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ПСИХОСОЦИЈАЛНИ ФАКТОРИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И
ЊИХОВО СМАЊИВАЊЕ ПУТЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА –
ИСКУСТВА ИНСПЕКТОРТА Р. СЛОВЕНИЈЕ ЗА РАД
Psychosocial risk factors in the Workplace and their elimination by means of health
promotion in the workplace – Labour Inspectorate of the Republic of Slovenia
experience
Младен Маркота, Т. Цмречњак Пелицон, С. Виденовић, А. Бабић,
П. Гробелник Јурјович и Р. Лубец
сви: Оделење за извођење пројеката Инспектората Републике Словеније за рад

LEGES SINE
MORIBUS VANAE
ЗАКОНИ БЕЗ
МОРАЛA СУ УЗАЛУД
(латинска пословица)

Абстракт
Велике промене које су се догодиле у Словенији на подручју запошљавања,
резултовале су настајањем нових ризика на подручју радних односа и подручју зашите
и здравља на раду. То су психосоцијални фактори ризик. Ти догађаји су изравно
утицали на интензитет рада, неусклађеност између породичног и професионалног
живота и посебно на ниску комуникацију на нивоу радник-послодавац. Промоција
здравља је интервенција а уједно и логичан одговор с којим смањујемо те ризике.
Представља заједничка настојања послодаваца, радника и целокупног друштва за
унапређење здравља на раду.
Abstract
Important changes and events in the past year have taken place in the world of work as
Slovenia is concerned. These events have directly influenced and created new workplace
conditions that are primarily characterized by an increase in the working demands of
employees and led to emerging psychosocial risks at work. These changes have affected
mostly some key dimension of job i.e. work intensification, imbalance between personal life
and work and communication. Workplace health promotion is logical answer to thеsе risks
which encompasses everything done by employees and employers, to improve the health and
well-being of people at work.

Key words: Psychosocial Risks at Work, Workplace Health Promotion, Labour Inspectorate
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Увод
Деловање инспектората за рад се надовезује на све компоненте радног односа и на
широко подручје заштите и здравља на раду. Зато се на подручју формално-правног
уређивања радних односа али такођер и на подручју заштите и здравља на раду стално
појављују нови садржаји који од инспектора захтевају унапређивање њиховог знања и
велику флексибилност у њиховом раду. Једна од важнијих промена у циљу и садржају
рада је била у задње време узрокована преусмеравањем пажње послодаваца и радника
са такозваних класичних фактора ризика на ново подручје – подручје
психосоцијалних фактора ризика и на подручје промоције здравља на раду као
института с којим смањујемо те ризике.
Законодавни оквир на подручју психосоцијалних фактора ризика
Већина држава чланица европске уније није системски определила подручје
психосоцијалних фактора ризика на раду. Многе чланице сматрају да је извођење
превентивних и других мера на том подручју већ довољно - субсидиарно опредељено
кроз постојање института оцене ризика (1). Пoтребно је споменути да оквирна
директива за подручје заштите и здравља на раду - Директива 89/391/ЕЦ не
опредељује на специфичан начин подручје психосоцијалних фактора ризика већ га
опредељује посредно – у склопу института оцене ризика (2). Државе чланице уније
које су посебним законима определиле мере за отклањање психосоцијалних фактора
ризика су: Данска, Холандија, Норвешка и Финска. Словенија је то подручје
определила већ пре у закону о радним односима и у задњој – другој генерацији закона
на подручју заштите и здравља на раду (3). Закон од послодавца захтева, да определи
мере за спречавање и смањивање свих психосоцијалних фактора ризика који могу
угрозити здраљје радника. Новост закона о заштити и здрављу на раду је то, да закон
експлицитно захтева не само то, да послодавац определи те мере већ и то, да их
активно изводи.
Психосоцијални фактори ризика – искуства инспектората за рад
Европска агенција за заштиту и здравља на раду је већ 2000. године определила
карактеристике рада са аспекта психосоцијалних фактора ризика. Определила је пет
категорија: културу предузећа, професионални развој, међуљудске односе, радну
околину и садржај рада те оцењивање резултата. Ризици који произлазе из тих
категорија су претежно: нејасно опредељени циљеви и њихова слаба реализација,
социјална, физичка и информацијска изолација, ниска међусобна комуникација,
нереална потреба по сталном досегању виших резултата и последично нереално
вредновање рада. Последице тих ризика су: пасивност, смањена мотивација,
одсутност лојалности и жеље по иновативности, повећана флуктуација, конфликтне
ситуације, висока одсутност са рада, виша инциденца повреда на раду и појава
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професионалних болести. Две године касније је Елованио поставио нову теорију на
подручју психосоцијалне радне околине – такозвани концепт организационе
праведности. Његова теорија која данас придобива на актуалности се фокусира на
питања поштености, праведност и једнакости na раду (4).
Удружење главних инспектора за рад држава чланица европске уније - СЛИЦ (Senior
Labour Inspector Committee) је стручни орган европске комисије на подручју заштите
и здравлја на раду. У 2010. је покренуо кампању на подручју психосоцијалних
фактора ризика у којој је активно учествовао и словеначки инспекторат (5). Кампања
је показала да постоје велике културолошке разлике у перцепцији проблематике
психосоцијалних фактора на раду од стране инспектората за рад држава чланица. Зато
главни циљ кампанње – креирање јединственог критерија инспекцијског надзора над
психосоцијалним факторима ризика није у целини постигнут. Без обзира на то
кампања је придонела већој сензибилности инспектора за рад проблематики
психосоцијалних фактора ризика. На консензуалном нивоу је постигнут договор о
потреби, да послодавци прецизније определе психосоцијалне факторе ризика у својој
изјави о сигурности са оценом ризика и последично – договор да инспектори за рад
изводе интензивнији надзор на том подручју. Кампанња је такођер упозорила на
дејство да службена статистика не показује реалан обсег проблема између осталог и
због - још увек неодговарајућег законског опредељења целовите проблематике
душевног здравља у државама чланицама уније.
На подручју психосоцијалних фактора ризика је словеначки инспекторат за рад 2013.
извео истраживање на репрезентативном узорку 1.200 послодаваца. Узорак је био
репрезентативан обзиром на број запослених и активност послодавца. За изведбу
анкетног дела истраживња је био обликован структурирани упитник са 36 питања.
Истзраживање је показало да су радници у Словенији изложени целом „репертоару“
психосоцијалних фактора ризика – слабој организацији рада, превеликом обсегу рада,
слабој комуникацији, презентизму, конфликтима итд. Резулзтати истраживања су
били забрињавајући. Објавлљени су исте године на 11. конфренцији инспектората за
рад која је била посвећена промоцији здравља на радном месту.
Резултати су
показали, да на подручју међуљудских односа на раду у Словенији превладава модел
конфликта и ниска комуникација на нивоу радник-послодавац. Истраживање је
такођер показало: 1.) да послодавци нису свесни хетерогениости психосоциалних
фактора ризика. Као психосоцијалне факторе ризика већина словеначких послодаваца
још увек перципира искључиво „мобинг“ у класичном смислу те речи и.е. сполно и
вербално малтретирање те социјалну изолацију појединца. 2.) да послодавци
такозване класичне факторе ризика (бука, ручно премештање терета, вибрације утд.)
не препознавају као потенцијалне ризике који се могу трансфомисати у
психосоцијалне факторе уколико се не приступи њиховом решавању или се решење
непотребно одлаже и 3.) потребу по већем социјалнем дијалогу као новом моделу
решавања тог проблема.
У истраживању су једнака питања постављана радницима и водећим људима
послодавца. Одговори на питање у вези са задовољством на радмном месту и у вези са
уважавањем предлога и идеја радника на неки начин сумирају целокупну
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проблематику психосоцијалних фактора ризика и јасно указује на превладавајућу
модел ниске комуникације између радника и водећих структура послодавца. Јасно
говори о томе, да послодавци нису упознати са организацијском климом у њиховом
колективу.
Истраживанје је показало, да је укупно 36% словенских радника изразило слагање са
тврдњом, да би одмах замењали посао уколико би нашли други – одговарајући
(дијаграм 1.).

Дијаграм 1. Одмах би замењао посао када би нашао одговоарајући други посао, Инспекторат Р.
Словеније за рад, 2013

За разлику од радника су водеће личности послодаваца на исто питанје одговориле, да
би то направило само 6% радника (дијаграм 2.).

Дијаграм 2. Наши радници не би замењали свој посао уколико би нашли одговоарајући други посао,
Инспекторат Р. Словеније за рад, 2013
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Несагласност у ставовима је видљива и у одговорима на питање-тврдњу: Имам утицај
на свој посао у смислу, да послодавац уважава моје предлоге и идеје. Укупно 55%
радника је дало позитиван одговор на ту тврдњу (дијаграм 3.).

Дијаграм 3. Послодавац уважава моје предлоге и идеје, Инспекторат Р. Словеније за рад, 2013.

За разлику од 55% радника који су се слагали са том тврдњом, је 91% водећих
изразило мишљење, да уважавају предлоге и идеје радника (дијаграм 4.).

Дијаграм 4. Као попслодавац уважавам предлоге и идеје радника, Инспекторат Р. Словеније за рад,
2013.
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Истраживање инспектората је показало да психосоцијални фактори ризика нису
присутни само у делатностима на које априори вежемо факторе ризика као нпр.
индустрији, подручју грађевинарства или превоза већ и на подручју услужних
делатности а посебно на подручју јавног сектора и здравствене заштите који су
тренутачно главни односно највећи послодавци у Словенији али и на подручју
европске уније.
Јануара 2017. је иснспекторат за рад почео изводити шестгодишњи пројект чија
намена је понудити послодавцима релевантне информације о конкретним мерама на
подручју смањивања конфликата на радном месту пре свега кроз реализацију
института медијације у спору. Други циљ пројекта је понудити послодавцима
информације на основи којих ће у подручју заштите и здравља на раду препознати
кост-бенефита института оцене ризика, здравственог надзора на раду, оспосабљања
радника, употребе особне заштитне опреме итд. С тим пројектом се је инспекторат
активно укључио у активности које се у Р. Словенији изводе на подручју промоције
здравља на раду (6).

Однос између психосоцијалних фактора ризика и промоције здравља на радном
местu – искуство инспектората за рад
Спознање, да је рад једна од најважнијих детерминанти нашега здравља и спознање,
да је многе кроничне болести повезане са радом могуће спречити, је европска
Агенција за заштиту и здравље са седиштем у Билбау прва покренула идеју о
промоцији здравља на радном месту. Словенија је институт промоције здравља на
радном местu определила у другој генерацији закона о заштити и здрављу на раду (3).
Промоција здравља је тада постала нови правни институт који послодавце поставља
пред нове обавезе и представља важан корак напред на подручју здравља на раду.
Нове одредбе закона о заштити и здрављу на радном месту су тада поставиле
инспекторат за рад пред два нова задатка.
Први је био прилагодити стручну обуку инспектора новим захтевима и други – на који
начин код послодаваца постићи промену културних навика на основу које ће у
институту промоције здравља препознати кост-бенефит у циљу смањивања броја
незгода на раду и болести повезаних за радом, мању одсутности са посла, бољу
комуникацију и боље резултате рада.
Од имплементације новог закона о заштити и здрављу на раду до данас, инспекторат
делује на подручју промоције здравља на радном месту претежно саветодавно –
превентивно. С тим циљем је на интернетни страни инспектората објављен предлог
програма промоције здравља (7). С тим је послодавцима омогућен доступ до
документа који на разумљив начин послодавцима нуди информацију како обликовати
свој документ на основу којега ће планирати и изводити промоцију здравља.
Промоција здравља на радном месту је интервенција с којом смањујемо
психосоцијалне факторе ризика. Пожељно је, да се реализује кроз одређене фазе:
Одлука водства да почне са извођењем промоције здравља на радном месту,
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обликовању радне групе, оцењивању потреба, извођењу анализе, анализи добивених
резултата, постављању циљева и вредновање постављених циљева (8).
На промоцију здравља на радном месту се не сме гледати одвојено од
психосоцијалних фактора ризика. Психосоцијалне гфакторе ризика ћемо успешно
смањити са интервенцијом – промоцијом здравља. Са друге стране интервенцији не
можемо приступити уколико не констатујемо који су превладавајући психосоцијални
ризици. Отклањање психосоцијалних фактора ризика на радном месту и извођење
промоција здравља на раду су деo целовитог процеса за којега је одговоран
послодавац (табела 1.). Пожељно је, да у том процесу послодавац ангажује и друге –
ванјске субјекте као: специјалисту медицине рада, инжењера заштите на раду,
социјалне партнере, представнике локалне заједнице, представнике стручне јавности
на локалном нивоу итд.

1. Корак - Одлука водства послодавца да приступи извођењу
промоције здравља на радном месту
2. Корак - Обликовање радне групе
3. Корак - Анализа фактора ризика
4. Корак - Анализирање резултата
5. Корак - Планирање и поставлјанје циљева
6. Корак - Израда програма промоције здравља на радном месту
7. Корак - Извођење промоције здравља на радном месту
8. Корак - Вредновање постигнутих резултата
9. Корак - Понављање процеса

Tabela 1. Приказ процеса смањивања психосоцијалних фактора ризика с промоцијом здравља на радном
месту

Многи послодавци решавању проблематике психосоцијалних фактора ризика још увек
не приступају систематично на организационом нивоу, већ покушавају проблеме
решавати стихијски, на индивидаланом нивоу односно тек тада, када се појаве
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негативне последице деловања тих фактора на пословање. Проблему не приступају
проактивно или превентивно него – реактивно.
На инспекторату констатујемо да словеначки послодавци у том процесу још увек
недовољно сурађују са својим вањским стручним службама и.е. специјалистом
медицине рада и стручњацима на подручју заштите на раду. Анализа свих ризика на
раду би требала послодавцу понудити главни одговор на питање – који фактори
ризика су присутни односно превладавају. У том процесу је користно употребити и
друге податке нпр. податке које има послодавац о преваленци и структури незгода на
раду, податке о водећим узроцима за боловање, податке о најчешћим разлозима за
жалбе запослених итд. Сви ти подаци пружају могућност послодавцу да добије
потпунију и целовитију слику о тој проблематици. Истраживање инспектораста је
показало да се проблематици психосоцијалних фактора ризика и извођењу промоције
здравља на радном месту не приступа целовито. Многи послодавци још увек
приступају извођењу програма промоције здарвља без предходно направљене анализе
стања.
То је разлог, да је инспекторат за рад интервенцију на подручју
психосоцијалних фактора ризика определио као један од приоритета у својој
стратегији на подручју заштите и здравља на раду у периоду 2013-2020.
У том периоду додатну пажњу на подручју психосоцијалних фактора ризика на
радном месту инспекторат посвећује:
-

Саветодавни улози инспектора при вредновању тих фактора у оцени ризика;
Надзору радног времена;
Надзору ночног рада;
Пријавама „мобинга“ на радном месту;
Надзуру радног околиша (посебно буке) и
Анализи узрока за настајање конфликтних ситуација.

Искуства које је инспекторат придобио на основу истраживања говоре о томе, да се
промоцији здравља мора приступити на два нивоа: на нивоу послодавца и на нивоу
радника. Свакако је потребно нагласити, да је промоција здравља на радном месту за
послодавца обавеза, коју пред њега поставља закон. Радници се у програм укључују
простовољно. Уколико је програм јасно опредељен и једноставно изведљив радник ће
у њему препознати додану вредност и укључити се у њега.
Закључак
Социјално-економске, демографске и политичке промене, развој нових технологија,
притисци с циљем смањивања трошкова рада и већој конкурентности представљају
нове изазове на подручју заштите и здравлја на раду. Зато се „класичним“ факторима
ризика придружују нови ризици – психосоцијални фактори ризика. Настају као
резултат слабе организације рада и слабог социјалног контекста рада.
Нихова хетерогеност али и нови задаци које пред послодавце поставља нови закон о
заштити и здравлју на раду имплицирају закључак, да смо пред захтевним циљем –
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њиховом смањивању помоћу програма промоције здравља на радном месту. За
постизање тога циља бити ће потребне промене наших културних навика. У нашем
свакидашњем радном жиивоту морати ћемо почети употребљавати изразе као што су
морал, етика рада, добра међусобна комуникација и неконфликтност. Дакле атрибуте
који морају постати априорни и не декларативни.
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IZLOŽENOST SERVISERA TELEKOMUNIKACIONE OPREME
MOBILNE TELEFONIJE ELEKTROMAGNENTNOM ZRAČENJU I
MOGUĆNOSTI ZAŠTITE
Dejan D. Krstić, Darko Zigar, Nikola Trifunović, Srđan Stanković, Ivan Krstić
Apstrakt
U radu je prikazan način proračuna prodiranja elektromagnetnog polja u telo servisera koji
rade u blizini antena baznih stanica sistema mobilne telefonije. Značajno je izvršiti proračun
električnog polja u telu čoveka i raspodelu apsorbovane energije jer se na osnovu tih veličina
može oceniti biološko dejstvo i odrediti koji su organi izloženiji od drugih, posebno
osetljiviji i kod kojih se mogu očekivati biološki efekti u vidu poremećaja u normalnoj
funkciji tih organa ili tkiva.
Ključne reči: Elektromagnetno zračenje, apsorbovana energija, biološki efekti

Abstract: This paper presents the method of calculating the penetration of the
electromagnetic field into the body of the service technicians which working near the
antennas of the base stations of the mobile telephony system. It is important to carry out the
calculation of the electric field in the body of a man and the distribution of absorbed energy,
because on the basis of these values, the biological effect can be estimated and determine
which organs can be more exposed than others, especially sensitive, and to which biological
effects can be expected in the form of disorders in normal function these organs or tissues..
Keywords: Near electromagnetic field, service technicians, health risk from electromagnetic
field
UVOD

Telekomunikacioni uređaji generišu različite elektromagnetne talase stvarajući
elektromagnetna polja koja okružuju čoveka i formiraju jedan novi parametar životne
sredine. Iako ovi talasi prenose informacije u eri informatičkog društva, oni prodiru u telo
čoveka delujući električnim i magnetnim silama na naelektrisane čestice, električne dipolne
strukture i magnetne domene bioloških ćelija. Potreba da se ostvari komunikacija uglavnom
se rešava bežičnom komunikacijom koja je najeftiniji vid komuikacije.
Sistemi mobilne telefonije su doživeli intenzivni razvoj proširujući svoju upotrebu sa
govorne komunikacije na razmenu podataka. Tome je doprineo i razvoj telefonskih aparata
za ovu namenu tzv. smart phone - pametnih telefona koji su postali multimedijski uređaji za
prenos podataka, zvuka i videa kao i pristup internet saobraćaju. Ovo je omogućila 4
generacija mobilne telefonije tzv. 4G mreža koja je uspostavljena LTE sistemom prenosa.
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Zahvaljujući izuzetno velikim brzinama protoka podataka, omogućeno je da se putem
mobilnog terminala paralelno koristiti nekoliko aplikacija koje podržavaju video
konferencije i prikazivanje video sadržaja. 4G generaciju mobilnih standarda možemo
definisati kao mrežu koja koristi Internet Protokol-u cilju kombinovanja različitih vrsta
pristupnih mreža.
Ovaj intenzivni razvoj je doveo do potrebe za nadogradnjom sistema mobilne telefonije i
migracijom na savremenije i funkcionalnije sisteme što iziskuje postavljanje nove
telekomunikacione opreme i antenskih sistema. Provajderi ovih usluga mobilni operateri se
utrkuju da pokriju što veći deo površine novim sistemima što iziskuje dodatne radove na
emisionoj opremi. Vrlo često su antenski sistemi više operatera na istom mestu, a to su
najčešće krovovi visokih zgrada. Isključivanje ovih sistema u toku serviserskih radova znači
za operatere gubitak saobraćaja što predstavlja neželjenu aktivnost zbog ekonomskog
značaja a i samog statusa kod korisnika njihovih usluga. Sve ove činjenice dovode da
serviseri ovih sistema provode više vremena u blizini antenskih sistema koji su vrlo često u
radu. Zbog toga su oni izloženi povećanim intenzitetima ovih polja većim delom svoga
radnog vremena. Često je to rad iza antenskih sistema suprotno od pravca zračenja, ali se i u
tim slučajevima se nalazi u zoni povećanog zračenja pri čemu vrednosti komponenti polja su
blizu granica dozvoljenih standardima i propisima iz ove oblasti.
Da bi se došlo do procene koliko su serviseri pri radu izloženi elektromagnentom zračenju i
da bi mogao da se proceni njihov zdravstveni rizik pri obavljanju svakodnevnih radnih
zadataka, odlučili smo se na formiranje numeričkog modela pomoću kojeg bi se u procesu
simulacije moglo doći do vrednosti intenziteta polja i apsorbovane energije.

EKSPERIMENTALNI MODEL I NUMERIČKO MODELOVANJE
Konstrukcija antene, broj dipola i njihov međusobni položaj, kao i položaj reflektora su bitni
za tačnost rezultata. U slučaju kada dominiraju metalne strukture (žičane antene sa
reflektrorom) odlične rezultate daje Metod momenata (The Method of Moments - MOM), a
kada postoje i velike nehomogene strukture, kao što je čovečje telo, gde se zahteva visoka
rezolucija, metodi volumena su adekvatan izbor kao na primer Metod konačnih elemenata
(Finite Element Method - FEM)i Metod konačnih razlika u vremenskom domenu (FiniteDifference Time-Domain method -FDTD).
Pri modelovanju izvora izabrana je realna antena za GSM/LTE sa metalnim reflektorom i
pet polutalasnih dipola. Za tu svrhu iskorišćen je antenski sistem sa tehničkim
karakterisitkama kao u radu [1] (L, T, H, S and W). U procesu simulacije su korišćene
tehničke karakteristike ove antene i to: Dipole diameter - T = 1.2 cm, Dipole length -L = 14
cm, Reflector height - H = 129 cm, Reflector width - W = 25.5 cm, Horizontal distance
dipoles to reflector - D = 8 cm and Vertical distance between dipoles - S = 11.5 cm (slika
1a).
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b)

Slika 1 – Model antene bazne stanice - a) Model sa presecima, b) Serviser sa dve antene po
uglom od 90 u realnom polozaju pri servisiranju
Modelovanje bioloških subjekata je izuzetno složen zadatak. U prethodnim godinama više
institucija su generisale modele čoveka, a za potrebe ovog rada upotrebljen je model US Air
Force Research Laboratory. Radi se o projektu Visible Human Project koji se može naći u
National Library of Medicine [4]. Model sadrži 40 tkiva i obezbeđuje veoma preciznu
lokaciju tkiva rezolucije 1÷5mm sa bibliotekom elektromagnetnih dielektričnih konstanti na
frekvenciji od 900MHz (Slika 1.b). U tabeli 1. su prikazane elektromagnetne karakteristike
nekih tkiva.
Tabela 1 – Elektromagnetne karakteristika tkiva na 900 MHz, [4].
Tkivo
Mozak (bela masa)
Sočivo oka
Testis

εr

σ [S/m]

73.62
112.74
82.33

0.3169
0.4933
1.1889

ρ [kg/m3]
1038
1163
1158

SIMULACIJA I REZULTI
Numerički simulacioni metodi su pogodni za proračun prodrlog polja u materijalnu sredinu.
Za proračun komponenata električnog polja i specifičnu stopu apsorpcije (Specific
Apsorption rate - SAR) unutar modela čoveka izabran je metod FDTD i odgovarajući
sofverski paket XFdtd [3].
U procesu simulacije je korišćen sistem od dve antene (Kathrein 736 078) pod uglom od 270
stepeni u pravcu zračenja (slika 1.b). Delovi antena su modelovani kao idealni provodnici.
Dipoli su napajani u centru dipola signalima iste amplitude i faze, pri čemu je njihova
impedansa 50Ω. Efektivna izračena snaga na svakoj anteni je 1350W. Izračunavanjem jačine
električnog polja u svakoj tački prostora dolazi se do apsorbovane energije u tom elementu
prostora.
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SIMULACIJA I REZULTI BEZ KORIŠĆENJA ZAŠTITNIH MERA
Vrednosti polja su dobijene proračunom za pet različitih rastojanja između antena i
servisera. Indeksom su označena rastojanja od reflektora (leđa antena) do servisera i to: 0 čovek skoro dodiruje reflektor antene a rastojanje je nekoliko centimetara, 1- čovek je u
nivou ravni ivica reflektora, 2 – čovek je na 25 cm od ivice reflektora, 3 – čovek je na 50 cm
od ivice reflektora, 4 – čovek je na 3m od ivice antene tj. ivice reflektora.
U tabeli 2 su prikazane vrednosti električnog polja u senzitivnim organima čoveka.
Tabela 2 – Maksimalne vrednosti električnog polja

Tkivo
Mozak (bela masa)
Sočivo oka
Testis

E0
(V/m)
649
261
309

E1
(V/m)
581
233
260

E2
(V/m)
525
160
274

E3
(V/m)
344
102
132

E4
(V/m)
70.3
32.7
64.4

SAR je mera energije koja se apsorbuje u ljudskom telu [1].
P E 2V E 2 J 2
SAR  


m mV
m

U tabeli 3 and 4 su prikazane vrednosti za SAR u biološki senzitivnim organima za 1g i 10 g
mase tkiva.

