.

U ovu oblast ne smeju ulaziti 
neovlašćena lica zbog prisustva 
opasnih materija ili opasnih 
sistema. Za ulazak vam je 
potrebna izričita dozvola osobe 
odgovorne za operativni prostor.

Ovaj znak se odnosi samo na 
posetioce, a ne na lica koja treba 
da obavljaju posao. Pošto vi, kao 
izvođač radova, imate neophodno 
stručno znanje za rukovanje 
opremom i opasnim materijalima, 
dozvoljeno vam je da uđete u 
zgradu.

x x x

208

Koja izjava o fotografisanju i snimanju 
(čak i sa mobilnim telefonima) važi 
uBASF preduzeću?

Fotografisanje i snimanje su dozvoljeni 
samo ako su kolege koje se nalaze na 
fotografijama sa tim saglasne.

Fotografisanje i snimanje su 
uglavnom zabranjeni u 
prostorijama fabrike.

Fotografije su dozvoljene samo na 
sopstvenom radnom mestu, 
ukoliko se na fotografijama ne 
mogu videti poslovne tajne.

x x x

209

Kako se treba ponašati kada se u 
prostorijama fabrike sretnete sa  
službom za bezbednost lokacije ili 
vatrogasnom službom u akciji?

Apsolutno moram da se pridržavam 
instrukcija službe za bezbednost 
lokacije i vatrogasne službe.

Mogu slobodno da odlučim da li da 
pratim uputstva službe za 
bezbednost lokacije i vatrogasne 
službe.

Moram obavezno da pratim 
uputstva vatrogasne službe. 
Služba za bezbednost lokacije 
može dati uputstva samo 
zaposlenima BASF preduzeća. 

x x x

210

Čemu služe ovi paneli sa znacima i 
šta moram da uradim? 

Paneli sa znacima služe za regulisanje 
saobraćaja u posebnim situacijama. 
Uputstva moraju da slede samo 
zaposleni BASF preduzeća.

Na panelima sa znacima se u 
posebnim prilikama prikazuju 
različite slike fabrike u 
Ludwigshafen-u .

Paneli sa znacima se koriste u 
specifičnim situacijama za ciljano 
regulisanje saobraćaja, uputstva 
se moraju poštovati od strane svih. x x x

211

Vozite automobil ili kamion, na koje 
učesnike u saobraćaju morate 
posebno da obratite pažnju?

Ne postoje učesnici u saobraćaju na 
koje mora posebno da se obrati pažnju.

Posebno mora da se obrati pažnju 
na najslabije učesnike u 
saobraćaju, kao npr. bicikliste ili 
pešake.

Mora posebno da se obrati pažnja 
na vozače kamiona, pošto često 
nisu upoznati sa područjem 
preduzeća.

x x x

212
Vozite bicikl na području fabrike. Koja 
izjava o biciklističkoj kacigi je tačna?

Prilikom vožnje biciklom, uvek treba 
nositi biciklističku kacigu, jer je na 
području fabrike kaciga obavezna.

Da bi se sprečile štete po zdravlje, 
pri temperaturi iznad 25 °C, ne 
treba nositi biciklističku kacigu.

Biciklistička kaciga može uništiti 
frizuru. Treba je koristiti samo 
izvan fabrike.

x x x
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213

Vozite bicikl na području fabrike. Kako 
treba da pređete šine fabričke 
železnice?

Silazim sa bicikla, guram svoj bicikl 
preko šina, vraćam se na bicikl i vozim 
dalje.

Pazim da prelazim šine pod 
sigurnim uglom.

Nije mi dozvoljeno da prelazim 
šine na području BASF preduzeća i 
zato uvek vozim između šina.

x x x

214 Na šta treba da obratim pažnju kada 
prelazim šine kada su vlažne?

Kada su vlažne, šine su naročito 
klizave.

Kada su vlažne, šine uopšte nisu 
klizave.

Nema ničeg posebnog na šta treba 
da obratim pažnju. x x x

215
Ako na području fabrike koristite 
bicikl: Na koje od sledećihpravila 
morate da obratite pažnju?

Vožnja u nizu je opasna: Uvek vozite 
uporedo.

Uporedna vožnja je opasna: Uvek 
vozite u koloni.

Maksimalno 3 biciklista mogu da 
voze uporedo. x x x

216
Kakvu ulogu igra Uredba o drumskom 
saobraćaju za drumski saobraćaj u 
okviru fabrike?

Odredbe Uredbe o drumskom 
saobraćaju se primenjuju i napodručju 
fabrike.

Uredba o drumskom saobraćaju ne 
važi u okviru ograde fabrike.

Uredba o drumskom saobraćaju se 
odnosi samo na ograničenja brzine. x x x

217 Koja je maksimalna brzina za vozila 
svih vrsta na području fabrike?

Maksimalna brzina je 50 km/h (kao u 
naseljima).

Maksimalna brzina je 30 km/h za 
kamione i 50 km/h za automobile.

Maksimalna brzina je 30 km/h. x x x

218
Koja pravila važe zaprvenstvo prolaza 
na području fabrike?

Nema pravila za prvenstvo prolaza, pa 
je razumevanje znacima rukom 
neophodno.

Prvi na raskrsnici uvek ima pravo 
prvenstva.