Tabela 3 – Specifična stopa apsorpcije - SAR usrednjen na 1 gram telesne mase

Tkivo
Mozak (bela masa)
Sočivo oka
Testis

SAR1g 0
(W/kg)
21.5
43.9
25.1

SAR1g 1
(W/kg)
17.90
39.30
9.34

SAR1g 2
(W/kg)
9.47
27.80
12.00

SAR1g 3
(W/kg)
7.31
16.70
4.63

SAR1g 4
(W/kg)
0.354
0.905
0.201

Table 4 - Specifična stopa apsorpcije - SAR usrednjen na 10 gram telesne mase

Tkivo
Mozak (bela masa)
Sočivo oka
Testis

SAR10g0
(W/kg)
14.1
22.3
19

SAR10g1
(W/kg)
12.70
21.10
7.91
21

SAR10g2
(W/kg)
9.41
15.10
9.00

SAR10g3
(W/kg)
5.30
11.40
2.10

SAR10g4
(W/kg)
0.262
0.532
0.271
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Rezultati simulacije prikazani na slikama od 2 do 10 prikazuju raspodelu
maksimalnog električnog polja i SAR-a u glavi i telu.

Slika 2 – Intenzitet električnog polja u glavi u položaju
0

Slika 3 – Intenzitet električnog polja u očima u
položaju 0

Slika 5 – Raspodela vrednosti SAR10g, u visini očiju u
položaju 0

Slika 6 – Intenzitet električnog polja u očima u
položaju 1
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Slika 10 – Intenzitet električnog polja u telu u položaju
3

SIMULACIJA I REZULTI PRI KORIŠĆENJU ZAŠTITNOG EKRANE
U ovom slučaju smo izabrali ekran dimenzija čoveka sa dimenzijom kvadratnog otvora
mreže 10mm i prečnikom provodnika 1mm. Ekranska mreža je postavljena između
antenskog sistema i čoveka na nekoliko centimetara od tela sa srednjom vrednošću od 5 cm.
Izvršena je simulacija sa svim parametrima antenskog sistema kao i u prethodnom slučaju.

Slika 10 – Zaštitni ekran, antenski sistem i čovek
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U tabeli 5 prikazane su maksimalne dostignute vrednosti električnog polja E u senzitivnim
organima kao i maksimalne dostignute vrednosti električnog polja E* sa ekranom.
Tabela 5 – Maksimalne vrednosti električnog polja sa i bez ekrana
Tkivo
Mozak (bela masa)
Sočivo oka
Testis

E1
(V/m)
581
233
260

E1*
( V/m)
74.5
22.6
18.8

E2
(V/m)
525
160
274

E2*
( V/m)
34.8
16.1
7.32

E3
(V/m)
344
102
132

E3*
( V/m)
29.1
17.8
6.72

U tabeli 6 su prikazane vrednosti SAR - specifične stope apsorpcije u senzitivnim organima
kao i SAR* sa ekranom.
Tabela 6 – Specifična stopa apsorpcije - SAR usrednjen na 1 gram telesne mase sa i bez
ekrana
Tkivo
Mozak (bela masa)
Sočivo oka
Testis

SAR1g1
(W/kg)
0.322
0.592
0.0584

SAR10g1*
(W/kg)
0.270
0.319
0.0859

SAR1g2
(W/kg)
0.196
0.199
0.0184

Slika 5 – Intenzitet električnog polja u očima u položaju
1
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SAR10g2*
(W/kg)
0.137
0.102
0.0104

SAR1g3
(W/kg)
0.224
0.232
0.003

SAR10g3*
(W/kg)
0.135
0.126
0.00271

Slika 6 – Intenzitet električnog polja u očima u
položaju 1sa ekranom
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Slika 6 – Intenzitet električnog polja u telu u
položaju 1sa ekranom

DISKUSIJA REZULTATA I ZAKLJUČAK
Prema INCNIRP [6] dobijeni rezultati električnog polja u mozgu i testisima i SAR
usrednjenog za celo telo i lokalizovanog SAR za glavu i trup prekoračuju dozvoljene
granične vrednosti. Nacionalna regulativa, [7], za profesionalnu izloženost poklapa se sa
vrednostima definisanim prema INCNIRP, Tabela 7.
Tabela 7 – Profesionalna ekspozicija za vremenski promenljiva elektromagnetna polja mobilne telefonije u
opsegu frekvencija GSM 900MHz prema INCNIRP.

Tip ograničenja
Osnovna ograničenja
Referentni nivoi

E - jačina
električnog
polja (V/m)
90

SAR - celo telo
(W/kg)
0.4
-

Lokalizovani SAR –
glava i trup (W/kg)
10
-

Izračunate vrednosti električnog polja u okolini bazne stanice u pozadinskom snopu zračenja
ukazuju da se serviseri na sistemima mobilne telefonije nalaze u zoni povećanih intenziteta
eletromagnentih zračenja. Rad u ovoj zoni praktično nije dozvoljen, međutim vrlo često se
vrše servisne operacije u toj zoni. I u slučaju kada je isključen emiter tj. antenski sistem na
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kome se vrše servisne operacije, postoje antenski sistemi istog ili drugih operatera na istoj
lokaciji koji rade nesmanjenim snagama. To znači da su ove proračunate vrednosti
elektromagnetnog polja ekvivalentne vrednostima kojima su ovi ljudi uzloženi u
svakodnevnom radu. Iz tog razloga, sa željom da se izvrši njihova zaštita i da se smanje
prodrle komponente polja i apsorbovane energije u telu, dat je predlog korišćenja zaštitnog
ekrana koji se zasniva na elektromagnetnom ekraniranju. Za jedan zamišljeni ekran izvršen
je proračun elektromagnetnih veličina u telu servisera i dobijeni rezultati su pokazali
smanjenje jačine električnog polja i SAR za 6 do 10 puta, što svodi ove veličine na vrednosti
prihvatljive na osnovu pravilnika i standarda [7]. Rezultati ukazuju na potrebu daljeg
istraživanja radi razvoja ličnih zaštitnih sredstava koji bi ova profesionalno izložena grupa
mogla da koristi.
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ПСИХОЛОШКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА У
ВОЖЊИ
PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF RISKY DRIVING BEHAVIOR
М. Чабаркапа
Филозофски факултет – Одељење за психологију
Апстракт
Субјективни фактор се најчешће наводи као глани узрок саобраћајних незгода
и несрећа у којима се повређује или смртно страда велики број људи. Због тога све
земље, укључујући и нашу земљу, предузимају законске, техничке, организационе,
медицинске и друге мере да смање број саобраћајних незгода и тако превенирају
настанак повреда и смртних исхода у саобраћају. Међутим, упркос тим мерама,
социјална, материјална и морална цена саобраћајних незгода још увек је висока, што
се у новије време приписује тзв. ризичном понашању возача. У овом раду се
анализирају најважније психолошке детерминанте ризичног понашања (одређене
особине личности и емоционална стања), на које се мора обратити више пажње током
обучавања, селекције и оцене радне способности возача.
Кључне речи: Саобраћајне незгоде, повреде, психолошке особине, ризично понашање

Abstract
The subjective factor is most often referred to as the fatal cause of traffic accidents
and accidents in which a large number of people are seriously or fatally injured. Therefore,
all countries, including our country, undertake legal, technical, organizational, medical and
other measures to reduce the number of traffic accidents and thus prevent the occurrence of
injuries and deaths in traffic. However, despite these measures, the social, material and
moral price of traffic accidents is still high, which is nowadays being attributed to the socalled risky driving behavior. This paper analyzes the most important psychological
determinants of risk behavior (certain personality traits and emotional states), to which more
attention should be paid during training, selection and assessment of the driver's ability.
Key words: Traffic accidents, injuries, psychological traits, risky behavior

27

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

1. Увод
Савремено развијено друштво незамисливо је без модерног друмског,
железничког и авио саобраћаја, који омогућава брз и масован транспорт сировина,
материјалних добара и људи у све земље и регионе света. Сваки од ових видова
саобраћаја има своје предности и недостатке, с тим што се у свим областима настоји
повећати брзина и количина транспорта. Друмски саобраћај још увек заузима највећи
значај и обим у укупном саобраћају сваке земље. Због тога се свуда граде мреже
путева којима се креће највећи број људи, користећи различита транспортна средства
“на точковима” који се све брже окрећу. Та брзина већ је превазишла човекове психофизичке могућности и способности управљања, тако да се све чешће дешавају
саобраћајне незгоде и несреће у којима се повређује или чак смртно страда велики
број људи.
Због тога безбедност у саобраћају данас постаје један од приоритетних задатка
сваке државе, јер саобраћајне несреће представљају велики социјални и економски
проблем свуда у свету. Процењује се да милиони људи годишње изгубе живот у
саобраћајним несрећама, а као најчешћи узрок наводи се “субјективни фактор”, који
према психолошком становишту може да се односи на незнање, неспособност и
ризично понашање учесника у саобраћају. Проблеми незнања и неспособности се
решавају кроз процес обучавања, селекције и оцене радне способности, док се
ризичном понашању до сада посвећивало најмање пажње. У ризична понашања возача
најчешће се сврставају: брза вожња, вожња под дејством алкохола, вожња у уморном
стању недозвољено претицање и вожња без везаног појаса, а то су облици понашања
који се уско повезују са несрећама на путу. У новије време у ризично понашање се
убраја и коришћење мобилног телефона током вожње, што се у многим земљама
забрањује и кажњава.
Значајне варијабле које утичу на ризично понашање и непажљиву вожњу
возача су демографске карактеристике, попут година старости и пола, затим искуство,
конзумација алкохола, умор и број путника у возилу. У више истраживања је утврђено
да чак два пута више младих возача изгуби живот у саобраћајним несрећама, него
одрасли (1,2). Ризично понашање младих возача може бити објашњено разним
социјалним теоријама, као што је Бандурино учење по моделу, или учење путем
награда и казни. У адолесценцији, посебно код припадника мушког пола, стицање
возачке дозволе представља задовољење потребе за престижом и моћи у односу на
вршњаке, или остварење идеализоване слике о себи, или задобијање наклоности и
моћи у односу према супротном полу. Такође, у овом периоду долази до претеране
конзумације алкохола и других недозвољењих супстанци, што такође врло често
доноси популарност међу вршњацима. Овакво поткрепљено понашање се све више
учвршћује међу младима, што на жалост доводи до озбиљних животних последица у
саобраћају.
Многа истраживања у овој области се ослањају и на Теорију проблематичног
понашања (Problem Behaviour Theory), која полази од тога да ризична вожња заправо
28

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

представља један вид синдрома проблематичног понашања. Ова теорија се
првенствено развила како би објаснила проблематично понашање у адолесценцији,
као што су, на пример, конзумација марихуане и алкохола, или деликвентно
понашање. Показано је да су јасни предиктори ризичног понашања, а тиме и
саобраћајних незгода, године старости особе, пол, учесталост конзумације алкохола,
количина алкохола у крви, умор и недостатак сна (3). Међутим, у многим
истраживањима се не узима у обзир да ли постоји разлика у факторима који утичу на
безазлене удесе и оних који утичу на удесе са фаталним исходом. У једном
истраживању у САД-у показано је да су у 40% удеса са смртним исходом учествовали
возачи са недозвољеном количином алкохола у крви, док су овакви возачи починили
само мали проценат лакших удеса (4). Такође, овим истраживањем показано је да
генерално људи који су склонији ризичном понашању имају подједнаке шансе да
доживе повреде било у саобраћајним несрећама, било у неким другим ситуацијама на
послу или у спорту.

2. Особине личности као детерминанте ризичног понашња у вожњи
У многим истраживањима показано је да постоје психолошке детерминанте
које условљавају ризично понашање, што у великом броју случајева доводи до
саобраћајних удеса. У ранијим исртраживањима показано је да неке црте личности,
као што су Екстраверзија и Неуротицизам, позитивно корелирају са саобраћајним
незгодама (5). Каснија истраживања, која обухватају црте личности у оквиру
петофакторског модела личности, показују да су високи скорови на цртама
Екстраверзије и Неуротицизма и ниски скорови на цртама Сарадљивости и
Савесности повезани са агресивном вожњом, бесом и паничним стилом вожње (6).
Екстраверзија представља тенденцију да се доживе позитивна емотивна искуства,
дружељубивост и живахан дух. Особе са високим скором на овој црти склоније су
брзој вожњи, непоштовању саобраћајних прописа и изазивању удеса. Неуротицизам
представља тенденцију да се доживе негативне емоције. Особе које имају више
скорове на овој црти склоније су анксиозности, паници и депресији, и стога спадају у
групу возача који чешће могу испољити ризично понашање.
Такође, потрага за узбуђењем (sensation seeking) је врло јак предиктор који
утиче на агресивну вожњу, повишену брзину и друге облике насилничке вожње. У
неким студијама испитивана је потрага за узбуђењем, непоштовање норми и
агресивност у контексту повезаности са ризичним понашањем у вожњи, које може
довести до саобраћајних несрећа (7). Ове особине су повезане и са преузимањем
ризика у погледу сигурности у саобраћају и са ризичним понашањем током вожње.
Изнето је објашњење да су људи који су склонији потрази за узбуђењем у саобраћају,
такође склонији тражењу узбуђења и стимулације у животу, што се може приписати
типу личности који продукује ризично понашање током вожње. Даље, кад се ради о
непоштовању норми, индивидуе које имају веће скорове на овој особини имају и
блаже ставове који се тичу социјално неприхватљивог понашања. Кад је реч о
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понашању у саобраћају, ова се тенденција огледа у ситуацијама које носе ризик од
прављења прекршаја, тако што такви возачи блаже гледају на прекршаје и чешће их
праве. Виши скорови на особини агресивности код појединаца указују на чињеницу да
се такви појединци лакше разбесне и склонији су фрустрацијама, што се у саобраћају
може манифестовати као пребрза и неконтролисана вожња. Потрага за узбуђењем је
блиско повезана са Психотицизмом, који представља тенденцију да се покаже
агресивно, егоцентрично и импулсивно понашање. Особе са импулсивним карактером
су склоније насилничкој вожњи. Једним истраживањем показано је да висок ниво
импулсивности представља врло јасан предиктор започињања неке ризичне
активности, док озбиљнија психопатолошка стања и зависност од алкохола много
више утичу на негативне последице, као што су, на пример, теже саобраћајне незгоде
(8).
Многи сматрају да црте личности, заправо, не утичу директно на учешће у
саобраћајним незгодама, већ индиректно преко одређених медијаторских варијабли,
као што су емоционална стања, мотивација, умор и стил вожње (9). Једна студија је
истраживала утицај беса, импулсивности, потребе за пажњом и возачких ставова на
ризично понашање у саобраћају, и показала да возачи са већим степеном беса током
вожње, потребе за пажњом, осећајем хитности и недостатком размишљања о
последицама, као и недостатком истрајности, исказују и већи степен ризичног
понашања у саобраћају (7). Констатовано је да је ово ризично понашање уочљивије
код мушкараца него код жена, затим код млађих него код старијих возача, код којих
су присутнији здравији возачки ставови.
Црта личности означена као Иритабилност, такође је испитивана код млађих
возача. То је стабилна карактеристика личности која утиче на начин на који млађи
возачи разумеју стварност и на начин на који се понашају уопште, што последично
утиче на стил вожње и понашање у саобраћају. За возаче који имају ову црту
изражену возачко окружење представља изазов, док остале возаче посматрају чак и
као непријатеље. Истраживање показује да млади возачи који немају толеранције у
вожњи, они који се лако изнервирају, они који се тешко носе са стресом, они који
изражавају непријатељство и агресију према другима, као и они који теже контролишу
своје емоције, много чешће доживљавају саобраћајне удесе. Једно од могућих
објашњења како иритабилност као црта личности утиче на ризично понашање у
саобраћају јесте то да возачи доносе одлуке без размишљања о могућим последицама.
Као друго објашњење би могла послужити пронађена веза између иритабилности и
склоности ка повреди закона. Ови возачи возе непажљивије и чешће крше прописе,
што указује на чињеницу да им сигурност није на првом месту. Такав возач је
подстакнут да у вожњи изрази своју љутњу, притиске и фрустрације. Као треће
објашњење наводи се асоцијалност ових возача, односно небрига за утицај који имају
на друге возаче које не поштују, желе да их понизе, на неки начин казне, па чак и
повреде. Овде се поред црте Иритабилности ради и о испољавању Хостилности, која
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у комбинацији са ниским самопоуздањем може бити добар предиктор саобраћајних
удеса.
Осим наведених црта испитивана је и повезаност између Алтруизма и ризичне
вожње, као и веза између црте Анксиозности и ризичне вожње. Показано је да особе
које имају веће скорове на овим особинама показују већи степен усвајања позитивних
ставова везаних за сигурност у саобраћају и мање преузимају ризик у саобраћају.
Објашњење ове повезаности јесте да особе са вишим скоровима на црти алтруизма
више размишљају о последицама које њихови поступци могу имати на друге, док је
објашњење за везу са вишим скоровима на црти анксиозности то да су свеснији
ризика које поједине ситуације у саобраћају носе.

3. Емоционална стања која утичу на ризично понашање у вожњи
У истраживању које је испитивало повезаност између два афективна стања
(емоција и расположења) са ризичним понашањем у вожњи, показано је да возачи са
негативним емоцијама боље перцепирају саобраћајни ризик, али из тог разлога су
управо и склонији ризичнијој вожњи, јер имају уверење да су последице добро
сагледали, па им због тога ризична вожња изгледа прихватљивије (10). На исти начин
је деловало и негативно расположење код возача. Као закључак се може навести да
било какав негативан афекат може уништити рационално просуђивање возача и
довести до учесталости ризичног понашања у саобраћају.
Такође, емоционални фактори ( претерана анксиозност и агресивност), као и
мањак самопоуздања и самоконтроле, доводе до ризичног понашања у вожњи (11).
Посебно је значајно агресивно понашање и фрустрираност, који у одређеним
саобраћајним ситуацијама значајно утичу на брзину вожње, као једног облика
ризичног понашања. Емоционална интелигенција и друге емотивне компоненте
негативно корелирају са свим ризичним облицима понашања.
Емоционалне
способности су такође повезане са конзумацијом алкохола и дроге, што спада у
ризична понашања. Због тога знања о емоционалним способностима и њиховим
утицајем на ризично понашање требало би искористити у програмима обучавања и
превенције за смањење ризичног понашања у вожњи.

4. Остали фактори који утичу на ризично понашање у вожњи
У новије време коришћење мобилних телефона током вожње представља један
од облика ризичног понашања. Истраживања су показала да током телефонирања, или
куцања порука током вожње, долази до појаве феномена подељене пажње. У оваквим
ситуацијама људи су усредсређени на комуникацију, и значајно мање обраћају пажњу
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на саобраћајна дешавања око њих. Коришћење тих уређаја нарочито омета младе и
неискусне возаче, којима је потребна пуна концентрација за воланом (12).
Са
искуством које се стиче вежбањем вожња постаје аутоматизована радња, али свакако
и тад може доћи до неочекиваних ситуација, где је потребна пуна концентрација на
вожњу и саобраћајне услове, па је самим тим коришћење мобилних уређаја забрањено
свим возачима, јер одвлачи пажњу од примарног задатка. Са развојем технологије
појавили су се "hands-free" апарати, који омогућавају да се не ометају моторичке
активности током вожње. Међутим, без обзира што су "руке слободне", многа
истраживања су показала да и ометање само когнитивних способности може довести
до фаталних исхода.
Још један од фактора који могу довести до ризичног понашања јесте број
присутних путника у возилу, као и бука која се ствара у таквим условима. Млади су
склони да возе прекобројне сапутнике у свом возилу, или да пуштају гласну музику у
аутомобилу, која омета нормалну комуникацију и пријем потребних звучних сигнала
у саобраћају. Показано је да сви ови фактори могу драстично ометати пажњу возача и
довести до грешака у вожњи.
У једном истраживању које је испитивало повезаност између ризичних
возачких навика и повреда у саобрајаним незгодама, показано је да су возачи који су
практиковали ризичне навике у последњих 12 месеци, два до четири пута били више
повређивани током вожње од оних који ове навике немају (13). Специфична
понашања која су повезана са повредама у саобраћају јесу трке моторним возилима
ради узбуђења, затим прекорачење дозвољене брзине за 20 или више километара на
час и одузимање саобраћајне дозволе због већег броја саобраћајних казни. Пронађене
су и разлике у старосној доби возача који практикују нека од ових понашања, па су
тако код млађих возача повреде чешће биле узроковане прекорачењем брзине, а код
старијих возача већи фактор ризика била је вожња без дозволе одузете због
саобраћајних казни.
Возачко искуство је још један фактор који битно утиче на ризично понашање у
вожњи (14). Како вожња временом постаје све више аутоматизована радња, то је мање
труда потребно да би се ова радња извршила. Али, не само да се са искуством
савладава све боља техника вожње, него и возачи стичу знања о различитим
саобраћајним околностима као што су: боље познавање путева, избегавање гужве,
заобилажење лоших деоница пута и других околности које могу угрозити безбедност
у саобраћају. Управо овај фактор се често узима као објашњење зашто су саобраћајне
незгоде два пута чешће код младих возача него код старијих.
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5. Закључак
Заштита на раду и безбедност запослених треба да буде један од најважнијих
задатака послодаваца, синдиката, одговарајућих компанијских и државних служби,
као и самих запослених, јер цена повреда и смртних случајева има озбиљне
егзистенцијалне, здравствене, социјалне и економске последице. То је посебно важно
у саобраћају, који се све брже шири и обухвата све више учесника. Саобраћајне
незгоде и несреће повезане са коришћењем моторних возила најчешћи су узрок
повреда и смрти возача у популацији до 45 година. Због тога се разрађују бројни
превентивни програми и мере (15), како би се повећала безбедност у саобраћају и
спречиле незгоде које доводе до повреда, а неретко и до смртних исхода. Ови
програми и мере обухватају активности и упутства прописана од стране техничке и
здравствене службе, затим нормативно регулисање путем прописа и закона, док су
индивидуалне психолошке интервенције занемарене или су веома ретке.
Посматрано са становишта психолошких фактора, оно што је пресудно за
одговарајуће интервенције у правцу превенције саобраћајних незгода, које врло често
резултирају озбиљним повредама и смртним исходима, јесте идентификација особа са
психолошким и бихевиоралним предиспозицијама за ризично понашање, као и
њихова едукација у смеру усвајања сигурнијих образаца понашања у саобраћају (нпр.
подгрупа адолесцената и младих одраслих особа, особе склоне алкохолу и слично).
Такође, током селекције и обуке кандидата требало би више скренути пажњу на
непожељне облике понашања, који су изазвани неким цртама личности и другим
ризичним факторима. Познавајући особине личности и емоционална стања која
значајно утичу на ризично понашање у вожњи, можда би требало више пажње
посветити увођењу тестова личности и поузданијим критеријумима селекције
потенцијалних возача током обучавања и полагања самог возачког испита.
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META ANALIZA ZA BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU
Мета анализа за безбедност во сообраќајот
Мeta - analysis and road safety
Ц. Ристиќ1, Б.Богоевски1, В.Данчевска2, С.Анастасова3
1
СУГС „Владо Тасевски“, Скопје
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Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички факултет – Битола
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Abstract:
Upravljanje bezbednośću u saobraćaju traži primene savremenih alata i metoda, sa kojim bi se utvdila
efektivnost mere za povećanje bezbednosti u saobraćaju. Savremena metoda koja se najviśe koristi da
bi se ispitala efektivnost mere je metoda Meta – analiza. Pristup i način koriśčenja metode Meta –
analize, biće detaljno prikazani u ovom radu, sa praktičnom primenom metode u određenom polju u
saobraćaju, śto će omogućiti budućim istraživačima i praktikantima, da ga koriste u svim oblastima
bezbednosti u saobraćaju. Cilj je motivirati vladine, nevladine organizacije i institucije, stručna lica i
eksperti u R. Makedoniji da se viśe angažuju i primenjuju mere koje bi efektivno uticale na povećanje
bezbednosti u saobraćaju, odnosno usmeriti se ka smanjenju broja poginulih i stradalih lica u
saobraćajnim nezgodama.