Osnovno pravilo glasi: desno pre 
leva. x x x

219
Kako moram da se ponašam kada 
naiđem na obeležje širokih linija?

Dati pravo prvenstva, ja moram da 
sačekam.

Ja imam pravo prvenstva i mogu 
da nastavim da vozim.

Obeležje širokih linija je pešački 
prelaz (zebra prelaz) za male 
grupe.

x x x

220

Želite da parkirate vozilo ispod cevnog 
mosta, jer tamo uglavnom postoji 
slobodan prostor. Koja izjava je tačna?

Prostor ispod cevnih mostova je 
namenjen za parking. Parkiranje je u 
redu.

Tamo parkirano vozilo ne ometa, 
jer se na cevni most može popeti 
preko postojećih merdevina.

Vozila se ne smeju parkirati tamo 
jer mogu da ometaju otklanjanje 
problema ili radove održavanja. x x x

221
Na šta moram da obratim pažnju 
prilikom parkiranja?

Nije dozvoljeno parkiranje preko 
podzemnih hidranata i otvor za 
kanalizaciju.

Nije dozvoljeno parkiranje ispod 
drveća.

Ne postoje posebna pravila za 
parkiranje. x x x

222
Koje je značenje crvenih obeležja na 
ivici kolovoza?

To je crvena autobuska linija. Ovde je apsolutno zabranjeno 
zaustavljanje, zadržavanje i 
parkiranje.

Ovo je posebno lepa oblast fabrike 
sa zanimljivim postrojenjima. x x x
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223
Koje je značenje srednjih linija u boji? Srednje linije u boji nemaju posebno 

značenje.
Ovo je posebno lepa oblast fabrike 
sa zanimljivim postrojenjima.

Ovde važi ograničena zabrana 
zaustavljanja, parkiranje je ovde 
zabranjeno.

x x x

224
Koje je minimalno rastojanje koje 
treba da se održava prilikom 
parkiranja blizu šina fabričke pruge?

0,5 m 1,5 m 2,5 m
x x x

225

Koja pravila prvenstva važe u vezi sa 
železničkim saobraćajem napodručju 
fabrike?

Železnička vozila uvek imaju prioritet. 
Moraju da se prate uputstva strojovođe 
za manevrisanje lokomotive.

Železnička vozila i motorna vozila 
(kamioni, automobili) imaju 
jednaka prava. Važi „desno pre 
leva“.

Pravo prvenstva između 
železničkih i motornih vozila je od 
slučaja do slučajaregulisano 
znacima, rampama i semaforima.

x x x

226

Kao vozač motornog vozila ne možete 
da vidite pravac kretanja vozila 
prilikom vožnje unazad. Šta ćete 
uraditi?

Sviraću i polako voziti unazad. Potreban mi je usmerivač. Postaviću signalni trougao na 
kolovoz i voziti unazad.

x x x

227

Na šta treba da obratite posebnu 
pažnju kao biciklista na području 
fabrike?

Oprez, opasnost od pada! Putevi bez 
biciklističkih staza, neravan teren, šine 
ili klizave površine kao što su rešetke 
zahtevaju vašu veliku pažnju.

Ništa posebno - saobraćajna 
situacija je ista kao i izvan područja 
fabrike.

Moram da budem oprezan da ne 
zalutam. U cilju efikasnog 
korišćenja svog radnog vremena, 
važno je da uvek dođem do 
odredišta na najkraći i najbrži način.

x x x

228
Vozite automobil na području fabrike. 
Vaš mobilni telefon zvoni. Kako se 
ponašate?

Držim mobilni telefon čvrsto na uhu, 
kako bih mogao da razumem svog 
sagovornika.

Koristim zvučnik u svom vozilu ili 
se zaustavljam radi telefoniranja i 
isključujem motor.

Držim mobilni telefon neprimetno 
na uhu, tako da me ne vide 
zaštitari fabrike.

x x x

229

Kako se ovde treba ponašati? Automobili i kamioni moraju da koriste 
obilaznicu. Biciklistima je dozvoljeno da 
voze kroz barijeru.

Vozila koja nisu fabrička vozila 
moraju da koriste obilaznicu. BASF 
vozilima je dozvoljeno da voze 
kroz barijeru.

Blokirano za vozila svih vrsta, treba 
da se koristi obilaznica. x x x

230

Kako se ponašam kao biciklista pri 
zabrani za bicikliste u BASF 
preduzeću u slučaju klizavosti?

Guram svoj bicikl ili ga ostavljam da 
stoji i koristim javni prevoz na području 
fabrike.

Vozim bicikl vrlo sporo. Zabrana za dvotočkaše važi samo 
za mopede, tako da kao biciklista 
mogu nastaviti da vozim. x x x
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301
Morate da izvršite posao u BASF 
preduzeću. Šta radite pre početka 
vašeg posla?

Prvo pozdravljam odgovornog 
majstora ili pretpostavljenog, zatim 
mogu odmah da počnem sa radom.

Ako mi je radno mesto poznato, 
odmah mogu da počnem sa radom.

Prijavljujem se na mestu za prijavu 
u pogonu. x x

302

Ulazite u pogonu BASF preduzeća, 
kako biste tamo obavili posao. Zašto 
morate prvo da odete u mesto za 
prijavu?

Kako bih upoznao kolege BASF 
preduzeća sa kojima moram da radim 
zajedno. Pored toga, dobijam 
zanimljive informacije o opštem toku 
radnog dana u preduzeću.