Ključne reči: bezbednost, saobraćaj, efekt, mera, meta – analiza

Апстракт
Управување со безбедноста во сообраќајот бара примена на современи алатки и методи, со кои
ќе се утврди ефективноста на мерките за зголемување на безбедноста во сообраќајот.
Современа метода која нашироко се користи за да се испита ефективноста на мерките е
методот на мета - анализа. Пристапот и начинот на користење на метод на мета – анализа ќе
бидат детално прикажани во овој труд, со практична примена на методот во одреденo поле во
сообраќајот, што ќе им овозможи на идните истражувачи и практиканти да го користат на
наједноставен начин во сите областа на безбедноста во сообраќајот. Целта е да се мотивираат
владините, невладините организации и институции, стручни лица и експерти во Р. Македонија
повеќе да се ангажираат и го применуваат мерките кои ефективно ќе влијаат на зголемување
на безбедноста во сообраќајот, односно ќе се насочат кон намалување на бројот на загинати и
повредени лица во сообраќајни незгоди.

Клучни зборови: безбедност, сообраќај, ефект, мерка, мета – анализа

Summary:
Traffic safety management requires the application of modern tools and methods, which will
determine the effectiveness of measures to increase traffic safety. One of the modern methods widely
used to examine the effectiveness of measures is the meta-analysis method. The approach and method
of using the meta-analysis will be represented in this paper in details, with the practical application of
the method in a certain traffic field, which will enable future researchers and experts to use it in the
simplest way in all areas of road safety. The aim is to motivate governmental and non-governmental
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organizations and institutions and experts in the Republic of Macedonia to be more engaged and use
measures that will effectively influence the increase in traffic safety, that is, will be directed towards
reducing the number of killed and injured persons in traffic accidents.

Key words: safety, traffic, effect, measure, meta- analyses

Вовед
Ефикасно и квалитетно управување и организација на сообраќајниот систем
овозможува непречено движење на сите учесници во сообраќајот. Елементи и
карактеристики со кои може да се зголеми безбедноста во патниот сообраќај се
правилно организирање, планирање и структуирање на сообраќајниот систем. Ваквиот
сообраќаен систем обезбедува економски развој и стабилност на една држава, брза
комуникација, слободен проток на патници и стока и успешна трговска размена.
Концептот за добро развиен сообраќаен и транспортен систем, лежи во примена и
анализа на соодветни алатки и методи, како и научни и стручни истражувања, кои
овозможуваат намалување или елиминирање на сите недостатоци кои постојат во
сообраќајот. Практиката на високо развиените земји покажува дека управувањето со
сообраќајниот систем претставува интердисциплинарна наука, која ги поврзува сите
сегменти вклучени во изградба на еден софистициран сообраќаен систем.

Што е мета – анализа?
Мета анализа претставува статистичка метода која се користи за да се испита
ефективноста на одредена мерка од дадена област. Се користи за евалуација на
ефективноста од истражувањата на одредени студии, елаборати и проекти. Пристапот
на мета анализата овозможува на систематски начин да се поднесе избалансиран и
непристрасен извештај на постоечкото истражување. На тој начин се донесува
ефективна одлука со адекватен квалитет. Ваквиот пристап обезбедува квантитативна
статистичка оценка на предностите, сублимирани во сите вклучени студии, како и
рационален начин на справување со бројни практични тешкотии на сите оние кои се
обидуваат да добијат позитивни ефекти од истражувањето.
Методологијата мета анализа за прв пат се појавила во Кина во 12 век. Филозофот Чу
Хси (1130 – 1200), ја изградил својата филозофска теорија со сумирање на серија на
поврзана литература и ваквото истражување го нарекол „Теорија на систематски
правила“. Во 17 век методот на мета анализа започнал да се користи во западниот
свет и тоа во областа на астрономијата. Првиот труд за примена на мета анализата бил
објавен во Британско медицинско списание од страна на статистичарот Карл Пирсон,
каде што прибирал податоци за вакцинација од тифус и истите ги искористил за да
добие резултати од повеќе клинички студии.
Денеска пристапот на мета анализа нашироко се користи и се применува во различни
области како што се медицината, психологијата, епидемиологијата, образованието,
сообраќајот и транспортот, социологијата, спортот, бизнис секторот, армијата и други
области.
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Чекори кон методологијата на мета - анализа
Постојат неколку основни чекори на методот на мета анализа, кои треба да се
применуваат по дадениот редослед. Првиот чекор е дефинирање на проблемот кој
треба да се реши. Откако ќе се дефинира проблемот се преминува кон вториот чекор а
тоа е пребарување на литература од дадената област. Литературата која се пребарува
може да биде стручна или научна студија, елаборат, проект и слично и потребно е
истите да бидат објавени во стручни и научни списанија, презентирани на симпозиуми
или конференции. Пребарувањето може да се врши преку интернет или рачно
пребарување, односно користење на домашна литература. По завршување на
пребарувањето, истражувачот врши селекција на студиите по одреден предмет за
понатамошна анализа. Откако студиите или трудовите ќе бидат селектирани за мета
анализа, се пристапува кон извлекување и анализа на податоци и информации, кои ќе
бидат предмет за мерење на големината на ефективноста на две променливи. Петтиот
чекор е одредување на мерки или зависни и независни променливи величини, кои ќе
се анализираат. Одредување на ефектот на мерките во дадените студии се врши со
помош на софтверска статистичка програма. Тука може да се користат статистичките
софтверски пакети како DSTAS SAS или Мета – СТАТ, SPSS и друго. Статистичките
софтверски програми автоматски ги извршуваат комплексните задачи кои се барат
при вршење на мета анализата. Со оваа програма се кодираат карактеристиките на
секоја студија која се користи во мета анализата, ги трансформира наодите од
истражуваните студии во метрички систем, големината на ефектот го споредува со
студиите, се тестира хомогеноста и хетерогеноста и друго. Потоа, добиените
резултати се очитуваат од табелите кои ги дава софтверската програма и истите се
поднесуваат во даден извештај.
Пред започнување на мета анализата, истражувачот треба претходно да напише
детален протокол на истражувањето, кој јасно ги дефинира целите на истражувањето,
хипотезата која треба да се тестира, групите и подгрупите на интерес, како и методите
и критериумите за идентификување и селектирање на релевантните студии.

Мета анализа и безбедноста во сообраќајот
Техниката мета анализа во патниот сообраќај се користи да го оцени ефектот на
мерките кои се преземаат за зголемување на безбедноста во патниот сообраќај. Се
оценува ефектот од масовни медиумски кампањи за возење во алкохолизирана
состојба, користење на мобилен телефон во текот на управување со моторно возило,
користење или не користење на сигурносни појаси, врската меѓу брзината и
сообраќајните незгоди, ефект од кружни текови, мерки за смирување на сообраќајот,
улично осветлување, поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација,
природни и вештачки бариери кои служат за намалување на бучавата од сообраќајот и
слично. Од големо значење е да се оцени влијанието на ваквите и слични мерки кои се
користат за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Со тоа ќе се добие
вистинската слика дали одредена мерка на одредено место или локација има ефект врз
безбедноста во сообраќајот. Доколку се утврди дека одредена мерка има влијание врз
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зголемување на безбедноста во сообраќајот, се продолжува со примена на истата
мерка. Но, доколку се утврди со помош на мета анализата дека мерката нема никаков
ефект врз безбедноста во сообраќајот, односно бројот на загинати и повредени лица е
непроменет или зголемен, тогаш потребно е да се примени друга ефективна мерка која
ќе обезбеди безбедност во сообраќајот.
Методата мета анализа, во нашата земја не се користи за испитување на големината на
ефектот на мерките кои се применуваат за зголемување на безбедноста во сообраќајот.
Од таа причина е и идејата преку овој труд да се претстави единственото истражување
од областа на безбедноста во сообраќајот која ја користи методата на мета анализа.

Влијанието на агенции за безбедност во сообраќајот – мета анализа
Авторите на овој труд учествуваа во истражувањето за оценка на влијанието на
елементите на водечки национални агенции за безбедност во сообраќајот врз
безбедноста во патниот сообраќај. Беше користено интернет и рачно пребарување на
студии, трудови, проекти, елаборати, извештаи и слично, при што беа селектирани 35
студии кои беа вклучени во мета анализата. Беа анализирани водечки агенции од
следниве земји: Србија, Р. Српска, Словенија, Грција, Италија, Шпанија, Велика
Британија, Ирска, Германија, Холандија, Русија, Шведска, Финска, Франција, Полска,
САД, Аргентина, Австралија, Нов Зеланд, Кина, Индија, Малезија, Индонезија, Гана,
Јужна Африка, Замбија и Камерун. Додека елементите за работа на водечките
национални агенци (НА), кои беа предмет на анализата се следни: модел и улога на
НА, финансирање, национална стратегија и акционен план, политичка поддршка,
хоризонтална и вертикална координација, меѓународна соработка, соработка со
бизнис секторот, со невладини организации, универзитети и институти, трансфер на
знаења и искуства, маркетинг и промоција, истражување и развој, мониторинг и
евалуација, интервенции за дизајн и одржување на патишта, регулирање и примена на
стандарди за возила, спроведување на активности за рехабилитација на жртвите од
сообраќајни незгоди, идентификација на ризични групи, примена на превентивни
мерки, сертификација на обучувачи, организирање на конференции, семинари и
обуки, едукација и подготовка на материјали за безбедност во сообраќајот, прибирање
и обработка на податоци за сообраќајни незгоди, идентификација на опасни места на
патот и управување на системот со безбедност во сообраќајот.
За обработка на податоците се користеше SPSS статистичката софтверска програма,
во која беа внесувани независните променливи величини, односно горенаведените
елементи за работа на националната агенција за селектираните земји. Додека
зависните променливи величини беа бројот на загинати лица во сообраќајна незгода
на 100.000 жители за 2005, 2009 и 2012 година. На следните слики бр. 1, 2, 3 и 4
прикажани се начините на вметнување на податоците во SPSS програмот и пресметка
на истите.
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Сл. 2: Податоци во мерната скала

Сл. 3: Начин на пресметка на податоците

Сл. 4: Пресметка на линеарна регресија

Вредностите од извршената линеарна регресија на зависните и независните
променливи величини се претставени во табелите Корелација, Краток преглед на
моделот, АНОВА и Коефициентите. На следните табели број 1, 2 и 3 прикажани се
вредностите обработени преку софтверската програма.
Табела 1: Корелација

Табела 2: Краток преглед на модел и АНОВА
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Табела 3: Коефицинети

Добиените вредности потоа се толкуваат, при што се одредува јака и слаба врска
помеѓу зависната променлива и независните променливи величини. Тоа значи дека
некои елементи на работење на водечките агенци имаат ефект врз безбедноста во
патниот сообраќај, додека некои имаат мал ефект или немаат ефект врз безбедноста во
сообраќајот.
Резултатите покажуваат дека 60% од назначените водечки агенции за безбедност во
патниот сообраќај и нивните елементи на работење, имаат ефект на зголемување на
безбедноста во сообраќајот, што се огледува во бројот на загинати лица во
сообраќајни незгоди. 30% имаат делумно ефект, додека 10% немаат никаков ефект врз
безбедноста во сообраќајот, односно намалување на бројот на загинати лица во
сообраќајни незгоди. Како земји кои се сметаат за успешни во зголемување на
безбедноста во сообраќајот, преку работата на нивните назначени водечки агенции за
безбедност во патниот сообраќај се Шведска, Финска, Ирска, Велика Британија,
Франција, Шпанија, Германија, Холандија, Австралија, Нов Зеланд и Словенија.
Останатите земји делумно имаат подобрување на безбедноста во сообраќајот.
Делумно подобрување има во земјите како Србија, Р. Српска, Грција, Италија, Полска,
и Аргентина. Во овие земји агенциите за безбедност во сообраќај се формирани во
2010 година и за овој краток временски период е забележано големо подобрување во
намалување на бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди. Како земји каде што
слабо функционира агенцијата за безбедност во патниот сообраќај се Кина,
Индонезија, Русија, Камерун, Замбија, Гана, Малезија, Индија и Индонезија
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Заклучок
Со овој труд сакавме да ја покажеме потребата и важноста од користење на
статистичката метода мета анализа за одредување на ефектот на мерките за
зголемување на безбедноста во сообраќајот. Ваквите анализи може да послужат како
добра основа за понатамошни истражувања од областа на безбедноста во сообраќајот.
Меѓународните искуства и практики покажуваат дека постојат големи успеси во
примена на методологијата на мета анализа и ваквиот начин на истражување потребно
е да го применат стручни лица и практичари од областа на безбедноста во сообраќајот
во Република Македонија.
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САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ТРАКТОРИМА У
ВОЈВОДИНИ
TRAFFIC ACCIDENTS WITH TRACTORS IN VOJVODINA
Матић Кекић1 С, Симикић1 М, Дедовић1 Н, Алимпић2 З,
1
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет,
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РЕЗИМЕ
Анализирано је 148 саобраћајних незгода у којима су учествовали трактори у 2013.
години на територији АП Војводине. У скоро 60% ових саобраћајних незгода
настанак незгоде су изазвали трактори. Непознавање општих саобраћајних прописа и
недовољна обученост возача трактора главни су узрок за настанак незгоде (72%).
Додатно су анализирани узроци саобраћајних незгода, које су трактори изазвали
према њиховим последицама на територији Јужнобачког округа у периоду од 2001 –
2011. година. У наведеном периоду, укупно 491 особа настрадала је у саобраћајним
незгодама са тракторима, од чега су 42 погинуле, 126 теже и 323 лакше повређене.
Забрињавајуће је што је у саобраћајним незгодама са најтежим последицама погинулим особама - чак у 67% случајева кривац возач трактора. Саобраћајне незгоде
које изазивају возачи трактора по правилу су тешке саобраћајне несреће са трагичним
последицама.
Кључне речи: трактори, саобраћајне незгоде, узроци и последице

1. УВОД
Према попису који је обављен крајем 2012. године Република Србија располаже са
408.734 трактора свих категорија (Простран, 2013). Од тога је на приватном сектору
више од 386.000 трактора, односно више од 97% од укупног броја. Старосна структура
је веома неповољна и прелази 10 година на друштвеном – државном и 15 година на
приватном сектору, односно преко 35% трактора старије је од 15 година. Током 2012.
године у домаћу пољопривреду уведено је 2.624 трактора и то 2.341 нових и 283
половна трактора, што је знатно мање него што је потребно (Николић и сар. 2013).
Једна од последица је и утицај старих трактора на безбедност и здравље људи.
Саобраћајна незгода је догађај на путу или другом месту отвореном за јавни саобраћај
или који је започео на таквом месту, у коме је учествовало најмање једно возило у
покрету и у коме је једно или више лица погинуло или повређено или је настала
материјална штета, (Инић и Јовановић, 2005). Према подацима Немачког савезног
завода за статистику, саобраћајне незгоде у којима учествује пољопривредна
механизација чине мали проценат у односу на укупан број незгода на Немачким
путевима, (Bende и Kühn, 2013). Међутим, висок је проценат настрадалих и погинулих
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као резултат таквих незгода. У укупном броју саобраћаних незгода са
пољопривредном механизацијом трактори учествују у највећем броју са 98,3%.
Према овим подацима у 2007. години у Немачкој догодило се 2065 саобраћајних
незгода у којима је учествовала пољопривредна механизација, од чега је у 515 незгода
(25%) настала само материјална штета, у 1508 (73%) билоје повређених, а у 42 (2%)
незгоде било је погинулих лица. Bende и Kühn (2013) истичу да је од укупног броја
незгода у 1200 случајева (58%) трактор изазвао саобраћајну незгоду. Ољача и сар.
(2010) наводе да је у саобраћајним незгодама и несрећама са тракторима, у периоду
1999. –2009. године у јавном саобраћају Републике Србије погинуло 62 возача
трактора или учесника, док је 144 тешко повређено.
На територији АП Војводине највећи део становништва у ванградским срединама
бави се пољопривредном производњом. Углавном је заступљена ратарска производња,
која захтева ангажовање бројне и разноврсне пољопривредне механизације.
Агротехничке операције често се изводе на парцелама које су удаљене од економског
дворишта и захтевају излазак трактора на јавни пут и укључивање у саобраћај, што
представља ризик и потенцијалну опасност за настанак саобраћајне незгоде. Уколико
желимо да смањимо број и последица саобраћајних незгода неопходно је истражити
њихове узроке и указати на превентивне мере, које ће помоћи возачима трактора да
повећају своју безбеденост у саобраћају, али и безбедност свих других учесника у
саобраћају. У овом раду анализирани су узроци и последице саобраћајних незгода на
територији АП Војводине, која представља подручје са развијеном ратарском
пољопривредном производњом и интензивним коришћењем механизације.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Истраживање узрока саобраћјних незгода са тракторима рађено је на примеру АП
Војводине, при чему су коришћени подаци који су добијени од Министарства
унутрашњих послова Републике Србије за 2013. годину. Додатно прикупљени су и
анализарни подаци о последицама саобраћајних незгода са пољопривредним
тракторима на јавним путевима Јужнобачког округа у периоду 2001. – 2011. године.
Јужнобачки округ има 77 насељена места и према последњем попису из 2002. године
у округу је живело 593.666 становника, што чини 30% становника АП Војводине или
5.5% Републике Србије. Подаци о броју настрадалих особа у саобраћајним незгодама
у којима су учествовали трактори на територији Јужнобачког округа, у периоду 2001.
– 2011. године, добијени су од Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Саобраћајне незгоде широм света сваке године наносе велике људске и материјалне
штете. Према подацима Светске здравствене организације (WHO) у свету годишње у
саобраћајним незгодама на јавним путевима погине 1,2 милиона људи (скоро 3500
људи сваки дан погине у саобраћајним незгодама у свету), док се 20-50 милиона теже
или лакше повреди. Предвиђања су да ће, ако се настави овај тренд, саобраћајне
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незгоде од 2030. године постати пети највећи узрочник смрти у свету
(http://www.who.int/gho/road_safety/en/index.html). Стога прикупљање и анализа
података о саобраћајним незгодама представљају прве кораке у оквиру напора да се
умање те штете.
У овом раду анализиране су саобраћајне незгоде према последицама на територији
Јужнобачког округа, који представља подручје са развијеном пољопривредном
производњом и интензивним коришћењем механизације. Највећи део становништва у
ванградским срединама овог округа бави се пољопривредном производњом. Углавном
је заступљена ратарска производња, која захтева ангажовање бројне и разноврсне
пољопривредне механизације. Трактори су најбројнија категорија у пољопривредној
механизацији и намењени су за обављање бројних агротехничких операција у
пољопривреди, (Николић и Симикић, 2009).
АП Воводина састоји се од 45 општина и 7 округа и према последњем попису из 2011.
године у Војводини је живело 1.931.809 становника, што чини 26,88% становника
Републике Србије. АП Војводина налази се на површини од 21.506 км², што чини
24,38% од територије Републике Србије. Највећи део становништва у ванградским
срединама бави се пољопривредном производњом. Углавном је заступљена ратарска
производња, која захтева ангажовање бројне и разноврсне пољопривредне
механизације. Трактори су најбројнија категорија у пољопривредној механизацији и
намењени су за обављање бројних агротехничких операција у пољопривреди,
(Николић и Симикић, 2009).
У периоду од 01.01.2013 до 01.10.2013. године, на територији АП Војводине догодило
се укупно 148 саобраћајних незгода у којима су учествовали трактори. У 66 незгода
било је настрадалих лица (58 незгода са повређеним и 8 незгода са погинулим
лицима), док су 82 прошле само са материјалном штетом. Укупно је настрадало 104
особе, 10 погинулих и 94 повређене особе, од чега 32 теже и 62 лакше. Укупна
материјална штета процењена је на 12.492.864 динара. Од укупног броја незгода,
трактори су у 87 случајева изазвали настанак незгоде. То значи да су возачи трактора
у 59% случајева кривци за настанак незгоде.
Анализом узрока незгода, који су дати може се утврдити да су непажања, непознавање
општих саобраћајних прописа и недовољна обученост возача трактора главни узрок за
настанак незгоде (72%). Поред тога, саобраћајне незгоде настале су и због
алкохолисаности возача трактора (13%), техничке неисправности трактора (9%) и
осталих непредвиђених околности (6%). Незгоде се дешавају приликом укључивања
трактора у саобраћај из дворишта, парцеле или са њивског пута, затим приликом саме
вожњу у правцу где возачи трактора непажњом нагло, непрописно и без претходне
најаве мењају правац кретања у жељи да скрену са главног пута. Од укпног броја
незгода 8,7% догодио се због неприлагођене брзине кретања. При чему за настанак
ових незгода узрок треба тражити у обучености возача трактора. Возач трактора мора
добро да познаје карактеристике и могућности трактора, с обзиром на удаљеност од
другог возила, стања пута, видљивости, атмосферских прилика, стања трактора,
прикључне машине, приколице и терета.
Чак 24% незгода настало је због неуступања првенства пролаза, непрописног
обилажања и мимоилажња, што говори о саобраћајној некултури и нетолерантности
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других учесника у саобраћају од стране возача трактора. Кад се говори о неуступању
првенства пролаза, најчешће се ради о скретању улево возилу из супротног смера које
задржава правац кретања, затим о неуступању првенства пролаза возилу које се креће
путем са правом првенства и о неуступању првенства пролаза при улазку са земљаног
пута или са површине на којој се не обавља саобраћај. Као техничка неисправност
трактора, због које је дошло до незгоде, најчеће се јавља неисправност светлосних или
светлосно-сигналних уређаја, неисправност уређаја за спајање трактора са
прикључним возилом (потезница) и неисправност уређаја за управљање.
Ови резултати углавном се слажу са резултатима других, домаћих и страних аутора,
који су се бавили истраживањем узрока саобраћајних незгода са тракторима.
Долоншек и сар. (2010) сматрају да су најчећи узроци саобраћајних незгода са
тракторима на територији Словеније техничка неисправност и застарелост трактора,
непажња и недовољна обученост возача. Пољопривреда Војводине је до 1990. године
била добро опремљена машинама, прихватљивог квалитета и учинка. Од те године, па
све до 2000. године машински парк готово да се није обнављао, (Лазић и сар. 2002).
На обнављању механизације радило се задњих година, али не у довољној мери да би
се значајније побољшала старосна структура трактора у Србији, (Николић и сар.
2010). Преко 88% двоосовинских и 94% једноосовинских трактора у Војводини
старије је од 10 година. Стара и дотрајала механизација са неисправном светлосном
сигнализацијом представља велику опасност на путевима. Пешић и сар. (2010),
указују на значај најмање два проблема код учешћа пољопривредне механизације у
саобраћају. Један је неосветљеност тих возила, а други је габарит, односно димензије
возила. Према Bende и Kühn (2013) једна трећина (33%) саобраћајних незгода са
тракторима у Немачкој током 2007. године настала је услед непрописног скретања
(скретања без претходне најаве), 31% услед неуступања првенстава пролаза и 22%
услед уздужног котакта између трактора и возила које се креће у истом или супротном
смеру. Када је у питању непрописно скретање, најчешће до судара долази између
трактора који скреће лево и возила које се креће иза и обилази га. Ово је у 22%
случајева разлог за настанак свих незгода са тракторима у Немачкој.
Аутомобили су најчешћа возила која учествују у сударима са тракторима, у 64%
случајева. У саобраћајним незгодама најчешће учествују трактори са приколицом
58%, са прикључним машинама 13%, са две приколице 9% и сам трактор без
приколице и прикључне машине у 16% случајева. Истраживања су показала да тренд
повећања максималне брзине кретања савремених трактора није за сада утицао на
повећање броја незгода. У 53% случајева пре настанка незгоде трактор се кретао
брзном од 20 км/х, а само у 4% случајева брзином већом од 41 км/х. Као један од
узрока настанка саобраћајне незгоде, јавља се и премор возача трактора.
Сви возачи трактора треба да се придржавају следећих правила да би њихов трактор
био безбедан учесник у саобраћају:
- Обавезно поштовање саобраћајних прописа. Сви општи саобраћајни прописи и
правила која важе за остале учеснике у саобраћају, важе и са возаче трактора.
- У саобраћају на путу, укључено жуто ротационо или трепћуће светло мора да има
трактор ноћу, у условима смањене видљивости и када има прикључке за извођење
радова на најистуренијој тачки тих уређаја.
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- Сви светлосни уређаји морају бити исправни, посебно ноћу и условима смањене
видљивости.
- Сви системи на трактору који су битни за безбедно учешће у саобраћају, као што су
систем за управљање и систем за кочење морају бити исправни.
- Трактори смеју да се крећу брзином до 40 км/ч, односно до 30 км/ч, уколико се у
приколици коју вуче трактор налази најмање једно лице.
- Трактор може да вуче само приколицу за трактор. У приколици за трактор може се
превозити највише 5 особа, које не смеју да стоје, седе на страницама каросерије, на
несталном
терету или терету који прелази висину товарног сандука. Приликом превоза, млађи од
15 година морају бити у пратњи пунолетних особа.
- Никада не превозити људе који се налазе на истуреним деловима трактора (на
поклопцу мотора-хауби, блатобранима, подизним полугама и сл.).
- Очистити приљава и замагљена стакла и огледала на кабини трактора. Основно
правило безбедне вожње трактором је видети и бити виђен!
- Никада не управљати трактором у алкохолисаном стању!
- Пре изласка на главни пут скинути блато са пнеуматика трактора, приколице и
прикључне машине. У кишном периоду блато на путу често доводи до настанка
саобраћајне незгоде!
- Обавезно уклонити са пута терет, који је током транспорта, испао из приколице!
У периоду 2001-2011. година на територији Јужнобачког округа у свим саобраћајним
незгодама укупно је настрадало 20045 особа, од чега је 815 погинуло, 4687 теже и
14543 особа лакше повређено. У саобраћајним незгодама у којима су трактори
учествовали настрадала је 491 особа, од чега су 42 погинуле, 126 теже и 323 лакше
повређене. Запажа се да је од укупног броја настрадалих особа 8,5% погинулих код
саобраћајних незгода у којима су трактори учествовали док је проценат погинулих
0,4% код свих саобраћајних незгода. То указује на чињеницу да су саобраћајне
незгоде са тракторима тешке саобраћајне незгоде, где су 20 пута чешће трагичне
последице. То потврђују и истраживања других домаћих (Ољача и сар. 2004; Ољача и
сар. 2010) али и страних аутора из окружења. Разматрајући разлоге за настанак
саобраћајних незгода са тракторима, Берник и Јерончич (2008) наводе да је у
Словенији, у периоду 2005-2006 година настрадало 132 особе, од чега је 10 погинуло а
122 повређено, што показује да је од укупног броја настрадалих 7,6% погинулих.
Анализирајући саобраћајне незгоде са тракторима на јавним путевима у Републици
Македонији, у пероду 2004-2008. година, Димитровски и сар. (2010) утврдили су да је
настрадало 819 особа, од чега је 47 погинуло, 168 теже и 604 лакше повређено, од
укупног броја настрадалих 5,8% је погинулих.
У саобраћајним незгодама које су изазвали возачи трактора настрадало је 257 особа,
од чега је 28 погинуло, 62 теже и 167 лакше повређено. Од укупног броја настрадалих
у саобраћајним незгодама са тракторима, више од 50% (257 лица) настрадало је у
саобраћајним незгодама које су изазвали возачи трактора. Резултати су још више
забрињавајући, ако се анализира само број погинулих особа. Од укупног броја
погинулих особа преко 67% (28 особа) је изгубило живот у саобраћајним незгодама
које су изазвали возачи трактора. Висок проценат смртности у саобраћајним
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незгодама које су изазавали возачи трактора указује на тежину последица које имају
ове незгоде, као и одговорност возача приликом кретања са трактором на јавним
путевима. Трактори се на јавном путу појављују са приколицама или прикључним
машинама (плугови, тањираче, сетвоспремачи итд), које често на себи имају оштре и
масивне металне делове, па је опасан сваки контакт путничког возила или мотоцикла
са таквом машином, (Симикић и Николић, 2009).
Иако је приметан благи тренд смањења броја саобраћајних незгода са тракторима на
територији АП Војводине, циљ мора да буде даље њихове смањење.

4. ЗАКЉУЧАК
Незгоде са тракторима нису тако честе али је њихов исход озбиљан. Стога је потребно
дефинисати мере које ће помоћи да се спрече незгоде са тракторима и ублаже њихове
последице. Предлажемо следеће мере:
- Изменити услове за стицање дозволе за управљење трактором. Поред општих
саобраћајних прописа будући возачи трактора морају да прођу додатну обуку из
руковања трактором.
- Организовати штампање брошура са општим саобраћајним прописима и безбедном
руковању трактором, које ће се делити пољопривредним произвођачима на свим
пригодним скуповима и манифестацијама.
- Појачати кампању упозоравања путем штампаних и електронских медија свим
учесницима у саобраћају на почетку сезоне пољопривредних радова и учесталог
кретање трактора јавним путевима.
- Поставити саобраћајне знакове који ће обавештавати остале учеснике у саобраћају
да се на том делу пута често крећу трактори.
- У сезони пољопривредних радова појачати активност саобраћајне полиције на
контроли учешћа трактора у саобраћају, чешће проверавати алкохолисаност возача и
техничку исправност трактора.
За првих десет месеци 2013. године на територији АП Војводине догодило се укупно
148 саобраћајних незгода у којима су учествовали пољопривредни трактори. При чему
су возачи трактори у 87 случајева (59%) директни кривци за настанак незгоде.
Непажања, непознавање општих саобраћајних прописа и недовољна обученост возача
трактора главни су узрок за настанак незгоде, у 72% случаја. Поред тога, саобраћајне
незгоде настале су и због алкохолисаности возача трактора (13%), техничке
неисправности трактора (9%) и осталих непредвиђених околности (6%). Од укпног
броја незгода 8,7% догодио се због неприлагођене брзине кретања. При чему за
настанак ових незгода узрок треба тражити пре свега у обучености возача трактора.
Возач трактора мора добро да познаје карактеристике и могућности трактора, с
обзиром на удаљеност од другог возила, стања пута, видљивости, атмосферских
прилика, стања трактора, прикључне машине, приколице и терета. Чак 24% незгода
настало је због неуступања првенства пролаза, непрописног обилажања и
мимоилажња. Као техничка неисправност трактора, због које је дошло до незгоде,
најчеће се јавља неисправност светлосних или светлосно-сигналних уређаја,
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неисправност уређаја за спајање трактора са прикључним возилом (потезница) и
неисправност уређаја за управљање.
Безбедност људи је обавеза свих учесника у саобраћају, сваког појединца али и
друштва у целини.
Возачи трактора поред поштовања општих саобраћајних прописа, морају да поштују
додатне прописе и правила који важе за тракторе. Неопходно је изменити услове за
стицање дозволе за управљење трактором. Поред општих саобраћајних прописа
будући возачи трактора морају да прођу додатну обуку из руковања трактором.
У саобраћајним незгодама са тракторима на територији Јужнобачког округа, у
периоду од 2001 – 2011. године, настрадало је укупно 491 особа, од чега су 42
погинуле, 126 теже и 323 лакше повређене. Од укупног бројанастрадалих у
саобраћајним незгодама са тракторима, више од 50% (257 лица) настрадало је у
саобраћајним незгодама које су изазавали возачи трактора. Резултати су још више
забрињавајући, ако се анализира само број погинулих особа.
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ABSTRACT
148 traffic accidents involving tractors in 2013. were analyzed on the territory of
autonomous Province of Vojvodina (Serbia). Almost 60% of these traffic accidents have
been caused by tractors. The lack of knowledge of general traffic regulations and insufficient
training of tractor drivers are the main cause of the accident (72%). In addition, the causes of
traffic accidents were analyzed which were caused by the tractors according to their
consequences in the territory of the South Bačka District in the period from 2001 to 2011. In
the mentioned period, 491 people were injured in road accidents involving tractors, of which
42 were killed, 126 were heavily injured and 323 were slightly injured. It is alarming that in
traffic accidents with the most severe consequences - dead people - in 67% of cases, the
driver of the tractor was guilty. Traffic accidents caused by tractor drivers are usually severe
traffic accidents with tragic consequences.
Keywords: tractors, traffic accidents, causes and consequences

Напомена: Рад је настао као резултат истраживања на пројектима ТР31046
“Унапређење квалитета трактора и мобилних система у циљу повећања
конкурентности, очувања земљишта и животне средине“ и ТР37017 „Moделирање
стања и структуре падинских процеса применом ГНСС и технологија скенирања
ласером и георадаром“, кoje финансира Министарство просвете и науке Републике
Србије.
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ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА БОЧНО ПРЕВРТАЊЕ ТРАКТОРА
LIMIT VALUES FOR TRACTOR OVERTURNS
Матић-Кекић Снежана, Дедовић Н, Костић М
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факутет,
Трг Доситеја Обрадовића 8, Нови Сад
Резиме
Када долази до превртања трактора у преко 70% ситуација је то бочно превртање [1].
Орање и риголовање су активности обраде земљишта трактором које су разматране
као најризичније операције услед којих долази до бочног превртања. Циљ је да се
одреди до које дубине се сме вршити риголовање или орање уз додатно варирање
нагиба терена и оних параметара трактора које директно утичу на његову стабилност.
Сем раније анализираних [2] параметара трактора: размак између вертикалних
симетрала задњих точкова (В) и ексцентритета (е) у овом раду је коригована
вертикална удаљеност тежишта трактора Т од равни ослонца точкова (д). Кориговање
је извршено због померања тежишта услед качења на трактор одговарајућег
прикључног уређаја потребног за риголовање односно орање.
Кључне речи: безбедност у пољопривреди, тежиште, ротација
Abstract
Tractor side overturns has the most biggest influence on the tractor overturns (more than
70%) [1]. That mostly happend during the trenching or plowing. That mostly happend
during the trenching or plowing. The objective was to determine the highest possible depth
such that trenching or plowing, with varying slope of the ground and characteristics of the
tractor which directly affect the stability, could be safely performed. Besides the tractor
parameters, the distance between the vertical centerline of the rear wheels (B) and
theeccentricity (е), that was earlier analyzed [2,3], in this paper the vertical distance of the
tractor center of gravity (Т) from the wheels support plane (д) was corrected. The correction
was needed because of the center of gravity displacement due to tractor connection to the
matching aggregate while performing the trenching or plowing.
Key words: safety in agriculture, center of gravity, rotation
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УВОД
При кретању на неравном терену, трактор се најчешће бочно преврће тако што
долази до његове ротације око тежишта Т, тј. око y-осе (видети сл. 1). Координатни
почетак О је позициониран у тежиште трактора Т. Превртање у правцу кретања
унапред или уназад је ротација око x-осе. Према америчкој служби за безбедност,
преко 70% превртања трактора је бочно превртање. Бочно превртање настаје при
операцијама орања или риголовања и/или кретања трактора на нагнутом терену.

Сл. 1. Ротације трактора са тежиштем у тачки Т око просторних оса

Испитивањем могућности смањења повреда насталих услед превртања
трактора бавили су се многи аутори (Purschwitz 1992; Abu-Hamdeh и Al-Jalil 2004;
Аbubakar и сар. 2010). Циљ је био повећање стабилности трактора при кретању на
неравном терену. Тако, по [5], око 400 људи у Турској изгуби живот сваке године, а
преко 16000 се повреди услед превртања трактора.
Експериментални метод испитивања стабилности трактора има ограничења јер
захтева скупу лабораторијску опрему и може доћи до озбиљнијих оштећења опреме и
опасности по живот за људе који раде таква истраживања а додатно је сложено
изводити велики број понављања. Стога је боље користити компјутерске симулације и
математичке моделе. У раду [4] аутори Abu-Hamdeh и Al-Jalil теоретски симулирају
динамичко понашање тракторско-транспортног агрегата при кретању уз и низ нагиб.
Аhmadi (2011) наводи две нестабилне ситуације трактора при кретању на нагибу:
клизање и превртање.
Матић-Кекић и сар. (2014) су утврдили границе зоне бочног превртања при орању и
риголовању на терену са нагибом за два типа трактора 2. категорије (Беларус 820 и
ЊуХоланд ТЛ5040). Како је изузетно тешко наћи податке о свим нама потребним
техничким карактеристикама за друге тракторе и прикључни плуг, циљ овог рада је да
се варирају техничке карактеристике трактора и плуга које имају утицаја на границе
зоне бочног превртања у прихватљивим оквирима, чиме би обухватили било коју
ситуацију, а да се затим дају границе зоне бочног превртања. Уз улазне податке о
удаљеност тежишта система трактор-плуг од равни ослонца - д, и о размаку точкова
између вертикалних симетрала задњих точкова - В, који су карактеристике трактора,
податак о дубини бразде - а и податак о нагибу обрађиване површине - µx омогућује
поуздане излазне информације о границама зоне бочног превртања за произвољни
трактор при орању или риголовању.

51

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
Математичка основа
Како анализирамо могућност бочног превртања трактора при риголовању или орању
на терену са нагибом, а по ознакама на сл. 1. бочно превртање је ротација око y-осе,
што се поклапа са ротацијом у x-z-равни Рβxz и њој паралелним равнима. Означимо са
Рβy - ротацију за угао β око y-осе. Њен матрични записи је дат формулом (1).
cos 
Р y  Рxz   0

 sin 




0  sin  
1
0 

0 cos  

(1)

Нека су координате тежишта трактора Т(тx,тy,тz) и нека је Р ротација трактора у
простору настала око праве ослонца услед нагиба терена и упадања неке бочне стране
трактора у бразду. Тада, нови положај тежишта Т*(тx*,тy*,тz*) при тој ротацији
добијамо множењем матрица

 r11 r12

T *  Р  T  r21 r22
 r31 r32


r13   тx   тx * 

r23   т y   т y * 
   
r33   тz   тz * 

(2)

Техничка основа
Величине које директно утичу на стабилност трактора су дате у Таб. 1. Неки од тих
параметара су карактеристике трактора (е, В), неки су карактеристике агротехничке
операције (а) или површине која се обрађује (µx) док параметар д зависи и од
трактора и од прикључка. Прецизирајмо ознаке:

д = коригована вертикална удаљеност тежишта Т од равни ослонца точкова,

е = одступање тежишта Т од симетрале равни трактора,

а = дубина орања или риголовања,

µx = нагиб обрађиване површине по x-оси,

В = размак између задњих точкова.
Jaсно је да при прикључивању плуга за трактор долази до померања тежишта у
симетралној равни хоризонтално према плугу и вертикално наниже према подлози.
Наравно хоризонтално померање не утиче на могућност бочног превртања, а
вертикално доводи до веће стабилности система. Коригована вертикална удаљеност
тежишта д је на основу спуштања тежишта трактора након прикључивања плуга.
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Таб. 1. Улазне величине о трактору, операцији и терену потребне у анализи бочног превртања
Параметри
д (м)
е (м)
а (м)
µx (о)
В (м)

Разматране вредности улазних параметара
доња вредност горња вредност
корак
0,5
1,2
0,15
0,0
0,02
0,005
0,1
0,7
0,15
0
30
10
1,3
1,8
0,1

Како ћемо разматрати само могућност бочног превртања, фиксираћемо да нема нагиба
терена по y-оси (µy =0°). Растојање к (видети сл. 2) које је хоризонтална удаљеност
тежишта Т од центра задњег моста трактора С по y-оси не утиче на бочно превртање,
те неће бити вариран.
За формирање математичких модела и њихов графички приказ, коришћен је
програмски пакет Маthematicа 6 (Wоlfram, 1991), као и у радовима (Благојевић и
Матић-Кекић 2012; Благојевић и сар, 2012; Дедовић и сар, 2008; Дедовић и сар, 2010;
Дедовић и сар, 2011а; Дедовић и сар, 2011б; Костић и сар, 2012; Матић-Кекић, 2008;
Матић-Кекић и сар, 2011а; Матић-Кекић и сар, 2011б).

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
У овом практично-теоретском разматрању одредићемо промену положаја тежишта
система трактор-плуг, на њиви са нагибом µx по x-оси у интервалу од 0-30°,
произвољног трактора при операцијама риголовања (дубине од 0,5 – 0,7 м) или орања
(дубине од 0,1 – 0,4 м) у односу на равну подлогу и мировање система.

Сл. 2. Скице геометријских величина трактора у бразди

На слици 2, тачке ослонца задњих точкова означене су са О и P, а предњих са M и H.
Нека у задњем десном точку О буде смештен координатни почетак. Дакле, тачка
ослонца задњег десног точка има координате (0,0,0).
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Приметимо да је на сл. 1 координатни почетак био смештен у тачку тежишта модела
трактора. Ознаке на слици 2а су у складу са дефинисаним вредностима у одељку 2. На
слици 2б, десни бок трактора је у бразди дубине а. Са О* и М* означене су тачке
ослонца десних точкова у бразди. Осенчени троуглови ОРО* и МНМ* су
једнакокраки и подударни, а угао α наспрам њихових основица је угао нагиба
трактора настао услед позиционирања десних точкова у бразди, а левих ван бразде.
Угао α на сл. 2б из осенченог правоуглог троугла је једнак α=sin -1 а/В. Тачка С на сл.
2а је на средини између задњих точкова на симетрали с. Растојање задњих точкова је
В. Тежиште Т је мало (за ексцентритет е) удаљено од симетралне равни трактора која
садржи симетралу с. Померимо у-осу паралелно тако да пролази кроз тачке ослонца
левих точкова Р и Н, то је права р на сл.2.б. Овим померањем у-осе се мењају
координате тачке тежишта и тачке ослонца десног задњег точка на Т(-В/2-е,к,д) и О(В,0,0), јер је извршена транслација за -В. Нагнути положај трактора десним боком у
бразди (сл. 2б) се добија уколико би се извршила ротација трактора који је ван бразде
(сл. 2а) око померене y-осе тј. р-осе за угао α. Ако је додатно и терен по x-оси под
нагибом µx, трактор би укупно био бочно нагнут (тј. заротиран око р-осе) за угао α+µx.
 
Јасно је да ако је при овој ротацији Р y x померање тежишта Т(тx,тy,тz)=Т(-В/2-е,к,д)
и померање тачке ослонца О(-В,0,0), такво да је по x-оси већа удаљеност заротираног
тежишта Т*(тx*,тy*,тz*) од заротиране тачке ослонца десног задњег точка
О*(оx*,оy*,оz*), долази до бочног превртања трактора (сл. 2а), тј. прецизније ако је нови
положај такав да важи

│тx* │> │оx*│,

(3)

следи бочно превртање. На основу (1) и (2), положај заротираног тежишта и положај
десног точка у бразди добија се из Т*= Р y   x ∙Т и О*= Р y   x ∙ О, односно

T *  Р y   x

 B 
cos(   x ) 0  sin(    x )   2  e  т x* 
   к   т 
T  
0
1
0

 
  y* 
 sin(    x ) 0 cos(   x )   д   т z* 



и
 x

O*  Р y

 x

 O  Рy

  B   o x* 
  0   o y* 
   
 0  oz* 

што имплицира да се услов (3) своди на проверу односа вредности првих координата
Т* и О*
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│(-В/2-е) ∙ cos(   x )  sin(    x ) ∙д│>│-В ∙ cos(   x ) │.