Da pitam za vremena pauze u 
preduzeću. Ovde mogu da se 
sprijateljim sa nekim BASF 
kolegama i da imam nekoga sa 
kim mogu da provedem pauze.

Da dobijem informacije o 
ponašanju u preduzeću i u slučaju 
alarma. Pored toga, tamo moram 
da okačim svoju kartu za prijavu ili 
da se prijavim u elektronskom 
sistemu prijavljivanja.

x x

303

Šta treba uzeti u obzir u vezi sa ovim 
znakom?

Simbol označava eksplozivno 
područje. Ulazak u ovakve oblasti je 
dozvoljen samo posle konsultacija sa 
preduzećem.

Za radove u tako označenim 
područjima je potrebna dozvola za 
radnike u EX područjima. Ovde 
mogu da rade samo zaposleni 
mlađi od 30 godina.

Ovaj simbol pokazuje najbrži izlaz 
iz postrojenja (EXit). U slučaju 
alarma idite odmah u tom pravcu. x x

304

Želite da telefonirate sa vašim 
mobilnim telefonom u eksplozivnom 
području. Na šta treba da obratite 
pažnju?

Ne postoji ograničenje: Mobilni telefoni 
mogu da se nose i koriste svuda.

Ovo je potencijalno eksplozivna 
oblast. Nošenje i korišćenje 
mobilnih telefona je zabranjeno. 
Izuzetak: Specijalno odobreni i 
označeni uređaji zaštićeni od 
eksplozije.

Mobilni telefoni mogu da se koriste 
samo u prisustvu zaposlenog 
BASF preduzeća.

x x

305

Nalazite se u eksplozivnoj zoni, koja 
tehnička pomoćna sredstva možete 
da nosite sa sobom?

Sve profesionalne i privatne mobilne 
uređaje (npr. pametni telefon, pametni 
sat, pratilac za fitnes, tableti) mogu da 
nosim sa sobom. Uređaji moraju biti 
isključeni.

Sve profesionalne i privatne 
mobilne uređaje (npr. pametni 
telefon, pametni sat, pratilac za 
fitnes, tableti) mogu da nosim sa 
sobom. Za podršku u radu mogu 
da se koriste ovi uređaji.

U potencijalno eksplozivnim 
oblastima može da se nosi samo 
specijalno odobrena oprema 
zaštićena od eksplozije, kao i 
analognih ručni satovi i ključevi za 
automobile, npr. u džepu 
pantalona. Sva ostala ne-
eksplozivna oprema zahteva 
operativnu dozvolu vatrogasne 
službe.

x x

306
Šta je uključeno u osnovnu opremu 
moje lične zaštitne opreme (OZO)?

Svaki zaposleni može da odluči za 
sebe šta želi da obuče na poslu.

Zaštitne cipele, radno odelo, 
zaštitne naočare, kaciga

Zaštitne cipele, radno odelo, 
zaštitne naočare, biciklistička 
kaciga

x x
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307

Šta znači ovaj znak? Sterilna oblast BASF preduzeća: 
Zamenite tamne cipele D za bele 
cipele W prema operativnom uputstvu.

Ovde moraju da se nose 
odgovarajuće zaštitne cipele S2 ili 
S3 u skladu sa operativnim 
uputstvom.

Ovde se preporučuju sigurnosne 
cipele.

x x

308
Šta znači ovaj znak? Ovde treba da se nosi zatvoreno radno 

odelo.
U ovoj oblasti, jakna radnog odela 
može biti otvorena.

Preporučuje se nošenje radnog 
odela. x x

309

Šta treba da uradite u oblastima 
označenim ovim znakom?

Treba da stavite naočare za sunce. U ovoj oblasti morate pažljivo da 
radite, pošto ovde rade i slepi 
zaposleni.

U ovoj oblasti postoji obaveza 
nošenja zaštitnih naočara.

x x

310
Šta znači ovaj znak? Skinite pokrivač glave. U ovoj oblasti postoji obaveza 

nošenja zaštitne kacige.
Ovde se izdaje kaciga.

x x

311

Vidite jedan od dole navedenih 
piktograma za opasnost ispod i ne 
znate njegovo značenje. Šta ćete 
uraditi?

U BASF preduzeću nema opasnosti. 
Stoga, ne moram da pitam šta znači 
piktogram za opasnost. Mogu da uđem 
u označena područja bez daljih mera.

Ne ulazim u oblast i prvo pitam 
zaposlenog u BASF preduzeću ili 
kolegu za značenje piktograma za 
opasnost. Ovo rezultira zaštitnim 
merama koje su neophodne.

Ulazim u oblast bez razmišljanja, 
ništa se neće desiti.

x x x

312

Kada i gde da saznam koja je OZO 
potrebna u pogonu?

Prilikom ulaska u područje fabrike, 
zaštitari fabrike me informišu o OZO 
koja je neophodna u fabrici.

Kao izvođač radova, dozvoljeno mi 
je samo da razgovaram sa mojim 
pretpostavljenim. Zaposleni BASF 
preduzeća ne smeju da mi daju 
nikakve informacije.

Tokom operativnog upućivanja na 
mestu za prijavu biću obavešten o 
tome koja je OZO neophodna u 
pogonu.

x x

313
Da li se morate prijaviti na mestu za 
prijavu prilikom ulaska u BASF 
preduzeće?

Da, da se lično predstavim i pokažem 
svoje potvrde.