(4)

за α= sin -1 а/В. Као што се да уочити из израза (4) вредност к не утиче на бочно
превртање.
За фиксирану дубину бразде а и нагиб терена µx, одређени су параметри трактора
који утичу на бочно превртање: В - размак између задњих точкова, д - вертикална
удаљеност тежишта Т од равни ослонца точкова и ексцентрицитет - е. Познато је да
шири и нижи објекти имају већу стабилност. Тако је стабилност трактора већа
уколико је тежиште ближе површини која се обрађује, тј. што мање д, односно
уколико је размак између точкова В већи. Стога уколико за фиксну дубину бразде а и
нагиб терена µx долази до превртања, на пример за В =1,4 м и д=1 м, тада ће до
превртања сигурно доћи и за тракторе са размаком точкова В мањим од 1,4 м и за
тракторе са тежиштем на већој висини д од 1 м. Зато су у Таб. 2 и Таб. 3 дате
вредности за максимално В (маx В) и минимално д (мин д) при којим долази до
превртања, за фиксне вредностим а и µx
.
Таб. 2. Границе бочног превртања трактора при орању дубине а и нагибу површине µx
ДУБИНА А
(ЦМ)

НАГИБ
µX (О)
30

40
20
25

30

10

30

РАСТОЈАЊЕ ЗАДЊИХ ТОЧКОВА - В И УДАЉЕНОСТ Д ТЕЖИШТА Т ДО ПОВРШИНЕ
1,4
65
1,4
95
1,3
80
1,3
95

1,6
80
1,5
110
1,5
95
1,4
110

Е=0,02
Е=0,015

1,3
65

1,5
80

1,5
110

Е>0,01

Е<0,015

1,7
110
Е≤0,01

1,7
95

1,8
110

Е<0,02

МАX В (М)
МИН Д (ЦМ)
МАX В (М)
МИН Д (ЦМ)
МАX В (М)
МИН Д (ЦМ)
МАX В (М)
МИН Д (ЦМ)

На основу услова (4) и разматраних могућих вредности за систем трактор-плуг
(Таб.1), у програму Mathematica одређене су границе бочног превртања трактора при
варирању дубине бразде а и нагиба обрађиване површине µx. Ови резултати су
сумирани у таб. 2 за орање и таб. 3 за риголовање.
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Таб. 3. Границе бочног превртања трактора при риголовању дубине а и нагибу површине µx
Дубина
а (цм)

Нагиб
µx (о)
30

70

20
10
30

55

20
10

Размак задњих точкова - В и растојање Т до терена- д
1,5
50
1,3
50
1,3
80
1,3
50
1,3
65
1,3
95

1,7
65
1,4
65
е=0,02
е=0,015
1,5
65
1,4
80
1,4
110

1,8
80
1,6
80
1,5
95
1,8
80
1,6
95

1,8
95

е=0,02

1,7
95

е=0,02

1,6
110
1,7
80

е=0,02

е=0,02

е<0,02

1,7
110

1,8
110

е<0,02

1,8
95

е<0,02

маx В (м)
мин д (цм)
маx В (м)
мин д (цм)
маx В (м)
мин д (цм)
маx В (м)
мин д (цм)
маx В (м)
мин д (цм)
маx В (м)
мин д (цм)

ЗАКЉУЧАК
При риголоваљу површине са нагибом од 10° долази до бочног превртања док при
орању такве површине нема бочног превртања. Ни на терену са нагибом од 20° при
плитком орању дубине 10 цм не долази до бочног превртања. Међутим, нагиб терена
од 20° и дубина орања од 25цм изазивају бочно превртање за једну комбинацију
размака задњих точкова В и удаљености Т од подлоге д која није наведена у Таб. 2. То
су максимално растојање В од 1,3 м и минимална удаљеност д од 1,1 м, а за све
разматране вредности ексцентритета е. У таб. 2 и 3, уколико до превртања долази за
све разматране вредности ексцентритета он није назначен у табелама, а уколико је
ужи скуп за е те вредности су са десне стране парова маx Б, мин д у табелама
експлицитно наведене. Уочимо у таб 3. за риголовање дубине 55цм и нагиб од 20° да
граничне вредности В и д имају линеарну зависност, прецизније 0,1м увећања В прати
15цм увећања д. Слична линеарна зависност је уочена и при орању дубине 25цм и
нагибу од 30° где за 0,2м увећања граничне вредности В имамо 15цм увећања
граничне вредности д.
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ЗНАЧАЈ ЕРГОНОМИЈЕ ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ
THE IMPORTANCE OF ERGONOMICS FOR SUCCESSFUL
BUSINESS
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др Ивана Илић-Крстић3
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Абстракт
Ергономија се обично само повезује са резултатима из области безбедности и здравља
запослених и често се примењује само да би испунила законске обавезе. Oвај рад
истиче да ергономију поред наведеног треба повезати и са пословним резултатима
предузећа. Како би се учврстио положај ергономије и ергономиста у пословном и
менаџерском свету, дискутоваћемо о бенефитима инфестирања у области ергономије
и трошковима који се појављују због одлагања или недовољног инвестирања, а који
утичу како на запосленог, на његову породицу, организациону јединицу предузећа, на
целокупно предузеће, па чак и на друштвену заједницу. Закључили смо да људска
добробит и економски циљеви морају да иду заједно.
Abstract
Ergonomics is usually only linked to results in the field of employee’s safety and health and
is often applied only to fulfill legal obligations. This paper points out that ergonomics
besides the above should also be linked to the business results of the company. In order to
strengthen the position of ergonomics and ergonomists in the business and management
world, we will discuss the benefits of investing in the field of ergonomics and costs that
arise due to delay or insufficient investment, which affect the employee, his family, the
organizational unit of the enterprise, the entire business, and even the social community. We
concluded that human well-being and economic goals must go together.
Key words: Ergonomics, business, investments, costs, benefits
1. Увод
Значај ергономије превазилази здравље и безбедност. Овај рад истиче да
бринући о здрављу, безбедности и задовољству радника, ергономија може помоћи
предузећу ка успешном пословању. Ергономија поред социјалног циља да обезбеди
добробит људи има и економски циљ који сагледава укупан учинак система. Такође,
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узима у обзир и физички и психолошки људски аспект и бави се проналажењем
решења и у техничким и у организационим сферама.
У ергономском систему се одвијају процеси са директним (физичким,
мисаоним) учешћем и контролом људи. Овај систем обухвата људе, средства и објекте
њиховог рада, али и услове (просторне, организационе, социјалне) рада [1].
Посматрајући елементе предузећа и елементе ергономског система види се да
они имају заједничке елементе, да се елементи предузећа рефлектују на елементе
ергономског система. Улагањем и развојем ергономског система, долази до
унапређења пословања предузећа, како кроз заједничке елементе тако и кроз деловање
на ергономски систем, где се ефекти одражавају на предузеће.
2. Бенефити инвестирања у области ергономије
Инвестиције у области ергономије имају велики значај јер омогућавају
остваривање одређених позитивних ефеката у сфери пословања.
Ови ефекти се огледају кроз:
1) смањење броја повреда на раду и
професионалних обољења, 2) смањење трошкова рада, 3) повећање продуктивности
рада, 4) унапређење квалитета економије пословања,
5) побољшавање
ангажовања запослених, 6) повећање задовољства послом. Тако да инвестиције у
ергономију треба да постану и економски оправдана пословна функција, а сигуран,
здрав и задовољан радник највећа гаранција пословног успеха предузећа и напретка
целокупне заједнице.
Уобичајно је да предузећа детаљно прате и анализирају све врсте улагања, док
се улагања у области ергономије ретко налазе у рачуноводственим извештајима. У
ретким случајевима и када се нађу, они се исказују у облику трошка, а не инвестиције.
Инвестиције у области ергономије нуде како краткорочне, тако и дугорочне користи.
Обично предузећа прихватају реактивни приступ када инвестирају у
ергономију - они чекају док ситуација не постане толико лоша да онда морају да
реагују. Уколико предузеће чека и предузима реактивни приступ, повреде и обољења
ће наставити да се јављају и могућност њиховог уклањања ће бити ограничена и
укључиваће велике трошкове. Усвајање проактивног приступа - када су ергономска
решења планирана годинама унапред од стране дизајнера, људи који доносе одлуке и
инжењера производње је много супериорније у односу на реактивни приступ (Слика
1).
Ергономска крива ефикасности илуструје еволуциони процес кроз који
предузећа пролазе како би развиле одржив успех у смањењу мишићно-скелетних
поремећаја. Кључ је да се процес помера у горњи десни угао дијаграма. Четири
основна приступа која предузећа користе за смањење мишићно-скелетних поремећаја,
могу се повезати са фазама криве ефикасности [2].
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Слика 1. Графички приказ ергономске криве ефикасности [2]

Примена проактивног приступа неће само обезбедити безбедно и здраво радно
окружење за запослене, већ ће омогућити и повећан ниво продуктивности. Трошкови
измена су такође најнижи на почетку пројекта па је тада најбоље усвојити проактивни
приступ из угла ергономије.
Упркос бројним доказима да ергономске интервенције доводе до повраћаја
инвестиција у распону од 3:1 до 15:1, организације настављају да се боре да добију
одговарајућа средства за своје програме [3]. Уколико предузеће циља на смањење
оперативних трошкова или на побољшање здравља запослених, кроз позитиван утицај
на једну од ових компоненти (слика 2), директно се утиче и на друге на позитиван
начин, што представља праву добитну ситуацију, како за запосленог тако и за
пословање предузећа.

Слика 2. Вредност ергономије [4]
Конкретно, смањење накнада због бољих услова радне средине и мањег броја
повреда и обољења, а самим тим долази и до смањења трошкова. Са друге стране,
улагање у људске ресурсе доприноси да се запослени осећају битним и поштованим,
што доводи до већег морала и лојалности запослених. Даље, усаглашено окружење,
заједно са побољшаним моралом запослених, доводи до веће продуктивности,
квалитетнијих производа и бољих услуга. Свеукупно, са смањивањем трошкова,
производњом производа вишег квалитета и бољим услугама, узрочно – последично и
профит се повећава. Коначно, све то доводи до повраћај инвестиција (енг. ROI - Return
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on Investment), што се може изразити следећом једначином (најчешће приказана у
проценту):

Уопштено, демонстрирање вредности унапређене ергономије укључује
израчунавање повраћаја инвестиције.
Ергономски пројектована радна места или производни процеси обезбеђују
квалитетне производе са минималним одбацивањем делова и готових производа (што
значи мање коришћење сировина и потрошног материјала), бољу продуктивност, већу
безбедност и здравље на раду (са мање изостајања са посла и мање медицинских
трошкова), веће задовољство при раду, што све утиче на цену/профитабилност
предузећа, а самим тим и на целокупну привреду једне земље [5].
Одређивање економских предности и користи од ергономских интервенција је
лакше него што се може претпоставити. Оно што је тешко одредити јесте процена
користи од улагања у ергономски пројекат у финансијском смислу, пре него што се
пројекат започне, заврши или да резултате. На срећу, сада постоје бројне
документоване студије случаја пројекта ергономије представљени у литератури који
могу пружити смернице и подршку за процену користи од сличних нових пројеката.
За већину пројеката, коришћење документованих случајева за подршку и узимање
конзервативног приступа у процени користи и даље ће пружити довољно оправдање
за добро планирани пројекат ергономије.
Постоје три опште категорије економских предности [6]:
1) Предности повезане са запосленима - Већина организација данас разуме вредни
допринос радника, јер људи пружају свеукупне перформансе. Иако се улажу
напори да се што боље искористи људски потенцијал у организацијама, још увек
постоји пуно простора за побољшање. Покушаји повећања учинка решавањем
задовољства запослених путем различитих метода такође су у току већ неколико
година. Предности повезане са запосленима укључују: 1) повећану производњу по
раднику;
2) смањене грешке; 3) смањене несреће, повреде и болести; 4)
смањено време обуке; 5) смањене захтеве за радним вештинама; 6) смањено време
одржавања радне опреме; 7) смањено одсуство радника; повећана лојалност
радника.
2) Предности повезане са опремом и материјалима - Поред економских користи
везаних за повећану продуктивност запослених и смањене трошкове особља,
побољшања ергономије често доводе до уштеде у материјалу и опреми. То
укључује уштеде код: 1) количине отпада;
2) опреме; 3) производних делова и
материјала; 4) складиштења производа и складиштења делова; 5) алата за
одржавање и оштећења опреме.
3) Предности повезане за дизајн производа и предности повезане са повећањем
продаје.
Поред наведених економских предности, постоје и друге, мање опипљиве
предности које такође могу имати позитиван економски утицај на организацију. Ове
користи је много теже одредити у валутним количинама, али их никада не треба
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занемарити. Посебну вредност има повећана посвећеност запосленима и побољшан
имиџ организације.

3. Да ли лоша ергономија подразумева само повреде на раду?
Последице повреде на раду огледају се у негативним утицајима на повређеног
радника, његову породицу, предузеће (организацију) и друштвену заједницу, било у
виду штетног деловања везаног уз људске чиниоце или пак економске губитке.
Последице повреде на раду приказане су у табели број 1.
Примена ергономских принципа омогућава нормални ток пословних процеса и
функционисање пословних система, а тиме остваривање бољих привредних резултата.
Табела 1. Последице повреде на раду [7]

Људски
фактор
 физички болови
 психичке патње

Економски губитак
Повређени радник
 смањење прихода
 посебни издаци
 смањење ефикасности
Породица радника

 психичке патње
 финансијске потешкоће
 смањење других активности
Организациона јединица предузећа
 нелагодност
 смањење прихода
 забринутост
 преоптерећеност
 паника
 подучавање новог радника
Предузеће
 смањење производње
 опадање радне атмосфере
 оштећење машина
 губљење угледа
 трошкови лечења
 трошкови одштете
Друштвена заједница
 смањење производње
 повећани издаци социјалног осигурања
 опадање људског потенцијала
 смањење куповне моћи
 повећани издаци за образовање и стандард
Из табеле се може видети да се последице повреде на раду могу разматрати са
хуманог, друштвеног и економског аспекта.
Након повреде на раду, професионалног обољења и/или болести везане за рад
долази до одсуства са посла и с тим у вези долазимо до појма апсентизма. Реч
апсентизам има порекло у латинској речи absens, што значи одсутан. Апсентизам је
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појам који, у психологији рада значи изостајање запослених са посла. Апсентизам се
све више и све озбиљније изучава, јер битно утиче на радни учинак, на радни
колектив и на појединца. Због тога, морамо бити свести чињенице да је улагање у
ергономске пројекте, а нарочито превентивно, економски оправдано и да је далеко
рационалније, него што су огромне материјалне штете проузроковане губицима због
одсутности услед повреда, обољења или инвалидности. Посебно се обраћа пажња на
повезаност учесталости и трајања изостајања са тежином посла, монотонијом посла и
организацијом посла [8].

4. Трошкови повезани са неодговарајућом или лошом ергономијом
Трошкови повезани са лошом ергономијом нису само повезани са новцем, већ
се могу сагледати са три различита нивоа [9]:
1) Индивидуални трошкови - Из перспективе индивидуе, постоји мноштво
трошкова повезаних са радним окружењем која нису узела у обзир ергономска
решења. Набројани су неки од трошкова који падају на терет појединачних
радника: 1) бол и патња услед повреда и болести узрокованих на радном месту
(укључујући понављајуће повреде услед напрезања (енг. RSI - Repetitive Strain
Injuries), поремећаји кумулативних повреда (енг. CTD - Cumulative Trauma
Disorders) или повреде понављајућих покрета,
2) трошкови медицинске
заштите, пропуштено радно време, 3) изгубљена могућност будуће зараде и
других користи, 4) смањена безбедност на раду и даљи напредак у каријери,
5) изгубљена продуктивност код куће и неадекватна брига о деци, 6) трошкови
одржавања куће падају на терет чланова породице, 7) нежељени ефекти на
породичне односе, изгубљен осећај самопоштовања и идентитета,
8)
нежељени ефекти на друштвене односе и на рекреативне активности.
2) Трошкови компаније - Велики број трошкова који настају као резултат лоше
ергономије падају на терет компаније. Ови трошкови могу бити распоређени у
следеће области:
1) “присутност“ запослених (стање у коме радници
игноришу нелагоду или бол и настављају да раде),
2) боловање, 3)
флуктуација запослених, 4) производни губици,
5) губици квалитета и 6)
пословни губици и правни трошкови.
3) Друштвени трошкови - Лош дизајн радног окружења који доводи до настанка
повреда, такође, представља трошкове за друштво у целини. Број људи којима је
потребна медицинска помоћ као резултат лоше дизајнираног радног окружења је
такође проблем за друштво, с обзиром да се заузимају бројни ресурси болница.
Трошкови због повреда на раду се могу одредити као:
1) Директни трошкови повреда на раду где спадају: накнада плате и инвалиднина,
трошкови лечења повређеног радника, трошкови одштете, правног поступка и
други.
2) Индиректни трошкови повреда на раду чини шири спектар трошкова као што су:
апсентизам, губици квалитета, трошкови замене радника, смањена ефикасност
радника, оштећење опреме, губици у производњи, трошкови тренинга нових
радника, нарушавање угледа.
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Хендрик је изнео податке о трошковима које сносе предузећа због повреда на
раду. Он је трошкове представио кроз графички приказ у виду леденог брега. Део
леденог брега изнад воде представља директан „видљив“ трошак, а потопљени део
представља индиректан или „невидљив“ трошак. На основу истраживања дошао је до
сазнања да је „невидљив део“ четири пута већи од видљивог (слика 3).

Слика 3. Хендриков ледени брег

5. Анализа и израчунавање трошкова
Како Хендрик излаже у свом раду [6], израчунавање трошкова пројекта
ергономије је обично лакше него израчунавање користи. То је зато што фактора
трошкова има мање и неопходни рачуноводствени подаци већ постоје у
организацијама. Према аутору, за већину пројеката ергономије постоје четири главне
категорије трошкова које треба разматрати:1) трошкови особља, 2) опрема и
материјали, 3) смањена продуктивност или продаја и 4) општи трошкови.
Mенаџмент често доноси одлуке на основу неколико разматрања која често не
укључују финансијске информације. Интервјуи са послодавцима откривају да је
одлука да ли ће уложити у нешто или не, често донешена на емоционалном нивоу и не
нужно на рационалном и базирана је на интуицији [10].
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5.1. Пример израчунавања трошкова повезаних са неадекватним
склапањем делова аутомобила
Добар пример трошкова лоше ергономије повезане са приозводњом и крајњим
производима налази се у аутомобилској индустрији. Фокусирањем на последице по
квалитет производа због лоше ергономије приликом склапања, Фалк и Росенквист су
развили метод израчунавања, фокусиран на производ који је намењен „инжењерима и
заинтересованим странама за дизајнирање и редизајнирање решења ручног склапања“
[11]. На основу склапања 47.061 аутомобила, метод израчунава трошкове засноване на
пронађеној корелацији између грешака у квалитету производа (што доводи до
трошкова у форми отпада, блокаде производње, грешака, опозива и поправке
производа, трошкова додатног напора особља, незадовољства потрошача и смањења
имиџа бренда) и задатака повезаних са лошом ергономијом. Рачун изгледа овако:
Трошкови лоше ергономије при састављању, повезане са производима
C = укупни трошкови грешака ручног састављања
W = јединица трошкова рада/ времена

Трошкови (C)
Cscrap = трошкови отпада по ставки C
Cfb = трошкови грешака фабрички блокираних аутомобила
Cfcomp = трошкови грешака фабрички комплетних аутомобила
Crec = трошкови опозива/враћених аутомобила дистрибуираних потрошачима
Ceffort = трошкови јединице додатних напора особља/времена, нпр. састанци, контроле,
проширено особље итд.
Cbw = трошкови незадовољства (изгубљен имиџ бренда и незадовољство потрошача)
WRSL = трошкови боловања узроковани послом и рехабилитација
Број грешака (N)
Non= број онлајн грешака квалитета
Noff = број офлајн грешака квалитета
Nau= број примедби на ревизију квалитета
Nyard = број аутомобила у дворишту који чекају поправку
Nscrap= број одбачених предмета
Nfb = број фабрички блокираних аутомобила
Број додатног особља (N)
Neffort = број додатно ангажованих људи
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Време акције (T)
Taon= време акције онлајн
Taoff = време акције офлајн
Tty = време транспорта аутомобила из дворишта од/до радионице
C = W (Non x Taon+ Noff x Taoff + Nau x Taoff + + Nyard x Tty) + Nscrap x Cscrap + Cfb x Nfb +
+ WRSL+ Cfcomp + Crec + Ceffort x Neffort + Cbw
Рачун има компоненте које су у нарочитој вези са производњом у
аутомобилској индустрији, али покривеност елемената рачуна пружа врло одређен
водич које трошкове треба тражити.
Израчунавање стварног броја изгубљених радних дана због „смртних
повреда“ (IRDsp) врши се тако што се број година, у којима би радник радио до
одласка у старосну пензију да није дошло до „смртне повреде“, помножи са
просечним
годишњим
бројем
радних
дана
[12]:
IRDsp = (Gst.p – Gsp) x Rd
Где је: Gst.p – година живота радника/раднице неопходне за одлазак у старосну
пензију, Gsp – година живота када је радник погинуо и Rd – просечан годишњи број
радних дана у предузећу.
Израчунавање стварног броја изгубљених радних дана због трајне
потпуне инвалидности (IRDti) врши се тако што се број година, које би радник радио
до одласка у старосну пензију да није наступила инвалидност, помножи са просечним
годишњим бројем радних дана [12]:
IRDti = (Gst.p – Gti) x Rd
Где је: Gst.p – година живота радника/раднице неопходне за одлазак у старосну
пензију, Gti – година живота када је радник „отишао“ у инвалидску пензију и Rd –
просечан годишњи број радних дана у предузећу.
Израчунавање губитка укупног прихода (GUP) - Уколико се у предузећима
јаве изгубљени радни дани као последица повреда на раду и професионалних болести,
онда изостали резултат привређивања у овом времену представља негативан
финансијски резултат и назива се губитак укупног прихода. Губитак укупног приxода
израчунава се по формули [12]:
GUP = IRD x UP1

Где је: GUP – губитак укупног приxода, IRD – изгубљени радни дани и UP1 –
просечно дневно остварени укупни приход по једном запосленом раднику.
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Израчунавање просечно дневно оствареног укупног прихода по једном
запосленом раднику (UP1) израчунава се по формули [12]:

Где је: UP1 – укупан приход, Z – просечан број запослених и Rd – број радних дана.
Закључак
Ергономија има значајну улогу у склопу остваривања општих циљева
предузећа, поготово што добија све израженији економски значај. Повреде на раду,
професионална обољења и болести у вези са радом изазивају значајне материјалне
губитке и негативно делују на економске резултате пословања предузећа. Ово надаље
захтева повезивање економске проблематике са ергономијом, јер свака примена
ергономских мера повлачи одређене, позитивне или негативне, економске ефекте.
Самим тим произилази и неопходност третирања ергономије са економског
становишта, добра ергономија је добра економија.
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ОБУКА ДИЗАЛИЧАРА – ЗНАЧАЈ, СТАЊЕ У СРБИЈИ И
МОГУЋНОСТ УНАПРЕЂЕЊА
TRAINING OF A CRANE OPERATOR – IMPORTANCE, CURRENT
SITUATION IN SERBIA AND POSSIBILITY OF IMPROVEMENT
Милица Обрадовић, Факултет техничких наука, Нови Сад
А. Зелић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Р. Шостаков, Факултет техничких наука, Нови Сад
Р. Ђокић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Д. Живанић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Апстракт: Рад указује на потребу решавања проблема неадекватне обуке дизаличара
уопште. Посебно је наглашен недостатак законске регулативе, правилника или
стандарда који ће детаљније и једнозначно дефинисати обуку руковаоца, односно
обавезе других лица који учествују у раду са дизалицама. Кључни сегменти
квалитетног образовања дизаличара (сагледани у раду кроз пример добре праксе
обуке руковаоца грађевинским торањским дизалицама) представљени су са циљем да
пруже јаснију визију о концепту програма који треба прописати неким од
нормативних правних аката од стране надлежних институција.
Abstract: The paper calls attention to the need for solving the problem of inadequate
training of crane operators in general. Especially emphasized is the lack of legislation,
regulations or norms that should unambiguously and in detail define the training of crane
operators and obligations of other persons which take part in work with cranes. The vital
segments of good quality education of crane operators (considered in the paper by using an
example of good practice in training process of tower crane operators) are presented in aim
to give the more obvious vision of a conception of training program that should be
determined in certain legislative regulations enacted by an authorized institution.
Кључне речи: обука дизаличара, унапређење квалитета обуке, пример добре праксе
Key words: crane operator training, improvement of training quality, an example of good
practice

1. Увод
Безбедност и здравље на раду (у наставку БИЗНР) подразумева остваривање
одговарајућих услова рада предузимањем одређених мера и активности у циљу
заштите живота и здравља запослених и других лица која на тим радним местима
бораве или се налазе у њиховој непосредној близини. Здрава и безбедна радна средина
може да омогући високу продуктивност, сталну и редовну присутност радника на
послу, уштеде у пословању, већу конурентност фирме на тржишту, а тиме и профит
као основни мотив пословања. У савременим условима рада све већа пажња се
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поклања ризицима и факторима ризика који су везани за организацију радног процеса,
психофизичке способности радника, социјалне односе и понашање на раду и ван рада.
С тим у вези, изрaжена је потреба за мултидисциплинарним приступом, односно
применом техничких, економских, ергономских, социјалних, правних, здравствених,
образовних и других мера, у циљу стварања безбедних услова рада у којима се поред
физичког, штити и психички интегритет запосленог. Право на безбедност и заштиту
здравља као основно право запослених, институционално организовање и механизми
неопходни за његово остваривање уређују се у Републици Србији законима,
подзаконским актима, нормативима и стандардима, колективним уговорима, актом
послодавца и уговором о раду. Право на заштиту на раду је загарантовано Уставом,
док су права, обавезе, одговорности и системска питања, регулисана одговарајућим
законима, a услови непосредног спровођења осталим правним актима. Законом су
утврђени правилници као подзаконски акти којима се прописују опште мере и
поступци рада или конкретне мере и активности које се односе на одређену делатност
или грану. Ови акти су врло значајни јер својим нормама одређују стручни и
практични приступ појединим питањима везаним за БИЗНР и омогућавају практичну
примену Закона, [1].
Примена Правилника о безбедности машина је обавезна и у Србији и у ЕУ (Директива
за машине). Примена хармонизованих стандарда није обавезна, али њиховом
применом обезбеђена је усаглашеност са Правилником о безбедности машина,
односно Директивом за машине. Доказивање усаглашености без примене ових
стандарда представља много сложенији, озбиљнији, самим тим и обимнији задатак,
који поред свега изискује и доста новчаних средстава и времена. У случају да исту
обавезу прописују Правилиник о безбедности машина и хармонизовани стандард,
релевантан је стандард. Код примене нових закона, правилника и стандарда који се
односе на дизалице, јавља се проблем у примени техничке регулативе за дизалице у
Србији које нису новијег датума производње, а које се свакодневно користе, јер за
њих не важе нови закони који су данас на снази. У важећу техничку регулативу за
дизалице новијег датума спадају [2, 3], односно хармонизовани SRPS EN стандарди у
вези безбедности и здравља на раду уопште и дизалица.
Повучени су, али морају да се примењују за дизалице старијег датума производње:
Правилник о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад [4], Правилник
о техничким нормативима за дизалице [5] и Правилник о општим мерама и
нормативима заштите на раду са дизалицама, [6].
Одредбе Правилника о техничким нормативима за дизалице осим одредаба о прегледу
и испитивању дизалице, о одржавању и о руковању дизалицом, неће се примењивати
на дизалице, њихове делове и опрему који су пројектовани, који су у фази израде,
односно који су произведени пре дана ступања на снагу овог правилника. Дан ступања
на снагу овог правилника је дан када престаје да важи претходни Правилик о општим
мерама и нормативима заштите на раду са дизалицама. Ступањем на снагу
Правилника о безбедности машина престали су да важе многи прописи, а међу њима и
Правилник о техничким нормативима за дизалице, уз упућивање на хармонизоване
стандарде са битним захтевима Директве 2006/42/EU, који важе и односе се
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искључиво на дизалице произведене након усвајања истих, односно у ЕУ након 2006.
године и у Србији након 2009. године, уз обавезну примену од 1. 1. 2012. године. Нови
правилници нису дефинисали поступак са дизалицама произведеним пре њиховог
доношења и усвајања, управо то је разлог ових контрадикторности, [7]. С тим у вези,
могуће разумно решење ових недоумица представља примена, [7]:
 Правилника о општим мерама и нормативима заштите на раду са дизалицама
за дизалице које су произведене или биле у фази израде пре 1991. године,
 Правилника о техничким нормативима за дизалице за дизалице које су
произведене или биле у фази израде од 1991. до 2011. године,
 Правилника о безбедности машина и хармонизованих стандарда за дизалице
произведене после 2011. године.
Такође, треба нагласити потребу усвајања правилника и/или стандарда који ће
детаљно дефинисати поступке при раду, обавезе и обуку дизаличара и других лица
који учествују у раду са дизалицама (као што су везач терета, сигналиста, итд.). До
сада су навођени искључиво закони и правилници који прописују:
 права и обавезе и правила према којима се мора поступати у одређеним
ситуацијама,
 надлежности одређених органа,
 именовање стручних лица за обављење одређених активности,
 одговорности и казне за случајеве одступања од закона, односно прекршаје и
сл.
Генерално, наши правилници прописују углавном опште мере безбедности којима
обухватају већи број машина, што оставља велики простор за произвољно деловање
које је један од најчешћих узрока незгода при раду са дизалицама. Са друге стране,
овај проблем представља велики недостатак и празнину у систему БИЗНР. Руковање
дизалицом је сложен посао и захтева доста теоријског знања које се мора
примењивати у пракси, без одступања од изречених правила и без простора за
произвољно деловање, нарочито у ризичним и непланираним ситуацијама, јер треба
имати у виду да малим силама (покретима руке) дизаличар управља веома великим
масама, [8].

2. Стручност особе која управља дизалицом
Руковалац (у наставку дизаличар) обавља дневни преглед пре почетка рада дизалице,
где се доводи у питање могућност квалитетне процене, јер веродостојност прегледа
зависи искључиво од његовог теоријског и практичног знања, евентуално искуства, те
оцену о непосредној опасности и примењености мера безбедности на опреми за рад
запослени може да донесе, искључиво у границама својих стручних могућности.
Преглед дизалице пре почетка рада, може се посматрати и као вид превентивне
мере, односно проактивног деловања у циљу остваривања што безбеднијих услова
рада. Уколико се на време уоче недостаци, који би непосредно или посредно могли
утицати како на рад дизалице тако и на безбедност и здравље дизаличара (а и других
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лица која се налазе у близини или учествују у транспорту терета), могу се спречити
акцидентне ситуације, избећи материјалне штете или хаварије и сл. Са аспекта БИЗНР
(практично гледано), уколико се испуне сви захтеви за безбедност које налажу услови
радног места (односно захтеви за отклањање опасности и штетности које су за
посматрано радно место карактеристичне), а који су дефинисани Актом о процени
ризика, могућност настанка повреде, материјалне штете, хаварије или других
акцидентних ситуација сведена је на минимум. Ако поред примењених захтева БИЗНР
дизаличар поседује практично и теоријско техничко знање и има искуства у раду са
дизалицом, може се рећи да је да су испуњени предуслови за безбедан рад.
Стандард [15] јасно прописује минималне захтеве за дизаличара, који мора бити:











овлашћен за рад са дизалицом,
одговоран за правилну употребу дизалице, у складу са инструкцијама
произвођача у оквиру безбедног рада,
компетентан и старији од 18 година,
способан (са акцентом на вид, слух, осеђај равнотеже и рефлексе),
без страха од висине, физички способан и психички стабилан да безбедно
управља дизалицом,
способан да процени удаљеност, висину и растојање,
адекватно обучен за тип дизалице којом управља,
потпуно упознат са дужностима сигналисте чије сигнале треба да разуме,
упознат са противпожарном заштитом,
упознат са средствима предвиђеним за евакуацију у случају опасности, итд.

Запослени на основу личне процене да су му живот или здравље угрожени, да нису
спроведене мере заштите на раду или да у току оспособљавања није упознат са свим
ризицима и мерама безбедности, може да искористи своје право да одбије да ради.
Оцену о непосредној опасности и примењености мера безбедности на средству за рад
запослени може да донесе, у границама својих стручних могућности, на основу
Упутства за безбедан рад, које би морао да добије у писаној форми на матерњем
језику и на основу документације о примењеним мерама безбедности на средствима за
рад. Недостатак у оспособљавању могао би да се одреди на основу програма за
оспособљавање, разматрајући да ли програмски садржај одговара специфичностима
радног места и да ли је у току оспособљавања запослени имао могућности да стекне
таква знања како би могао да их примени у пракси, [8].

3. Циљ квалитетне обуке
Законом је утврђена обавеза послодавца да изврши оспособљавање запосленог за
безбедан и здрав рад упознавањем са свим врстама ризика који су утврђени на радном
месту као и са конкретним безбедносним мерама које треба применити како би се они
свели на минимум, контролисали или отклонили. Закон није предвидео обавезу
доношења програма по коме би се вршило оспособљавање дизаличара за безбедан и
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здрав рад, што би у скоријем временском року требало уредити неким од
нормативних правних аката, који ће дати приказ једнозначног кратког упутства за
креирање програма. Важно је истаћи да сваки програм обуке треба да има своје
специфичности, у зависности од типа дизалице, [8].
Програмом је неопходно прецизно дефинисати, [8]:
 тематске области према потребама и циљној групи,
 адекватну литературу на српском језику која пружа општа техничка знања (јер
је за БИЗНР, као и за примену безбедносних мера, првенствено неопходна
стручна оспособљеност запосленог),
 време и начин реализације обуке,
 стручни образовни кадар, задужен за теоријску и практичну обуку и проверу
стеченог знања кандидата,
 начин провере знања и стечених практичних вештина,
 компетенције кандидата након успешно завршене обуке,
 издавање сертификата/дипломе (рок важења, доквалификације, обнова
сертификата и сл.).
Програм би свакако требало проширити и на упознавање права и обавеза у
спровођењу мера заштите, односно законских прописа, јер се на тај начин запослени
мотивише и упућује на то да својим понашањем допринесе спровођењу и побољшању
БИЗНР, а самим тим постаје свестан својих одговорности.
Едукација у одраслом добу подразумева лични развој појединца, али и промену
устаљених норми. Предлог за дефинисање програма савремене обуке руковаоца
грађевинском торањском дизалицом (ГТД), има за циљ да теорија нађе примену у
пракси. Усвајање теоријског знања је попут темеља за безбедно руковање, стиче се
приликом обуке, а надограђује праксом, искуством и руковањем дизалицом, које само
по себи носи низ специфичности које се не могу симулирати при обуци, већ се морају
искусити. Управо због тога, руковаоц дизалицом мора бити упознат са чињеницама
које ће му олакшати деловање у непредвиђеним ситуацијама у којима се може
задесити, јер уколико нема довољно техничког знања, услед неопходне брзине
реаговања у критичној ситуацији, може подлећи импровизацији, која је најопаснији од
свих узрока незгода при раду са дизалицом.
Треба имати у виду да се приликом обуке за руковаоца ГТД углавном обучавају
одрасле, зреле особе, односно већ формиране личности. Самим тим методе и технике
систематског обучавања, проучавања проблема и практичне примене стеченог знања
морају бити прилагођене њиховим годинама.
Важно је нагласити, да одрасли полазници обуке имају:
 потребу за одређеним знањем (сходно својим интересовањима), пре него што
почну свесно да га усвајају и
 различита животна искуства на којима треба темељити учење (што представља
додатни проблем при едукацији, јер ова искуства неретко са собом носе и
разне предрасуде и лоша убеђења).
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Полазницима обуке треба пружити могућност усмеравања и усавршавања,
позивањем на одговорност, јер су сами одговорни за своје одлуке и поступке. Са
друге стране, „...знање, ако нема квалитет преласка у сазнање, остаје на нивоу
информација...”, [9]. С тим у вези, не сме се занемарити практично оспособљавање
дизаличара, што тражи развијање адекватних модела усмеравања акумулираног знања
у практичној примени. У литератури не постоји универзална дефиниција која
олакшава управљање стеченим знањем, због чега се такав процес не може посматрати
као управљање организационим процесом или технологијом. Ово говори о томе да
није довољно само усвојити изречена правила, већ их треба без одступања
применити како би демонстрацијом јасно утврдили њихову валидност на делу.
Према томе, основни ресурси за безбедно руковање дизалицом јесу:
 информација (како према предвиђеном Упутству безбедно руковати
дизалицом),
 вештина (савладавање основних функција дизалице и руковање без одступања
од изречених правила, тј. стицање исправне рутине),
 знање (акумулирано теоријско техничко знање) и
 умеће (како на основу стеченог техничког знања и вештина, у случају
непланиране ситуације или отказа поступити на безбедан начин, без потребе за
импровизацијом).

4. Кључни сегменти издвојени из обука које су пример добре праксе у
свету
Чињеница је да се проблематици БИЗНР у земљама различитог нивоа привредног и
друштвеног развоја даје различит значај. Сходно томе, улагања у заштиту на раду и
акценат на примени њених превентивних мера у циљу остваривања безбедног рада, у
великој мери зависе од привредног и друштвеног стандарда. Из тог разлога пожељно
је размотрити примере добре праксе који су већ дуги низ година заступљени у свету
и који дају позитивне резултате.
Национална комисија за сертификацију дизаличара (NCCCO - National Commission for
the Certification of Crane Operators), као независна, непрофитна организација основана
је од стране индустрије, за развој и реализацију програма сертификације дизаличара и
других лица која учествују у раду са дизалицама (на светском нивоу). Ова комисија
организовала је преко 850 000 писмених и практичних испита и издала више од 240
000 сертификата. Програми, признати на националном и међународном нивоу (ANSI,
OSHA, ISO), тренутно обухватају више од 20 сертификационих ознака у девет
категорија, за различите типове дизалица, [10].
Сертификат нпр. за руковаоца ГТД стиче се полањем, [11]:
1. писменог теста, којим се проверава знање из следећих области:
 Област 1 - Локација рада дизалице (око 10% питања на тесту): процена
носивости тла, лоцирање и идентификација опасности на месту постављања
дизалице, уочавање ограничења (као што су нпр. далеководи, суседни објекти,
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јавне површине и сл.), напајање електричном струјом, громобрани и
уземљења, итд.
Област 2 - Монтажа и демонтажа дизалице (око 25% питања на тесту):
правилне процедуре за монтажу/демонтажу, максимална висина дизалице у
датим условима, анкерисање, постављање противтегова, шинска стаза, итд.
Област 3 - Руковање (око 50% питања на тесту): провера исправности
дизалице и попуњавање евиденције, комуникација са надзорником,
запосленима и сигналистом, употреба стандардних сигнала руком, правилно
напуштање и сидрење дизалице, услови у којима се дизалица оставља без
надзора, рад у различитим временским условима, процена тежине терета,
правилно вешање терета, основно одржавање дизалице, одговорности
дизаличара, безбедно руковање под специфичним околностима, рад у близини
далековода, руковање теретима који су ван видног поља руковаоца („на
слепо”), подизање људи, процедуре за реаговање у случају јаког ветра,
контакта са далеководом или отказом команди, обављање прегледа и
испитивања ГТД у присуству (или без) надлежне особе, итд.
Област 4 - Техничко знање (око 15% питања на тесту): познавање функција,
ограничења и карактеристика дизалице; основна номенклатура у вези ГТД,
основно разумевање мерних јединица; разумевање основних безбедносних
процедура, система заштите од пада итд.

2. Практичаног испита, који се полаже кроз три задатка, а при том тестирају се
вештине у реализацији појединачних (кретање колица, дизање терета, обртање
стреле) и комбинованих операција.
Кандидат може да изгуби поене кроз грешке у руковању или при прекорачењу
утврђеног оптималног временског ограничења које је било предвиђено за обављање
наведеног задатка. 70% урађеног практичног теста представља минимум који је
утврђен за позитивну оцену обучености.
У немачкој стручној литератури могу се наћи такође корисне препоруке за обуку
дизаличара. У [12] дате су тематске области обуке руковалаца ГТД (не разликују се
битније од претходно наведених), а предвиђени фонд часова је 104, при чему је
практичан рад са теретом у трајању од 20 школских часова.
Многе обуке базиране су на основним одредбама стандарда [14], у којем су
таксативно наведене квалификације неопходне за радно место дизаличара, у складу са
специфичностима радног места.
Доношење одлука је процес избора правца деловања у циљу решавања неког
проблема. Одлучивање је процес „прераде” информација, током кога се од више
расположивих и могућих праваца деловања бира најповољнији, у овом случају
најбезбеднији. Док импровизација представља одлуку базирану на претпоставци да је
иста најбоље могуће решење које се не темељи на јаким основама и може се
посматрати као оглед ефикасности предвиђеног решења, које не сме бити избор.
Изазови са којима се руковаоци у данашњем времену у пракси свакодневно суочавају,
траже другачија знања и вештине од оних које је пружило основно образовање.
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Неопходно је развити програм обуке за дизаличаре, током које би поред техничких
компетенција везаних за само обављање радних задатака, руковаоци били
оспособљени за безбедан практичан рад. Стечено знање може бити продуктивно само
ако се користи као основ за стицање вештине. Да би се достигао циљ обуке, односно
стицало квалитетно знање које одговара излазним компетенцијама датог програма,
неопходно је спроводити константан мониторинг и анализу начина реализације обуке
према програму и поштовање утврђених правила о начину провере знања.
Један од врло важних проблема везаних за савладавање градива јесте недостатак
савремене, компактне стручне литературе о дизалицама на српском језику, што
изискује потребу за изучавањем низа стандарда на енглеском и немачком језику (као
што су EN, DIN, BS и сл.), јер исти нису преведени или усвојени као национални
SRPS EN. Свака презентација би требала да садржи сажет приказ основних захтева,
али се као таква не може назвати литературом из које се стиче знање разумевањем.
Повећање пролазности кандидата, применом тестова који не дају повратну
информацију о акумулираном знању (самим тим што су питања често постављена
тако да уједно наводе на тачне одговоре), пример су лоше праксе која влада у многим
предузећима у Србији током обука за безбедан рад и руковање одређеном опремом за
рад. Циљ питања јесте да наведе на размишљање, а не заокруживање једног од два
(евентуално три) понуђена одговора, од којих је један у потпуности бесмислен, док би
други здравом логиком могао да се доведе у везу са постављеним питањем и без
икаквог предзнања о тематској области. Дизаличар треба да буде у центру
едукативног процеса, а све активности везане за креирање програма квалитетне
обуке треба да буду подређене формирању компетентних лица спремних да се носе
са свим изазовима струке.

5. Закључак
БИЗНР је право и обавеза свих људи, док је развијена свест о безбедности потреба
сваког појединца („Безбедно радим зато што желим, не зато што морам”).
Друштво има високу одговорност да обезбеди услове и начин за задовољење ове
потребе. Безбедност има стратешку важност за економију, привреду и друштвени
развој, док стална едукација на овом пољу доприноси продуктивности, проактивности
и друштвеној кохезији. Развој безбедносне културе и свести кроз различите облике
едукације, у виду тренинга, обука, усавршавања и образовања сертификованих лица,
постулат је успеха.
Као што је наглашено и на примеру обуке за безбедно руковање ГТД, дизаличар треба
да буде у центру едукативног процеса, а све активности везане за креирање програма
квалитетне обуке морају да буду подређене формирању компетентних лица са
прегршт стеченог знања и спремношћу да се носе са свим изазовима струке.
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ОПАСНОСТИ И БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ
КОД ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА
HAZARDS AND SAFETY MEASURES AT ESCALATORS
Драган Живанић, Факултет техничких наука, Нови Сад
А. Гајић, Рудник и термоелектрана Угљевик
Р. Ђокић, Факултет техничких наука Нови Сад
А. Зелић, Факултет техничких наука Нови Сад
Абстракт:
Решење проблема транспорта људи у објектима и на релативно мала растојања је
омогућено применом лифтова, покретних степеница (ескалатора) и покретних стаза.
Покретне степенице имају велику примену код масовног транспорта људи и оне су
значајан фактор вертикалног транспорта. Обзиром да покретне степенице користе све
популационе групе, неопходно је осигурати услове за њихово безбедно коришћење.
Због компликоване конструкције покретних степеница потребно је вршити
периодичне провере и контроле исправности и безбедности истих за превоз људи.
Поједине потенцијалне опасност и одговарајуће безбедносне мере за њихово
спречавање су укратко наведене у овом раду.
Abstract:
The solution to the problem of transporting people in buildings and relatively small
distances is achieved by the use of lifts, escalators and moving walks. Еscalators have a
great impact on mass transportation of people and are a significant factor in vertical
transport. Since escalators are used by all population groups, it is necessary to ensure the
conditions for their safe use. Due to the complicated construction of escalators it is necessary
to carry out periodic checks and safety control for the transport of people. Some potential
hazards and adequate safety measures for their prevention are briefly mentioned in this
paper.
Кључне речи: покретне степенице, безбедност, сигурносни елементи
Key words: escalators, safety, safety elements

Увод
Успешно решење масовног транспорта путника код метроа, жељезничких станица,
аеродрома, робних кућа и сличних објеката, постиже се једино преко покретних
степеница. Покретне степенице се постављају на одговарајућа места, која су тако
одабрана да могу путнике што пре пребацити на одређене локације. Ескалатори се
користе широм света на местима где би употреба лифтова била непрактична. Уколико
се употребљавају на отвореном, требали би бити заштићени од падавина и других
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временских непогода. Нефункционалне покретне степенице могу се користити као
обичне степенице.
За особе које се нормално крећу и виде, коришћење покретних степеница је потпуно
безопасно. Међутим, особе које су непокретне или су везане за столицу, не могу да се
служе њима. Слепе особе или старија лица која лошије виде, имају тешкоће при
уласку и изласку са покретних степеница, те се за њих не препоручује употреба истих
без пратиоца. Мајке са децом у колицима такође не могу употребљавати покретне
степенице, и њима се препоручују лифтови или покретне стазе.
Основни елементи покретних степеница ду детаљније приказани у [1]. Основне
безбедносне мере су дате у [2]. И поред свих примењених мера безбедности при
коришћењу покретних степеница долази до повређивања путника. На следећим
сликама графички су приказане различите статистике повреда услед незгода на
покретним степеницама. Тако су на слици 1 приказани процентуални удели старосних
група, код мушкараца и жена, који су хоспитализовани услед повреда на покретним
степеницама.

мушкарци
жене

Слика 1: Старосне групе путника хоспитализованих услед повреда на покретним
степеницама [3]

На слици 2 је приказана дистрибуција фактора ризика који су представљали
узрочнике незгода на покретним степеницама, а на слици 3 повређени делови тела.
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мушкарци
жене

интоксикација
алкохолом

интоксикација
дрогама

коришћење личних
предмета у вожњи

Слика 2: Дистрибуција фактора ризика повезаних са несрећама на покретним степеницама
[3]

мушкарци
жене
свеукупно

глава
горњи труп
врат екстремитети

кукови доњи непознато
екстремитети

Слика 3: Повређени делови тела код мушкараца и жена услед незгода на покретним
степеницама [3]

Опасности и мере безбедности код покретних степеница
Домаћи стандарди који дефинишу област везану за безбедност и здравље на раду код
покретних степеница су следећи:
SRPS EN 115-1:2010 - Безбедност покретних степеница и покретних стаза - део 1:
Конструкција и уградња, идентичан са стандардом EN 115-1:2008+A1:2010,
SRPS EN 115-2:2011 - Безбедност покретних степеница и покретних стаза - део 2:
Правила за побољшање постојећих покретних степеница и покретних стаза,
идентичан са стандардом EN 115-2:2010,
SRPS CEN/TR 115-3:2011 - Безбедност покретних степеница и покретних стаза – део 3:
Однос између EN 115:1995 и његове измене и EN 115-1:2008, идентичан са
стандардом CEN/TR 115-3:2009,
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SRPS CEN/TS 115-4:2014 - Безбедност покретних степеница и покретних стаза - део 4:
Тумачења која се односе на фамилију стандарда EN 115, идентичан са стандардом
CEN/TS 115-4:2014.
У наставку ће бити указано на потенцијалне опасности при коришћењу покретних
степеница, као и на примењене мере безбедности и здравља на раду.
Покретне степенице некада у свом саставу укључују противпожарни систем,
укључујући и аутоматски детектор ватре и систем за сузбијање прашине. Да би се
ограничила опасност од прегрејавања места у којима се налази погонска група, они
углавном садрже додатну вентилацију. У овим деловима покретних степеница се
понекад инсталирају мањи системи за аутоматско и циљано расхлађивање.
Противпожарна заштита се такође понекад остварује додавањем аутоматских
прскалица [4].
Да би се добио што бољи ефекат транспорта покретним степеницама, морају
постојати слободне, широке површине на његовом улазу и излазу. На смањеном
улазно-излазном простору може доћи до загушења протока путника и тада ефекат
транспорта опада. На улазно излазним зонама покретних степеница и стаза не смеју се
налазити никакаве препреке које би ометале улаз, односно излаз путника са
степеница. Ширина улазно излазних зона покретних степеница мора бити једнака
растојању оса рукохвата увећаној за 200 mm, слика 4а. Дужина улазно излазне зоне
мора бити једнака двострукој вредности растојања оса рукохвата.
На балустрадама на висини већој од 900 mm, морају бити постављена додатна ојачања
како би се спречило потенцијално пробијање и испадање путника, слика 4б. Уколико
се покретне степенице и стазе постављају у пару, при чему једна транспортује на горе
а друге на горе, максимално растојање између суседних балустрада не сме бити веће
од 100 mm. Уколико је то немогуће остварити, мора се поставити безбедносни панел,
слика 4в.