Da, bilo kačenjem moje kartice za 
prijavu ili unošenjem u elektronski 
sistem za prijavu.

Ne, ako sam već jednom ranije bio 
u ovom BASF preduzeću, ne 
moram ponovo da se prijavim.

x x x
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314
Koji postupak treba poštovati kada se 
napušta pogon u vezi sa karticom za 
prijavu?

Samo se pozdraviti sa kolegama 
sasvim je dovoljno kada je tekući 
posao u pitanju.

Uzeti karticu za prijavu sa table za 
prijavu ili se odjaviti u 
elektronskom sistemu za prijavu.

Ostaviti karticu za prijavu okačenu, 
ako posao još nije završen. x x x

315

Koja izjava o prijavi/odjavi u pogonu 
je tačna? (Kartica za 
prijavu/elektronski sistem za prijavu)

Vatrogasci me u slučaju alarma traže 
tamo gde sam prijavljen. Ako nisam 
pravilno prijavljen, gubi se dragoceno 
vreme.

Sistem prijavljivanja je u slučaju 
alarma od pomoći, ali se uglavnom 
ne koristi za spasavanje lica. 
Postoje važnije stvari od poštivanja 
sistema za prijavu.

Sistem za prijavu je važan, kako bi 
moje radno vreme moglo pravilno 
da se izračuna. Ako zaboravim da 
se prijavim, moj pretpostavljeni to 
može naknadno da ispravi.

x x x

316

Na šta moram da obratim pažnju 
prilikom ulaska u BASF pogonu?

Ne postoji ništa na šta moram posebno 
da obratim pažnju ako želim da uđem 
u BASF preduzeće.

Moram da obratim pažnju na 
znake operativnog područja, ovde 
vidim koja OZO mora da se nosi u 
pogonu.

Moram da obratim pažnju da uvek 
imam odgovarajuće ključeve za 
preduzeće sa sobom, inače ne 
mogu da uđem u preduzeće kada 
su vrata zaključana.

x x

317
Kada se mora proveriti lična zaštitna 
oprema (OZO)?

Samo prema nalogu pretpostavljenog. Ako sam OZO pozajmio kolegi i on 
je ne vrati istog dana.

Pre svake upotrebe, OZO mora da 
prođe vizuelni pregled i 
funkcionalnu proveru.

x x

318
Koliko često zaposleni treba da prođu 
obuku o pravilnom korišćenju OZO?

Pre prve upotrebe OZO a zatim 
redovno, najmanje jednom godišnje.

Dovoljno je da se zaposlenima 
daju uputstva za upotrebu 
proizvođača na čitanje.

Samo ako OZO koristi više 
zaposlenih, u suprotnom nije 
neophodno upućivanje.

x

319
Koje zahteve uopšte mora da 
ispunjava lična zaštitna oprema 
(OZO)?

OZO mora uvek da bude u istoj boji 
kao i ostala radna odeća.

OZO se mora izabrati tako da je 
uvek mogu koristiti sve kolege u 
timu.

Mora biti pogodna za upotrebu pod 
datim uslovima. x x

320

Šta radite kada na pakovanju vidite 
grafičku oznaku u obliku crvenog 
romba sa belom pozadinom i crnim 
simbolima?

Udaljim se i ne dodirujem pakovanje, 
ukoliko nisam dobio nalog da to uradim.

Ove grafičke oznake odnose se 
samo na  BASF zaposlene. Ne 
moram da se udaljim, jer ne 
otvaram pakovanje.

Samo ukoliko istovremeno vidim 
svih 9 različitih grafičkih oznaka, 
moram da se udaljim. x x x

401
Ko vrši procenu rizika sa mnom? Procenu rizika vrši ovlašćeni 

predstavnik izvođača radova zajedno 
sa BASF preduzećem na licu mesta.

Procenu rizika može da izvrši sam 
izvođač radova, pošto je on 
specijalista.

Procene rizika moraju da se vrše 
samo za nova postrojenja. x x

402 Gde se predaje radna dozvola? Radnu dozvolu dobijam na licu mesta 
na radnom mestu.

Radnu dozvolu dobijam na kapiji 
fabrike.

Radnu dozvolu dobijam u bazi mog 
poslodavca. x x

403 Od koga dobijam dozvolu za rad u 
BASF pogonu?

Od zaštitara fabrike. Od kontakt osobe pogona ili 
nadzornika.

Radna dozvola mi nije potrebna. x x
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404

U BASF proizvodnom preduzeću 
morate zameniti pumpu. Na šta treba 
da obratite pažnju pre početka posla?

Ništa, jer je BASF prethodno očistio 
sve vodove i komponente postrojenja.

Nije mi dozvoljeno da započnem 
rad bez radne dozvole BASF 
preduzeća i bez usmenog 
dogovora o bezbednosti na licu 
mesta.

Nakon usmenog dogovora o 
radovima koji treba da se 
sprovedu, mogu direktno početi. x x

405

Niste dobili radnu dozvolu nakon 
usmenog dogovora o bezbednosti na 
licu mesta. Kako se ponašate?

Nakon što završim svoj posao, 
obavestiću osobu za kontakt u 
preduzeću da nisam dobio radnu 
dozvolu.