(а)

(б)

(в)

Слика 4. Димензије улазно излазне зоне (а), ојачања балустраде (б) и безбедносни панел (в)

Ради заштите стопала путника, са бочних страна, у доњој зони балустраде се
постављају ивичне четке, слика 5а, што је дефинисано у [5] члан 5.5.3. На слици 5б је
приказано минимално потребно вертикално растојање горње површине степеника од
непокретног објекта које мора бити веће од 2134 mm дуж целе трасе. Ради безбедног
транспорта осветљеност покретних степеница у било ком делу не сме бити мања од 50
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Lux, према [5] члан 5.8.4. На слици 6 су приказане могућности осветљења појединих
елемената покретних степеница.

(а)
(б)
Слика 5. Ивичне четке (а) и минимално вертикално растојање површине степеница од
препрека (б)

Слика 6. Осветљење елемената покретних степеница

Код покретних степеница висине дизања мањих од 6 m предвиђена је једна
(радна) кочница. За висине преко 6 m мора бити уграђена и додатна
(сигурносна кочница). У случају примене ланчастог преносника обавезна је
примена механичког уређаја за спречавање кретања степеника на доле при
кидању погонског ланца у облику скакавице на погонском ланчанику или
клинастог заустављача на вучном ланцу. Радна и сигурносна кочница обично
представљају кочнице са две папуче при чему се као кочиони добош
примењује одговарајућа спојница између мотора и редуктора. Веома је важна
могућност регулисања кочионог момента у ширем дијапазону ради
подешавања режима кочења, односно максималних успорења која су
дефинисана прописана преко зауставних путева. Тако су у [5] члан 5.4.2.6.
дефинисани путеви кочења при неочекиваном заустављању покретних
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степеница, како би се спречили падови путника који се налазе на степеницама
у тренутку заустављања.
Према [5] чланови 5.3.1. и 5.7.1. неопходно је у циљу спречавања саплитања и
пада путника при уласку/силаску са степеница инсталисати у тим подручјима
површине газећег слоја које обезбеђују сигурну заштиту и које су дизајниране
у складу са условима рада и условима околине.
Зазори између два узастопна степеника не смеју прелазити 6 mm у било ком
радном положају, мерено са дна површине газећег слоја, [5] члан 5.3.4. Зазори
између степеника са равним и косим деловима покрених степеница не смеју
прелазити 5 mm у било ком положају мерено са дна површине газећег слоја. У
подручју кривина покретних степеница дозвољено је повећање овог зазора на 8
mm.
Недостатак појединог степеника требао би да буде детектован, а покретне
степенице заустављене, пре него што празнина настала услед несталог
степеника изађе изван чешљева. Ово се постиже тако што се поставља уређај
за праћење несталих степеника на горњој и доњој станици, што је дефинисано
у [5] члан 5.3.5.
На местима где постоји могућност да путници дођу у контакт са спољашњом
површином рукохвата, што би могло да изазове пад са врха покретних
степеница, односно пад преко балустраде, требало би предузети одговарајуће
превентивне мере, [5] члан 5.13.1.6. Тако је предвиђено да се забрани приступ
опасном месту постављањем перманентних баријера или повећа висина околне
грађевинске структуре на балустради око опасног места на најмање 100 mm
изнад нивоа рукохвата.
Пењање по спољњим странама балустраде може довести до опасних повреда.
Превентивне мере би требале да обесхрабре путнике да се пењу по
спољашњости балустраде, уколико постоји опасност од пада са истих, [5] члан
5.5.2.3.
Размак између рукохвата, слика 7, и профила њихових вођица постављених на
балустраде треба да буде такав да се смањи могућност приступа и
заглављивања прстију путника. Према [5] члан 5.6.2 размак између рукохвата и
профила њихових вођица не сме бити већи од 8 mm. Ако на почетним
деловима рукохвата нема заштите, прсти могу да се заглаве у тај простор, што
доводи до повреде уколико кретање рукохвала не престане у истом моменту.
Неопходно је инсталирати одговарајућу заштиту и електричне сигурносне
уређаје на почетне делове рукохвата, како би се спречило уплитање прстију и
руку у тај простор [5] члан 5.6.3.1.
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Слика 7. Изглед рукохвата

Недовољна повезаност између чешљева и површине газећег слоја степеника на
излазним подручјима покретних степеница може довести до заглављивања. Чешљеви
би требало да буду дизајнирани тако да уколико се неки предмет или део тела заглави
изазову његово одбацивање и моментално заустављање, [5] члан 5.7.2. и 5.7.3. Ова
појава се најчешће јавља као последица улегнућа, односно оштећења газеће површине
степеника при чему је предвиђено постављање одговарајућег сигурносног уређаја који
ће детектовати поремећај и извршити заустављање покретних степеница, [5] члан
5.7.4.
На покретним степеницама је неопходно обезбедити прекидаче за хитно заустављање
кретања, слика 8, при чему их је потребно поставити у видљивим и приступачним
позицијама, [5] члан 5.12.1.

Слика 8. Прекидач за хитно заустављање покретних степеница

Грађевинске препреке као што су зидови, стубови, укрштање прилаза код цик-цак
покретних степеница, могу проузроковати повреде. На тим местима је потребно
предузимање одговарајућих безбедоносних мера које подразумевају постављање
дефлектора. Простор између спољашње ивице рукохвата и зида или друге препреке,
ни под којим околностима не би смео бити мањи од 80 mm хоризонтално и 25 mm
вертикално, мерено од доње ивице рукохвата, [5] члан 5.13.1.2.
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Закључак
Из свега претходно наведеног може се закључити да су покретне степенице изузетно
сложени механизми који су веома распрострањени по целом свету. Олакшавају
транспорт људи и омогућавају лакше и сигурније кретање на прометним местима.
Међутим, уколико покретне степенице нису исправне или се не користе на исправан
начин, оне могу постати извор опасности са озбиљним последицама по путнике који
се помоћу њих крећу. Опасности могу настати уколико се покретне степенице нису
израдиле и уградиле у складу са прописаним законима и правилницима, али узрок
повреда такође могу бити и сами путници, уколико их користе на непрописан и
недозвољен начин. Због тога је неопходно покретне степенице опремити сигурносним
елементима и уређајима, који су наведени у овом раду, чиме се безбедност путника у
вожњи повећава, а ниво ризика и могућност повређивања своди на минималну меру.
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ИНЦИДEНTНE СИTУAЦИJE КOД EЛEКTРИЧНИХ
ЛИФTOВA И ПOСTУПЦИ ЗA ЊИХOВO OTКЛAЊAЊE
INCIDENT SITUATIONS IN ELECTRICAL ELEVATORS AND
PROCEDURES FOR THEIR REMOVAL
Јован Владић1, Р. Ђокић1, Д. Живанић1, А. Зелић1
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Трг Д. Обрадовића 6,
Нови Сад
Апстракт: У овом раду дат је осврт на електричне лифтове као једних од најважнијих
и најмасовнијих средстава вертикалног транспорта путника у стамбеним објектима.
Они морају да задовоље све безбедносне захтеве при њиховом раду. Посебна пажња је
посвећена безбедносним компонентама електричних лифтова. Безбедносне
компоненте које су инсталиране у постројењима електричних лифтова намењене су
како за безбедност корисника, тако и за спречавање оштећења уређаја самог лифта у
случају отказа одређених делова опреме. У раду су такође, наведене најзначајније
инцидентне ситуације које се јављају и које се могу појавити код лифтова и
образложени поступци за њихову превенцију и отклањање.
Кључне речи: Електрични лифтови, безбедносносни уређаји, инцидентне ситуације
Abstract: This paper reflects on electrical elevators as one of the most significant and most
massively used devices for the passenger vertical transport in residential buildings. They
have to satisfy all safety demands while they are operating. Special attention is paid to safety
components of electrical elevators. The safety components installed in the facilities of
electrical elevators are meant for the users’ safety and for prevention of damage to the
elevator itself in case certain parts of equipment stopped working. Also, the study mentions
the most important occurring incidents which can happen with elevators and gives steps for
their prevention and removal.
Key words: Electrical elevators, safety devices, incident situations

1. Увод
Иако је вертикални транспорт убедљиво најбезбеднији у поређењу са осталим
видовима транспорта, због великог броја лифтова у употреби, енормног броја
корисника дневно и великог броја радника у овом сектору, дешавају се бројне теже
повреде и несреће са фаталним исходом. Лифтови у данашње време не представљају
луксуз и ствар престижа, већ су неопходни у савременим грађевинама које константно
померају границе у грађевинарству у погледу висине модерних објеката где постају
незаобилазна ставка и нужно средство за ефикасан транспорт лица и терета међу
спратовима облакодера [1,2,3].
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Кроз историју чињеница да челична ужад, као носећи елементи код електричних
лифтова [4], због свог релативно ниског нивоа поузданости, допринела је развоју
сигурносних уређаја, који су имали задатак да у случају прекида ужади зауставе
кабину лифта.
Савремена друштва су лифтове уврстили у законске одредбе закона из области
грађевинарства, како би на такав начин заштитили права свих оних особа са
инвалидитетом које се користе колицима и имају тешкоће у кретању [5]. На тај начин
се тим особама омогућава несметано кретање и шанса да се докажу као пуноправни
чланови друштва. Наведено долази до изражаја када су у питању савремени тржни
центри и објекти од јавног значаја, код којих је постављање прилазних рампи или
непрактично или физички немогуће реализовати.

2. Бeзбeднoснe кoмпoнeнтe кoд eлeктричних лифтoвa
Безбедносне компоненте за лифтове су компоненте које су уграђене с конкретном
наменом да врше одређену суштинску безбедносну функцију, а не само да служе за
уобичајени рад лифта. Оне спадају у шест категорија безбедносних компоненти које
се наводе у законским прописима. Већина компоненти лифта на неки начин
доприноси његовом безбедном раду. Остале компоненте, чак и ако имају важну улогу
у осигурању безбедног рада лифта, нису предмет одредаба законских прописа као
такве, али њихова усаглашеност мора да буде оцењена заједно постројењем лифта у
који су те компоненте уграђене.

2.1 Грaничник брзинe
Граничник брзине представља аутоматски уређај намењен за активирање хватачког
уређаја при хаваријском прекорачењу брзине кретања кабине (противтега) наниже
која је већа од номиналне брзине, сл. 1 [6]. Грaничник брзинe je сaстaвљeн oд гoрњeг
уређаја који се налази у машинској просторији и дoњe ужетњаче (у јами возног окна),
кojи су пoвeзaни чeличним ужeтoм, a кoje je учвршћeнo зa рaм кaбинe, прeкo пoлугe
кoja aктивирa хвaтaчки урeђaj. Ужетњаче грaничника брзинe oбрћу сe услeд
трaнслaтoрнoг крeтaњa чeличнoг ужeтa кaдa je кaбинa у пoкрeту у jeднoм или у
другoм смеру. Брзинa њихoвoг oкрeтaњa увeк je срaзмeрнa брзини сaмe кaбинe [7].
Према прописима из области лифтоградње, за различите номиналне брзине одређене
су почетне, као и максимално увећане брзине кабине за које граничници брзина
активирају хватачке уређаје уграђене у одговарајућем раму кабине. Хватачки уређај
кабине не сме ступити у дејство помоћу граничника брзине пре него што се постигне
брзина од 115% називне брзине, односно уколико брзина кретања кабине на доле
прекорачи номиналну вредност брзине за више од 15%. Брзинa при кojoj ступa у
дejствo грaничник брзинe хвaтaчкoг урeђaja прoтивтeгa мoрa бити вeћa oд брзинe при
кojoj ступa у дejствo грaничник брзинe хвaтaчкoг урeђaja кaбинe, aли нajвишe 10%.
Ужe грaничникa брзинe мoрa бити зaтeгнутo зaтeзним урeђajeм чиja ужeтњaчa или тeг
мoрajу бити вoђeни, сл. 2 [8]. Oднoс измeђу прeчникa ужeтњaчe зaтeзнoг урeђaja и
нaзивнoг прeчникa ужeтa грaничникa брзинe мoрa бити нajмaњe 30.
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Слика 2. Грaничник брзинe у сигурнoснoм систeму

2.2 Хвaтaчки урeђaj
Хвaтaчки урeђajи су урeђajи зa спрeчaвaњe пaдa кaбинe или нeкoнтрoлисaног крeтaња
нaвишe. Зaдaтaк oвих урeђaja je дa зaштитe лицa у кaбини лифтa у случajу нeстaнкa
струje или квaрa дeлa систeмa oслaњaњa или нoшeњa кaбинe. Укoликo дo квaрa дoђe
кaдa je тeжинa кaбинe и њeнoг тeрeтa мaњa oд тeжинe прoтивтeгa, мoрa дa будe
спрeчeнo нeкoнтрoлисaнo крeтaњe кaбинe нaгoрe.
Путaњa кojу кaбинa сa хвaтaчким урeђajeм зa пoступнo кoчeњe прeђe нaдoлe нe смe
бити дужa oд 1 m у oднoсу нa причвршћeнo ужe нa грaничнику брзинe (сл. 3 [8]) дa би
сe хвaтaчки урeђaj дoвeo из нoрмaлнoг слoбoднoг пoлoжaja у пoлoжaj кaд пoчињe
притисaк нa вoђицe [7]. Хвaтaчки урeђaj нaлaзи сe, пo прaвилу, нa дoњeм дeлу кaбинe,
сл. 4 [6], a aкo сe нaлaзи нa прoтивтeгу, oн je пo прaвилу, нa дoњeм дeлу прoтивтeгa.

Слика 3. Хвaтaчки урeђaj сa грaничникoм
брзинe

Слика 4. Хвaтaчки урeђaj нa доњем делу рaма
кaбинe
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2.3 Oдбojници кaбинe и прoтивтeгa
Oдбojници су пoсeбни урeђajи угрaђeни у jaми вoзнoг oкнa и служe дa aмoртизуjу
удaрe и зaустaвe кaбину (прoтивтeг) кojи сe крeћу нaнижe приликoм хaвaриjскoг
прeкoрaчeњa дoњeг рaднoг пoлoжaja. Зaдaтaк oдбojникa je дa зaустaви кaбину,
oднoснo прoтивтeг у случajу нeиспрaвнoг дejствa крajњих искључивaчa. Одбојници се
могу налазити у склопу возног окна или у склопу рама кабине и протвитега. Број
одбојника зависи од носивости лифта, односно самих одбојника и оптерећења, али сам
удар зависи од брзине кретања кабине и противтега.
Постоје две основне врсте одбојника: са акомулацијом енергије и са ослобађењем
енергије, сл. 5. Прeмa кoнструкциjи, oдбojници мoгу бити: oпружни, фрикциoни и
хидрaулични.

Слика 5. Различите врсте oдбojникa

2.4 Зaбрaвe врaтa вoзнoг oкнa
Функциja врaтa вoзнoг oкнa je дa спрeчe дa лицa нa eтaжaмa (спратовима) дoђу у
кoнтaкт сa пoкрeтним дeлoвимa лифтa и дa спрeчe пaдoвe у вoзнo oкнo или у прoстoр
у кojeм сe крeћe кaбинa лифтa кaдa сe кaбинa нe нaлaзи нa eтaжи. Кaбинa лифтa нe смe
сe пoкрeнути нити крeтaти aкo врaтa вoзнoг oкнa или билo кoje крилo вишeкрилних
врaтa ниje зaтвoрeнo и зaбрaвљeнo. Зaбрaвљивaч врaтa вoзнoг oкнa мoрa зaхвaтити
нajмaњe 7 mm (сл. 6 [9]), штo сe кoнтрoлишe eлeктричним сигурнoсним урeђajeм зa
кoнтрoлу зaбрaвљeнoсти врaтa.
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Слика 6. Примeри eлeмeнaтa за зaбрaвљивaње
Слика 7. Урeђaj зa
зaбрaвљивaњe врaтa вoзнoг
oкнa

Aкo сe нaсилнo oдбрaвљуjу врaтa вoзнoг oкнa кaд сe кaбинa крeћe, мoрa сe зaустaвити
рaд лифтa. Свa врaтa вoзнoг oкнa изрaђују се тaкo дa сe мoгу oдбрaвити спoљa
спeциjaлним трoуглaстим кључeм [7].
Aкo сe врaтa вoзнoг oкнa пoкрeћу зajeднo сa врaтимa кaбинe, пoстojи урeђaj (oпругe
или тeг) кojим сe aутoмaтски зaтвaрajу врaтa вoзнoг oкнa кaдa кaбинa ниje у зoни
oдбрaвљивaњa тих врaтa. Свa врaтa вoзнoг oкнa имaју eлeктрични сигурнoсни урeђaj
зa кoнтрoлу зaтвoрeнoсти врaтa.

2.5 Пoтпaтoсни кoнтaкти
Пoкрeтaн пoд кабине сaдржи мeхaнизaм зa рeaгoвaњe нa тeжину (мaсу) oд нajмaњe
150 N, и тo пoдjeднaкo нa свe чeтири ивицe пoдa. Пoд oвим oптeрeћeњeм пoд сe
спуштa 15÷20 mm, и при тoмe oбaвљa кoнтaкт нa кoнтaктнoj кутиjи кoja искључуje
спoљни пoзив и укључуje oсвeтљeњe кaбинe. Нeпoкрeтни пoд сe упoтрeбљaвa
углaвнoм кoд oсoбних лифтoвa кojи рaдe сa aутoмaтским врaтимa и кoд тeрeтних
лифтoвa.
Пoд кojи рeaгуje нa прeoптeрeћeњe кaбинe. Пoд je пoстaвљeн нa гумeнe oдбojникe и
тo у чeтири тaчкe, кojи рeaгуjу нa oптeрeћeњe вeћe oд дoзвoљeнe нoсивoсти, тe сe
спуштa за 5 mm и прeкo микрoкoнтaкaтa искључуje крeтaњe кaбинe, a прeкo звучнe и
oптичкe сигнaлизaциje oпoмињe путникe и дa je нaстaлo прeoптeрeћeњe [9]. При
дoвoђeњу у нoрмaлaн пoлoжaj смaњeњeм тeрeтa, кoнтaкт зa прeoптeрeћeњe сe
искључи и кaбинa пoнoвo крeћe.
Пoд кojи рeaгуje нa прeoптeрeћeњa сa пoдним мeхaнизмoм. Испoд пoдa сe нaлaзe
три кoнтaктa кojи служe зa слeдeћe прoцeсe: први кoнтaкт je пoтпaтoсни кoнтaкт кojи
ступa у дejствo при улaску jeднe oсoбe у кaбину, oднoснo при мaси oд 15 kg [9].
При пунoм oптeрeћeњу кaбинe, други кoнтaкт ступa у дejствo и искључуje спoљну
кoмaнду, тj. нa спoљнe пoзивe кaбинa сe нe зaустaвљa, a пoзиви oстajу и дaљe
рeгистрoвaни рaди извршeњa нaмeњeних рaдњи. При прeoптeрeћeњу oд 10%, трeћи
кoнтaкт искључуje пoгoн лифтa. Прeкo звучнoг и oптичкoг сигнaлa, путници су
oбaвeштeни дa je кaбинa прeoптeрeћeнa.
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3. Инцидeнтнe ситуaциje код електричних лифтова
Истрaживaњa кoja су спрoвeдeнa сa рaзличитих aспeкaтa мoгућих инцидeнaтa сa
лифoвимa, oбухвaтилa су слeдeћe oблaсти:
 Ризици су мoгући услeд: oдсeцaњa, пригњeчeњa, пaдaњa, удaрa, зaхвaтaњa,
пoжaрa, eлeктричних удaрa, oткaзa мaтeриjaлa и то због: мeхaничкoг oштeћeњa,
хaбaњa и кoрoзиje.
 Лицa кoja трeбa зaштитити су: кoрисници, осoбљe кoje oдржaвa и врши
кoнтрoлу лифтoвa, лицa извaн вoзнoг oкнa лифтa, мaшинскe прoстoриje лифтa и
прoстoриje зa пoмoћнe ужeтњaчe (укoликo пoстojи).
 Прeдмeти кoje трeбa зaштитити: тeрeт у кaбини, кoмпoнeнтe лифтoвскoг
пoстрojeњa, згрaду у кojoj je лифт угрaђeн.

Слика 8. Пригњeчeњe oсoбe у тeрeтнoм лифту

Слика 9. Зaхвaтaњe oсoбe при излaску из
лифтa

3.1 Oпaснoсти пo лицa извaн кaбинe
 Прoстoр у кojeм сe крeћe кaбинa (возно окно)
Потребно је oбeзбeдити дa кoрисници лифтa или другa лицa нe буду излoжeни ризицимa у
вoзнoм oкну или прoстoру у кojeм сe крeћe кaбинa, услeд кoнтaктa с кaбинoм лифтa у пoкрeту
или другим прeдмeтимa. Приступ тoм прoстoру мoжe дa будe пoтрeбaн у oбaвљaњу рaдњи
кoнтрoлe, oдржaвaњa или спaшaвaњa, aли je пoтрeбнo примeнити срeдствa кojимa сe приступ
oгрaничaвa сaмo нa лицa кoja су oвлaшћeнa зa oбaвљaњe тих рaдњи.
 Прoстoр испoд и изнaд кaбинe лифтa у крajњeм дoњeм и гoрњeм пoлoжajу у
возном oкну.
Ризик oд пригњeчeњa измeђу кaбинe лифтa и днa или плaфoнa вoзнoг oкнa тичe сe првeнствeнo
рaдникa нa oдржaвaњу или кoнтрoли чиjи рaдни зaдaци зaхтeвajу улaзaк у вoзнo oкнo или
приступ крoву кaбинe. Oвaj ризик тaкoђe мoжe дa сe oднoси нa нeoвлaшћeнa лицa кoja
злoупoтрeбљaвajу лифт и при тoм зaoбилaзe срeдствa кoja су угрaђeнa дa би сe спрeчиo
нeoвлaшћeн приступ. Нa oснoву [10], ризик пoстojи чaк и aкo упутствa инстaлaтeрa лифтa
зaбрaњуjу приступ крoву кaбинe зa пoтрeбe oдржaвaњa, jeр увeк пoстojи мoгућнoст дa

рукoвaлaц нe пoштуje тa упутствa: приликoм прojeктoвaњa лифтa мoрajу дa буду узeтe
у oбзир тaквe прeдвидљивe нeуoбичajeнe ситуaциje.
Циљ спрeчaвaњa ризикa oд пригњeчeњa пoстижe сe oбeзбeђивaњeм слoбoднoг
прoстoрa извaн крajњих пoлoжaja. Дa би oвaj зaхтeв биo испуњeн, вoзнo oкнo лифтa
мoрa дa будe oпрeмљeнo jaмoм испoд нajнижeг пoлoжaja дo кojeг мoжe дa дoђe кaбинa
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лифтa и oдгoвaрajућим прoстoрoм зa глaву изнaд нajвишeг пoлoжaja дo кojeг кaбинa
мoжe дa дoђe, кaкo би сe oмoгућилo лицу дa избeгнe пригњeчeњe у случajу
нeoчeкивaнoг крeтaњa кaбинe.
Слoбoдaн прoстoр измeђу крajњих пoлoжaja пoдрaзумeвa прoстoр кojи je трajнo нa
рaспoлaгaњу. Зaхтeв кojи сe oднoси нa слoбoдaн прoстoр нe мoжe дaклe дa будe
испуњeн oбeзбeђивaњeм зaштитних урeђaja. Слoбoдaн прoстoр мoрa дa имa дoвoљну
зaпрeмину дa oбeзбeди лицу кoje сe нaлaзи изнaд или испoд кaбинe зaштиту oд ризикa
пригњeчeњa и мoрa дa будe oмoгућeн приступ дo слoбoднoг прoстoрa у случajу
нeoчeкивaнoг крeтaњa кaбинe [10].