Počeću da radim, moja kontakt 
osoba će mi doneti radnu dozvolu.

Aktivno ću se raspitati kod osobe 
za kontakt u pogonu o radnoj 
dozvoli i započeti sa radom tek 
kada budem imao istu.

x x

406

Pre početka rada, uprkos radnoj 
dozvoli i usmenom dogovoru o 
bezbednosti na licu mesta, još uvek 
postoje nejasnoće. Šta ćete uraditi?

Neću početi sa radom i raspitaću se. Predaću svoj posao svom kolegi 
bez daljeg objašnjenja.

Zabeležiću nejasnoće na radnoj 
dozvoli i početi sa radom.

x x

407

Koja pitanja treba obavezno da 
razjasnite pre nego što počnete da 
radite, kako bi posao mogli bezbedno 
da obavljate?

Gde mogu da nađem aparat za 
gašenje požara?
Kada imam pauzu?
Gde mogu da pušim?
Gde je sledeći tuš za hitne slučajeve?

Gde je tuš za ispiranje očiju?
Gde mogu da nađem aparat za 
gašenje požara?
Koliko traje moja pauza?
Gde je sledeći tuš za hitne 
slučajeve?

Gde je put za beg?
Gde je sledeći tuš za hitne 
slučajeve?
Gde je sledeći tuš za ispiranje 
očiju?
Gde mogu da nađem aparat za 
gašenje požara?

x x x

408

Kada vam je potrebna dozvola za 
vožnju?       (dozvola za vožnju nije 
u smislu vozačka dozvola) 

Za radove koji zahtevaju vožnju na 
području fabrike sa vozilima.

Za radove koji zahtevaju ulazak u 
ili iz kontejnera, cevi, jama, 
šahtova ili sličnih uskih prostorija.

Bezbednost je najveći prioritet u 
BASF preduzeću. Zbog toga ovaj 
sertifikat ne postoji u BASF 
preduzeću.

x x

409

Kada vam je potrebna dozvola za 
vatru?

Dozvola za vatru je potrebna samo ako 
se radovi obavljaju u eksplozivnom 
području.

U BASF fabrikama vam je 
potreban sertifikat za vatru samo 
kada radite sa otvorenim 
plamenom u eksplozivnim 
područjima.

U slučaju opasnosti od požara 
usled rada sa otvorenim 
plamenom i u slučaju opasnosti od 
eksplozije u eksplozivnim 
područjima zbog izvora paljenja, 
potrebna je dozvola za vatru.

x x

410
Koji uslovi moraju da budu ispunjeni 
da bi se započeo rad sa posebnim 
opasnostima?

Postojanje pravilno popunjene radne 
dozvole je dovoljno.

Po pravilu je dovoljan usmeni 
dogovor o bezbednosti na radnom 
mestu.

Pravilno popunjena radna dozvola i 
usmeni dogovor o bezbednosti na 
licu mesta.

x x
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411 Kada se mora izvršiti procena rizika? Najmanje jednom mesečno. Pre nego što se započne posao, a 
zatim uredovnim intervalima.

Samo u slučaju nesreće na poslu. x

412

Koja izjava u vezi sa hijerarhijom 
mera u proceni rizika je tačna?

Uklanjanju izvora opasnosti treba dati 
prednost, jer je to najviši prioritet u 
hijerarhiji mera i stoga ima najveći 
domet.

Trebalo bi uvek izvesti tehničke 
mere, jer one imaju najveći domet.

Kod svake procene rizika uvek se 
moraju izvesti tehničke, 
organizacione i lične mere. x

413

Vaši zaposleni treba da obavljaju 
aktivnosti u BASF preduzeću za koje 
moraju da prihvate dozvole. Šta 
morate da uradite?

Ništa, nisu potrebne posebne 
kvalifikacije za prihvatanje dozvola.

Ukratko ćete objasniti zaposlenom 
o čemu se radi, onda će se on sam 
snaći.

Redovno upućujete vaše 
zaposlene o sistemu dozvola 
BASF preduzeća i dokumentujete 
kvalifikaciju u bezbednosnoj 
propusnici zaposlenih.

x

414
Koja osnovna pravila važe za 
saradnju između BASF preduzeća i 
izvođača radova?

Samo pravilo lokacije. Pravilo lokacije i LU-R-OSA 002 
„Bezbednost prilikom angažovanja 
izvođača radova“.

Samo smernice i propisi 
profesionalnog udruženja. x

415
Ko treba da nosi sa sobom 
bezbednosnu propusnicu?

Svaki zaposleni izvođača radova. Zaposleni izvođača radova sa 
posebnim ovlašćenjima i 
kvalifikacijama.

Samo nadzornici izvođača radova.
x x

501

Zašto je važno obratiti pažnju na 
čistoću i red na radnom mestu 
prilikom rada u BASF preduzeću?

Čistoća i red su osnov za bezbedan 
rad. O tome se u BASF preduzeću 
brine osoblje obučeno za čišćenje.

Čistoća i red su osnov za 
bezbedan rad. Stoga, tokom 
pripreme rada, tokom izvršenja 
posla i nakon obavljenog posla, 
uvek je potrebno da svako lično 
obrati pažnju na red i čistoću.

Čistoća i red su osnov za 
bezbedan rad. Međutim, tek nakon 
završetka radova treba da se 
temeljno pospremi i očisti radno 
mesto. Posle toga, radno mesto 
kontroliše BASF predstavnik.

x x

502 Mogu li da jedem i pijem za vreme 
rada?

Ne, za ovo se moraju posetiti određene 
prostorije za pauzu.

Da, kada sam jako gladan smem 
da jedem na gradilištu.

U BASF preduzeću nema propisa 
za jelo i piće tokom rada. x x

503
Na šta treba da obratim pažnju ako 
radim na platformama od rešetki ili 
skelama?

Ništa, jer u fabrikama postoji obaveza 
nošenja kacige.

Ništa, sve dok se nakon rada 
sakupljaju mali delovi i brišu 
tečnosti.

Padanje malih delova i tečnosti se 
mora sprečiti preduzimanjem 
odgovarajućih mera.

x x

504

Koja izjava o opasnosti od spoticanja 
je tačna?

Da bi uštedeo vreme, ostavljam svoje 
alate i materijal tamo gde su mi 
potrebni. Nije strašno ako ovde postoje 
opasnosti od spoticanja.

Mogu da skladištim svoj alat i 
materijal na način koji želim. 
Kolege moraju da obrate pažnju na 
to gde idu.

Skladištim svoj alat i materijal 
sigurno i ne dozvoljavam da dođe 
do opasnosti od spoticanja. Ako je 
potrebno, opasna oblast će biti 
blokirana.

x x
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505

Koja izjava o bezbednosnim 
uređajima i putevima za bekstvo je 
tačna?

Bezbednosni uređaji i putevi za 
bekstvo ni u kom slučaju ne smeju biti 
zagrađeni.

Bezbednosni uređaji i putevi za 
bekstvo mogu biti zagrađeni za 
kratko vreme, tako da rad može 
efikasno da se obavlja.

Ako je potrebno, bezbednosni 
uređaji i putevi za bekstvo se mogu 
zagraditi. x x x

506
Koja izjava o bezbednosnim 
uređajima je tačna?

Za zaposlene izvođača radova, oznake 
BASF preduzeća su samo preporuka.

Zabranjeno je uklanjanje i 
zaobilaženje bezbednosnih uređaja.

Uklanjanje i zaobilaženje 
bezbednosnih uređaja je u slučaju 
nedostatka prostora dozvoljeno.

x x x

507
Šta treba imati u vidu kada se na 
usponu na skelu nalazi samo prazan 
zaštitni omotbez potvrde o odobrenju?

Kročenje na skelu samo na sopstveni 
rizik.

Skela mora biti proverena. Ako je 
sve u redu, upotreba je dozvoljena.

Skela je blokirana i ne sme da se 
koristi. x x

508 Šta moram da uradim pre nego što 
kročim na skelu?

Moram da proverim skelu na vizuelne 
nedostatke.

Ništa, jer skela je napravljena od 
strane specijalizovane kompanije.

Moram da se ubeležim po imenu 
na dozvoli. x x

509
Šta da radim ako otkrijem nedostatak 
na skeli?

Ostavljam dozvolu i obaveštavam svog 
nadređenog da ne mogu da radim.

Utvrđivanje nedostataka nije moj 
posao, samo ih ignorišem i nadam 
se da se ništa neće dogoditi.

Moram da izvučem dozvolu i 
obavestim moju kontakt osobu u 
preduzeću.

x x

510

Na šta treba da obratim pažnju kada 
radim na visini?

Zbog bezbednosti mojih kolega 
obezbeđujem radno područje. Za 
sopstvenu sigurnost osiguravam sebe 
od pada.

Osiguravam sebe od pada, moje 
kolege moraju biti oprezne da im 
ništa ne padne na glavu kada 
prolaze pored.

Moram da se osiguram tako da se 
osećam bezbedno. Nema tačnih 
propisa. x x

511

Koji od sledećih znakova (piktograma) 
upućuje na upotrebu OZO od pada?

x x

512

Koja pravila važe za korišćenje 
objekata i opreme BASF preduzeća 
(npr. teretnih liftova, viljuškara, 
dizalica) od strane nezaposlenih u 
fabrici?

Teretni liftovi mogu da se koriste ako to 
posao zahteva. Dovoljna je kratka 
konsultacija sa mojim nadređenim o 
toku posla.

Svu BASF opremu i uređaje mogu 
takođe da koriste i osobe koje nisu 
zaposlene u fabrici, osim ako to 
izričito ne zabranjuje znak zabrane 
koji je postavljen na uređajima.

Teretni liftovi, viljuškari i dizalice 
mogu da se koriste uz isključivo 
odobrenje BASF preduzeća kao i 
dokaz o podobnosti.

x x x

513
Šta moram da uradim ako nisam 
siguran dok radim svoj posao?

Nastavljam sa radom po svojim 
najboljim saznanjima i verovanjima.

Prekidam posao i pitam kolege ili 
BASF kontakt osobu.

Pozivam svog kolegu bez daljih 
objašnjenja da završi posao za 
mene.

x x



Srpski
Grupa Grupe tema                                                       

100 Na fabričkoj kapiji Bitte beachten Sie
200 Na području fabrike
300 U pogonu
400 Na radnom mestu
500 Tokom izvršenja posla
600 Posle završenog posla
700 Ako se ipak nešto desi
800 Za dobru saradnju

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT 
oder HW oder AF)

PitanjePitanje br. A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019

514 Kada zaposleni mora biti
upućen?

Maksimum jednom godišnje. Pre nego što se započne posao, a 
zatim u redovnim intervalima.

Samo u slučaju nesreće na poslu. x

515

Kako treba biti upućen na temu 
opasnih supstanci?

Zaposleni će pročitati uputstva za rad 
sa opasnim materijama.

Nadređeni dajebezbednosni list 
opasnih supstanci za čitanje 
određenim zaposlenima.

Za opasne supstance, zaposleni 
mora biti usmeno upućen na 
uputstva  za upotrebu opasnih 
supstanci.

x

516
Šta moram da uradim kao 
pretpostavljeni, pre nego zaposlenima 
dodelim posao na skeli?

Moram da prijavim poslove telefonom 
proizvođaču skele.

Moram da proverim skelu na 
pogodnost za predviđene radove 
ida poslove dokumentujem.

Ništa, jer su moji zaposleni 
upoznati sa radom na skelama. x

601
Šta moram da uradim na svom 
radnom mestu nakon završenog 
posla?

Čim završim, očistim svoje radno 
mesto.

Mogu da ostavim sve što mi više 
ne treba.

Pakujem svoj alat i idem.
x x

602
Šta treba da uradite kada završite 
posao za koji je izdana dozvola?

Dozvola može pravilno da se odloži 
(samo u korpi za otpatke, ne bacati po 
terenu)

Moram da prijavim majstoru da 
sam završio; dozvola nije potrebna 
kada završim.

Dozvola mora biti potpisana od 
strane ovlašćenog lica i vraćena u 
pogonu koje je izdalo.

x x

603

Šta moram da učinim sa dozvolom 
ako moram da prekinem rad do 
sledećeg dana?

Na meni je: ako se bojim da ću izgubiti 
dozvolu, predaću je u preduzeću, u 
suprotnom mogu da je uzmem sa 
sobom.

Zadržavam dozvolu i vraćam je 
nazad tek kada završim posao.

Original dozvola se uvek mora 
vratiti u pogonu pre kraja radnog 
dana, čak i ako posao još nije 
završen. 

x x

701

Šta znači signal za opasnost „Ton 
jodlovanja“? (brzo rastući i opadajući 
oscilirajući signal) 

Signal u slučaju nužde: Prestanite sa 
radom i idite do mesta za okupljanje. 
Pri tome nemojte koristiti lift; hodajte 
poprečno u smeru vetra.

Signal upozorenja: Preduzmite 
bezbednosne mere u skladu sa 
uputstvima preduzeća i sačekajte 
dalje instrukcije.

Najava: Otvorite prozore i vrata 
tako da se sve objave dobro čuju.

x x x

702

Šta znači signal za opasnost 
„Typhon“? (Zvučni signal sa 
periodičnom pauzom)

Signal upozorenja: Preduzmite 
bezbednosne mere u skladu sa 
uputstvima preduzeća i sačekajte dalje 
instrukcije.

Najava: Otvorite prozore i vrata 
tako da se sve objave dobro čuju.

Signal u slučaju nužde: Prestanite 
sa radom i idite do mesta za 
okupljanje. Pri tome nemojte 
koristiti lift; hodajte poprečno u 
smeru vetra.

x x x
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703

Na šta treba da pazim ako u slučaju 
alarma posetim mesto okupljanja?

Moram brzo da se krećem do mesta za 
okupljanje, pri tome se treba kretati 
poprečno u smeru vetra.

Do mesta okupljanja moram doći 
što je pre moguće.

Moram brzo da se krećem do 
mesta za okupljanje, ovde ne 
moram da obraćam pažnju na 
neke posebne karakteristike.

x x x

704
Šta moram da uradim u slučaju 
alarma sa karticom za prijavu?

Ostavljam svoju karticu za prijavu na 
tabli za prijavu, prijava se odvija na 
mestu za okupljanje.

Uzimam svoju kartu za prijavu sa 
table za prijavu i ponovo je kačim 
na mestu za okupljanje.

Kartica za prijavu uopšte nije 
interesantna u slučaju alarma. x x x

705
Vi ste prvi koji vidite ozbiljnu nesreću. 
Šta prvo radite?

Zovem sa fabričkog telefona tel. br. 
112 ili sa mobilnog telefona 0621/60-
112 i pružam prvu pomoć.

Razgovaram sa drugim ljudima ili 
kolegama o tome. Razgovori 
olakšavaju.

Odmah popunjavam zapisnik o 
nesreći, tako da nema odlaganja 
lečenja od strane lekara.

x x x

706
Gde mogu naći brojeve službi za 
pomoć u hitnim slučajevima?

Na dozvoli. Majstori uvek imaju cedulju sa 
brojevima za hitne slučajeve u 
svojoj kutiji za alat.

Na nalozima za alarm i na poleđini 
moje BASF isprave. x x x

707 Kolega je tokom rada zadobio manju 
povredu ruke. Šta ćete uraditi?

Zalepiti flaster, onda kolega može 
nastaviti da radi.

Bez obzira na ozbiljnost povrede, 
uvek treba da se zove ambulanta.

Ništa, kolega se sigurno može sam 
pobrinuti za to. x x x

708

Prilikom rada na cevovodu je iscurila 
nepoznata tečnost. Poprskala vas je 
malo po koži. Šta ćete uraditi?

Osušiće se, nastavićete da radite dalje. Koristiti OZO za brisanje i, ako je 
potrebno, temeljno oprati 
pogođeno područje. Tada se može 
nastaviti sa radom.

Pažljivo isprati pogođeno područje 
(ako je potrebno koristiti tuš za 
hitne slučajeve) i obaviti hitan 
poziv. Obavestiti u pogonu i 
nadređenog.

x x

709
Koliko dugo moram da budem pod 
tušem za hitne slučajeve pri kvašenju 
proizvodom?

Ostajem po tušem za hitne slučajeve 
dok ne stigne služba za spasavanje.

Kada steknem utisak da više 
nisam mokar od proizvoda, mogu 
završiti tuširanje.

To je na meni, pošto ovde nema 
pravila. x x x

710

Kolega je imao nesreću. Šta treba 
uraditi osim preduzimanja mera prve 
pomoći?

Ništa, ako ambulanta zna o čemu se 
radi, ona će se pobrinuti za sve drugo.

Svaki izvođač radova je lično 
odgovoran za potrebna 
obaveštenja za BG i/ili upravu. 
Osim toga, potrebna je 
neposredna informacija 
predstavnika   BASF preduzeća.

Usmena informacije predstavniku 
BASF preduzeća je dovoljna, 
dodatne prijave nisu potrebne.

x



Srpski
Grupa Grupe tema                                                       

100 Na fabričkoj kapiji Bitte beachten Sie
200 Na području fabrike
300 U pogonu
400 Na radnom mestu
500 Tokom izvršenja posla
600 Posle završenog posla
700 Ako se ipak nešto desi
800 Za dobru saradnju

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT 
oder HW oder AF)

PitanjePitanje br. A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019

711

Kolega je bio nakvašen proizvodom, 
hospitalizovan je u bolnici radi 
posmatranja. Šta morate da uradite?

Obaveštavate familiju i posećujete 
kolegu sledećeg dana u bolnici.

Ništa, služba za spasavanje BASF 
preduzeća je već preuzela sve 
ostalo.

Svaki izvođač radova je lično 
odgovoran za potrebna 
obaveštenja za BG i/ili upravu. 
Osim toga, potrebna je 
neposredna informacija 
predstavnika BASF preduzeća.

x

712

Pre nekoliko dana, zaposleni vaše 
radne grupe je imao nesreću i bio je 
na bolovanju. Danas se vraća na 
posao. Šta ćete uraditi?

Planirate termin za ispitivanje događaja 
i pored svog pretpostavljenog, pozivate 
i predstavnika BASF preduzeća i 
predstavnika pogona u kojoj se 
dogodila nesreća.

Zaposleni može da nastavi sa 
svojim uobičajenim poslom. 
Ispitivanje događaja organizuje 
predstavnik BASF preduzeća, ali vi 
morate sa njim zajedno da 
učestvujete u tome. 

Zaposleni može da nastavi sa 
svojim uobičajenim poslom.

x

713

Jedan od vaših zaposlenih je imao 
nesreću i izostaje nekoliko dana. Šta 
morate da organizujete?

Brzo organizujete zamenu za 
zaposlenog koji odsustvuje, posao 
mora dalje da se obavlja.

Obaveštavate predstavnika BASF 
preduzeća, organizujete potrebna 
obaveštenja za BG i/ili upravu i 
dokumentujete tok nesreće ukoliko 
je to moguće za pripremu za 
ispitivanje događaja.

Ništa, pošto niste izazvali nesreću. 
Zaposleni je trebao bolje da pazi. 
Za ispitivanje događaja nadležno je 
BASF preduzeće. x

714
Na koji način saznajete da je nakon 
alarma uzbuna završena?

Novi signal „Ton jodlovanja“ Novi signal „Typhon“ Od vatrogasaca na mestu za 
okupljanje ili preko najave putem 
zvučnika.

x x x

801
Ko je odgovoran za moju bezbednost? Ja i moje kolege, svako je odgovoran 

za bezbednost svih.
Zaštitari fabrike. Moja kontakt osoba u preduzeću je 

odgovorna za moju bezbednost. x x x

802
Ko je odgovoran za bezbednost mojih 
kolega?

Moje kolege su odrasle i mogu da se 
brinu o sebi.

Ja i moje kolege, svako je 
odgovoran za bezbednost svih.

To je samo nadređeni za liniju koji 
je odgovoran za bezbednost svojih 
zaposlenih.

x x x

803
Da li treba da ukažem drugima na 
loše ponašanje?

Ako mi se to ne dopada, ne moram da 
kritikujem kolege i da im ukazujem na 
loše ponašanje.

Ne, ukazivanje drugima na loše 
ponašanje može dovesti do 
sukoba.

Da, to doprinosi većoj bezbednosti 
za sve. x x x

804

Smem li ja, kao izvođač radova ili 
posetilac da upozorim zaposlene 
BASF preduzeća na loše ponašanje?

Ne, jer bi to moglo dovesti do svađe. Da, to doprinosi većoj bezbednosti 
za sve.

Zaposleni BASF preduzeća ne 
može pogrešiti. Kao izvođač 
radova, trebalo bi ponovo da 
pročitam odgovarajuća pravila.

x x x