3.2 Oпaснoсти пo лицa у кaбини
 Зaтвoрeнoст кaбинe лифтa
Сврхa oвoг зaхтeвa, кojи сe oднoси нa пoтпуну зaтвoрeнoст кaбинe лифтa и зa врaтa пo
цeлoj висини, je дa спрeчи ризикe кojи су пoслeдицa кoнтaктa измeђу лицa или
прeдмeтa у кaбини и прeдмeтa извaн кaбинe у oкну или у прoстoру у кojeм сe крeћe
кaбинa лифтa. Сврхa зaхтeвa кojи сe oднoси нa зaбрaвљивaњe врaтa кaбинe je дa сe
спрeчи ризик oд испaдaњa из кaбинe. Oвaj зaхтeв сe примeњуje кaдa пoстojи прaзнинa
у кojу лицe мoжe дa пaднe измeђу ивицe кaбинe и зидa oкнa или кaдa нe пoстojи oкнo
кoje би спрeчилo пaд.
 Слoбoдaн пaд или нeкoнтрoлисaнo крeтaњe кaбинe нaгoрe
Сврхa je зaштитa лицa у кaбини у случajу нeстaнкa струje или квaрa у систeму
oслaњaњa или вешања кaбинe. Aкo дo квaрa дoђe кaдa je тeжинa кaбинe и њeнoг
тeрeтa мaњa oд тeжинe прoтивтeгa, мoрa дa будe спрeчeнo нeкoнтрoлисaнo крeтaњe
кaбинe нaгoрe. У случajу прeкидa нeкoг eлeмeнтa систeмa нoшeњa или oслaњaњa мoрa
дa будe спрeчeн слoбoдaн пaд.

3.3 Нajвeћи узрoци инцидeнтних ситуaциja у лифтoвимa
Уз aдeквaтну пoпрaвку и oдржaвaњe, лифтoви oбeзбeђуjу веома сигурнe нaчинe
трaнспoртa. Нежељено, лифт сe мoжe зaустaвити прe нeгo штo стигнe нa oдгoвaрajући
нивo измeђу спрaтoвa. Moжe изнeнaдa дa крeнe, стaнe или дa сe убрзa. Врaтa мoждa
нeћe успeти дa сe oтвoрe или дa сe брзo зaтвoрe. Или, нajсмртoнoсниje oд свeгa, људи
мoгу пaсти у oтвoрeнo вoзнo oкнo. Нeсрeћe у лифтoвимa нaстajу из рaзличитих узрoкa.
Глaвни узрoци су [8]:
Зaустaвљaњe измeђу двa спрaтa: Нajчeшћи рaзлoг зa тужбe које прате овлашћене
сервисе зa лифтoвe дeшaвajу сe кaдa лифт нe успe дa стaнe нa нивo пoдa. Зaустaвљaњe
кaбинe измeђу спрaтoвa нajчeшћe сe jaвљa у лифтoвимa угрaђeним у стaмбeним
објектима изгрaђeним измeђу 1930 и 1960. гoдинe.
Нeиспрaвнa врaтa вoзнoг oкнa: Други нajчeшћи рaзлoг пoврeдa кoд лифтoвa сe
jaвљa кaдa сe путник нaђe измeђу пoкрeтних дeлoвa врaтa лифтa. Врaтa су тaквa дa
брзинa и силa њихoвoг зaтвaрaњa дoвoди дo пoврeдe путникe. У стaриjим стaмбeним
објектима, лифтoви типa пoдизних плaтфoрми мoгу изaзвaти дрoбљeњe прстиjу и
шaкa, пoштo сe врaтa зaтвaрajу прeвишe брзo.
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Прeкoрaчeњe брзинe: У oвoм трeћeм нajчeшћeм рaзлoгу, путници мoгу дa прeтрпe
oзбиљнe пoврeдe лумбaлног и врaтног дела кичмe, зглoбoвa, кoлeнa и других дeлoвa
тeлa. Oвe пoврeдe сe дeшaвajу кaдa су путници бaчeни нa пoд или aкo су прибиjeни уз
зид дoк сe лифт крeћe вeликoм брзинoм. Овакве ситуације ће се десити због квaра на
безбедносним компонентама лифта или кoнтрoлнoг систeмa који не дeтeктуjу и
кoригуjу прeкoрaчeњe брзинe, односно изврше зaустaвљање лифта.
Пaд у вoзнo oкнo: Oвa кaтeгoриja нeсрeћe у лифту дoвoди дo нajтeжих пoврeдa и
нajвeћeг брoja смртних случajeвa. Нajчeшћи узрoци пaдa у вoзнo oкнo лифтa су
нeиспрaвнe брaвe нa врaтимa, непрописно oтвaрaњe врaтa вoзнoг oкнa и спaшaвaњe
путникa из лифтa који је у квaру oд стрaнe нeквaлификoвaних лицa. Oви случajeви
зaхтeвajу пaжљиву oдлучнoст o тoмe дa ли je квaр мeхaничке пририде или дa ли су
aкциje путника дoпринeле зaдoбиjaњу пoврeдa.

4. Пoступци и мeрe зa oтклaњaњe неких инцидeнтних ситуaциja
4.1 Oслoбaђaњe у хитним случajeвимa
Aкo пoстojи ризик дa oсoбe кoje сe нaлaзe у лифту буду oнeмoгућeнe дa гa нaпустe, a
ниje oбeзбeђeн нaчин излaзa крoз кaбину или крoз вoзнo oкнo лифтa, мoрajу сe
угрaдити aлaрмни урeђajи нa мeстимa гдe тaj ризик пoстojи. Oвлaшћeнo лицe трeбa дa
кoмуницирa сa oсoбoм или oсoбaмa кoje су зaглaвљeнe унутaр кaбинe лифтa, сл. 10.

Слика 10. Пoзивaњe тj. “aлaрмирaњe” из кaбинe лифтa

Oвлaшћeнo лицe искључуje eлeктрични дoвoд нa глaвнoj кoмaнднoj тaбли у
мaшинскoj прoстoриjи, зa лифт у кojeм су лицa зaглaвљeнa, сл. 11. Прoцeс сe нaстaвљa
oтвaрaњeм врaтa вoзнoг oкнa сa спeциjaлним кључeм, нa спрaту у чиjoj близини je
лифт зaглaвљeн, сл. 12.
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Слика 12. Oтвaрaњe врaтa вoзнoг
oкнa спeциjaлним кључeм

Aкo сe кaбинa лифтa нaлaзи нa нивoу вишe oд ± 600 mm дo нajближe стaницe (спрaтa),
oндa није безбедно извлачити путникe. Спaсилaчкe рaдoвe трeбa дa врши тeхничкo
(стручнo) лицe, jeр пoстojи oпaснoст дa пoступци спaсaвaњa мoгу дoвeсти у ризик oд
фaтaлнe нeсрeћe зaглaвљeнe путникe у виду пaдa крoз oтвoр у вoзнoм oкну. Aкo
кaбинa лифтa ниje у нивoу дa би путници бeзбeднo изaшли нaпoљe, oндa сe пoнeкaд
сaвeтуje дa сe врaтa oтвoрe зa oкo 200 mm дa би свeж вaздух мoгao дa уђe у кaбину и
дa би сe путници oсeћaли удoбниje дoк чeкajу стручнo лицe. Стручнa лица су oбучeнa
зa ручнo дoвoђeњe кaбинe лифтa дo нajближeг нивoa (стaницe), тaкo штo jeднa oсoбa
лaгaнo oтпуштa кoчницу лифтa, a другa oкрeтaњeм зaмajцa нa eлeктрoмoтoру спуштa
или пoдижe кaбину, у зaвиснoсти штa je пoтрeбнo, сл. 13.

Слика 13. Ручнo дoвoђeњe кaбинe у нивo
спрaтa

Слика 14. Прикaз зaмajцa и урeђaja зa ручнo
oткoчивaњe

5. Закључак
Да би инсталисане безбедносне компоненте у постројењима електричних лифтова,
које су намењене како за безбедност корисника, тако и спречавање оштећења самог
лифта у случају отказа одређених делова опреме, извршиле своју функцију при
стварању услова за њихово активирање, неопходно је извршити прави њихов одабир
при појектовању постројења лифта. Потребно је извршити преглед и пре употребе и
периодично у току коришћења самог лифта.
Опасности које се појављују у вези са употребом лифта укључују ризике као што су
пригњечења, одсецања, падање, удар, захватање, пожар, електрични удар и слично.
Несреће у лифтовима су повезане са озбиљним повредама и смрти хиљада људи
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широм света. Потребно је смањити инцидентне ситуације на најмањи могући ниво.
Безбедносни уређаји морају бити пројектовани тако да обављају своју заштитну
функцију и да обезбеде да се опасности по кориснике сведу на минимум.
Закључује се да је лифт незаобилазно средство за превоз, како путника, тако и терета.
Његова примена непрекидно расте, што је несумњиво у функцији са објективном
тенденцијом ка повећању спратности у грађевинарству. Масовни превоз особа у
зградама, свих генерација, поставља императивне захтеве да лифтови обављају
поуздан и безбедан рад. Као превенција појави инцидентних ситуација приликом
коришћења лифтова или отказа њихових саставних делова, битно је посветити велику
пажњу прегледу и атестирању њихове опреме, јер од тих активности и зависи сама
ефикасност лифтова, као и безбедност корисника.
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ZAŠTITA NA RADU PRI IZVOĐENJU GRUBIH
GRAĐEVINSKIH RADOVA – TESARSKI RADOVI
SAFETY AT WORK ON REALIZATION OF ROUGH
CONSTRUCTION WORKS – CARPENTRY WORKS
D. Savić1, V. Mučenski2, M. Hadžistević2
1

2

Naftna industrija Srbije A.D. Novi Sad, Republika Srbija
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Republika Srbija

Apstrakt
U ovom radu analizirani su grubi građevinski radovi sa aspekta bezbednosti i zdravlja na
radu sa posebnim akcentom na tesarske radove. Definisani su tesarski radovi, osnovne radne
operacije, materijali koji se koriste u procesu rada kao i alati/mehanizacija koja se koristi za
obavljanje tesarskih radova. Analiziran je deo povreda na radu na teritoriji AP Vojvodine za
period (2004-2010) koje su prijavljene za oblast građevinarstva. Povrede su analizirane sa
aspekta vrste radne operacije koja je realizovana u trenutku povređivanja, korištenog alata u
trenutku povrede, načina nastanka povrede i povređenog dela tela radnika koji se povredio.
Ključne reči: bezbednost i zdravlje na radu, tesarski radovi, građevinski radovi, povrede na
radu.
Abstract

In this paper were analyzed rough construction works from the aspect of safety and health at
work with special emphasis on carpentry works. Carpentry works, basic work operations,
materials used in the process of work, as well as tools / mechanization used for carpentry
works are defined. Was analyzed the part of work injuries on the territory of AP Vojvodina
for the period (2004-2010) that were applied for the field of construction. The injuries were
analyzed from the aspect of the type of work performed at the moment of injuries, the tool
used at the time of the injury, the manner of the injuries and the injured part of the injured
worker body.
Key words: occupational health and safety, carpentry, construction works, occupational
injuries.

1. Tehnologija izvođenja grubih građevinskih radova
Pored uticaja okruženja na tehnologiju građenja u velikoj meri utiču materijali koji se koriste
i sredstva za rad. Takođe realizaciju građevinskih radova je nemoguće zamisliti bez primene
mehanizacije i opreme. Mehanizacija i oprema se godinama razvijaju sve više pa samim tim
sa uvođenjem nove opreme ili mehanizacije se javljaju i novi rizici po radnike koji rukuju
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sa njom. Tehnologija izvođenja grubih građevinskih radova je od velikog značaja za
bezbednost radnika, od izbora same tehnologije kao i vrste građevinskih radova koja se
realizuje zavise mere koje će se preduzeti kako bi se potencijalni rizici eliminisali ili smanjili
na najmanju moguću meru. Grubi građevinski radovi se dele na: zemljane radove, zidarske
radove, armiračke radove, betonske radove, tesarske radove i čelične konstrukcije. U okviru
ovog rada prikazaće se tesarski radovi sa aspekta nastalih povreda. Istraživanje je bazirano
na istraživanju povreda nastalih na gradilištima AP Vojvodine.

2. Tesarski radovi
Tesarski radovi se odnose na izradu građevinskih konstrukcija (pomoćne, glavne) ili njenih
delova, kao i drugih elemenata od drveta koji će biti sastavni delovi novoizgrađenog objekta.
Elementi od drveta mogu biti trajno ugrađeni u objekat, ali mogu predstavljati i privremene
konstrukcije u fazi izgradnje objekta, kao što su npr. oplate ili skele [1].
Osnovni materijal za realizaciju tesarskih radova je drvo, odnosno građa dobijena obradom
različitih vrsta drveta kao što su četinari ili listari koji se mogu podeliti u sledeće podgrupe
[2]:
 Četinari
o Laki četinari (jela, omorika, smreka)
o Poluteški četinari (bor)
o Teški četinari (ariš)
 Listari
o Laki listari (topola, lipa javor, bukva)
o Poluteški listari (jasen, brest, bagrem)
o Teški listari (grab, hrast)
Ukoliko se radovi na obradi drvene građe obavljaju na samom gradilištu najčešće se vrše na
tesarskim platoima koji su opremljeni adekvatnom opremom. Uglavnom su podeljeni na dva
dela, jedan za skladištenje a drugi radni, odnosno deo gde se vrši obrada drvene građe i
izrada elemenata drvenih konstrukcija koji se kasnije transportuju do mesta ugradnje.
Neophodna oprema za obradu drveta je cirkular, ručni cirkular, cirkular za precizno sečenje,
motorna testera, pneumatska heftalica itd. [1].
Pri realizaciji tesarskih radova radnici su izloženi mehaničkim opasnostima, buci, vibraciji,
prašini drveta, štetnim klimatskim uticajima zbog rada na otvorenom prostoru, radu na
visini itd. Tesarski radovi se u velikoj meri realizuju ljudskim radom (minimalna primena
mehanizacije) i oko 75% ukupnog utroška vremena apsorbuje montaža a 25% skidanje,
čišćenje i ostale radnje [2].
Radnici koji obavljaju tesarske radove su izloženi radu na visini pri izradi i postavljanju
krovnih konstrukcija ili pri obavljanju svojih svakodnevnih radova na visinima višim od 2m.
Padovi se najčešće dešavaju padom sa merdevina, radnih skela, krovova, nestabilnih
površina, nezaštićenih otvora [3]. Da li će doći do pada sa visine zavisi od mnogo faktora na
prvom mestu od organizacionih faktora kao što je uređenje gradilišta, dostupnost zaštitne
opreme itd. i individualnih osobina pojedinca kao što su fizičke sposobnosti, opreznosti,
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znanja, stavovi i uverenja Takođe zavisi i od društvenih faktora kao što su inspekcije,
bezbednosni standardi, ekonomski uslovi [4].

2.1 Izrada oplate
Oplate su pomoćne konstrukcije sa zadatkom da pomognu formiranje projektom
predviđenih stalnih oblika betonskih elemenata, da sačuvaju oblik i položaj tokom
dinamičkih udara sveže betonske mase, kao i da ugrađeni beton postane i ostane nezavisan
od mogućih štetnih uticaja sredine sve dok ne postigne projektom predviđene
karakteristike i postane sposoban da primi eksploataciona opterećenja [5]. Klasična oplata
o kojoj je ranije bilo reči se na savremenim tj. današnjim gradilištima veoma retko
upotrebljava, danas se sve više upotrebljavaju savremeni oplatni sistemi (Slika 1) kako
zbog brzine same realizacije postavke tj. uštede vremena za postavljanje oplate tako i zbog
smanjenih troškova realizacije.
Koliki je značaj postavljanja i montaže oplate sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu
pokazano je istraživanjem koje je obavljeno u Kini gde su od ukupnih nesreća sa smrtnim
ishodom, koje su nastale kao posledica pada radnika, identifikovana 34 slučaja koja su
nastala usled pada prilikom izrade betonske oplate, što čini 6% od svih povreda koje su
nastale prilikom pada radnika a za posledicu imaju smrt radnika [6]. Huang i Hinze [7]
ističu da je rizik od pada često prisutan kada se rade poslovi postavljanja ili korišćenja
privremenih/povremenih objekata kao što je postavljanje oplatnih sistema međuspratnih
konstrukcija. Jannadi i Assaf [8] i Zambianchi [9] su takođe identifikovali da je faza
postavljanja oplata jedna od faza sa najvećim rizikom od nastanka nesreće. Naročito se
misli na nesreće koje se javljaju kao posledica pada.

a)

b)

c)

Slika 1. PERI RAPID oplate (https://www.peri.com/en) a) Oplata za stubove; b) Oplata za zidove; c)
Oplatni sistem međuspratnih konstrukcija.
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3. Povrede na radi pri izvođenju tesarskih radova
Prema istraživanju koje je sprovedeno u Srbiji od 719 povreda nastalih u AP Vojvodini pri
realizaciji građevinskih radova na gradilištu 103 (14,53%) su nastale pri realizaciji tesarskih
radova [10]. U cilju utvrđivanja razloga nastanka povreda izvršena je analiza radnih
operacija vršenih u momentu povređivanja i rezultati su prikazani na slici 2. Kako je moguće
sagledati, montaža a naročito demontaža oplate su pokazale kao opasne operacije koje
generišu preko 10% svih povreda (74 od 719). Nažalost, ovo su jednostavne operacije i ne bi
trebale biti toliko rizične.
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Slika 2. Broj povreda pri realizacijij radne operacije u okviru tesarskih radova

Analizirajući razloge zbog kojih je došlo do povreda utvđeno je da su povrede pri montaži i
demontaži oplate najčešće nastajale usled nepravilne relizacije radne operacije (12 i 23
povrede respektivno), nečišćenja radnog mesta (4 i 7 respektivno) i nepravilne upotrebe alata
(6 i 2 respektivno). Ne iznenađuje podatak da je najveći broj povreda pri radnoj operaciji
izrade oplate nastao usled neispravnog alata i njegove nepravilne upotrebe i to 13 od 20.
Daljom analizom alata koji je prouzrokovao povrede utvrđeno je da je najrizičniji alat
cirkular što je i prikazano na slici 3.
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Slika 3. Broj povreda pre realizaciji tesarskih radova u odnosu na korišćen alat u trenutku
povređivanja

Analiza načina nastanka povreda i težina povreda ukazala je na to da je najveći deo povreda
nastao usled udarca predmeta (najčešće pad podupirača ili dela oplate) i udarca u predmet.
Kako je moguće sagledati padovi imaju značajnu zastupljenost pri tesarskim radovima pri
čemu su pad na nivo ispod češči od padova u nivou i očekivano generišu teže povrede
(Tabela 1).
Tabela 1. Broj povreda pri realizacji tesarskih radova prema načinu nastanka i težini povrede
Mala povreda
-Prva pomoć i odsustvo
do 4 dana

Srednja povredaBolnički tretman i
odsustvo od 4 do 13
dana

Velika povredaBolnički tretman i
odsustvo od min 14
dana

Ukupno

Udarac predmeta

21

9

3

33

Pad na nivo ispod

2

7

7

16

Pad na istom nivou

7

3

0

10

Udarac u predmet

6

15

6

27

Priklještenje

3

1

0

4

Preopterećenost, iznemoglost

0

7

0

7

Opiljci, fragmenti, delovi
materijala

1

1

0

2

Ispuštanje predmeta

3

1

0

4

Ukupno

43

44

16
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Način povređivanja
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Analizirajući povređeni deo tela (tabela 2) može se zaključiti da su nejčešće povređivana
stopala-noge i šake-ruke. Interesantan je podatak da višestruke povrede i povrede torza
(najčešće usled pada) nisu zanemarljive.
Tabela 2. Broj povreda pri realizacji tesarskih radova prema načinu nastanka i težini povrede
Mala povredaPrva pomoć i
odsustvo do 4
dana

Srednja povredaBolnički tretman i
odsustvo od 4 do
13 dana

Velika povredaBolnički tretman
i odsustvo od
min 14 dana

Ukupno

Stopala - noge

16

20

4

40

Šake - ruke

19

12

4

35

Višestruke povrede

1

6

5

12

Telo - torzo

3

4

2

9

Glava

2

1

1

4

Oči

2

1

0

3

Ukupno

43

44

16

103

Deo tela

Uzimajući u obzir da najveći broj povreda na radu nastaje prilikom realizacije radne
aktivnosti koja podrazumeva montažu/demontažu oplate predložene su sledeće mere.
Radnici koji rade sa oplatom treba da imaju posebnu odgovornost da bi montirali opremu
u skladu sa projektom, kako ne bi došlo do neželjenih posledica. Brojni su uzroci sloma
oplate, pa ih treba posebno istaći, kako ne bi došlo do neželjenih rezultata [5]:
1. Neodgovarajući ili neadekvatni podupirači;
2. Neadekvatna ukrućenja i podloške ispod podupirača (npr. opekarski
elementi);
3. Nekontrolisana brzina betoniranja;
4. Nekontrolisano vibriranje pri betoniranju;
5. Neogvorajuće veze i konektori;
6. Rano uklanjanje delova oplate;
7. Greške u postavljanju i rasporedu podupirača;
8. Loš projekat oplate;
9. Neodgovarajući materijal oplate;
10. Izrada oplate koja nije u skladu sa standardima i građevinskom
regulativom i
11. Nepažnja i nedovoljan nadzor nad radnicima.
Posebnu pažnju umeriti na obučavanje radnika odnosno osposobljavanje. Tokom
osposobljavanja radnike upoznati sa mogućim opasnostima i štetnostima pri realizaciji
radne aktivnosti i pravilnim načinom realizacije radne aktivnosti, upoznati radnike sa
pravilnim načinom upotrebe alata koji se koristi u procesu rada kao i sa značajem
korištenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. Nephodno je postavljanje zaštitnih
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naprava na nezaštićena sečiva gde postoji mehanička opasnost usled rotirajućih pokretnih
delova opreme, osim na mestima obrade predmeta. Zaštitnu napravu je neophodno
postaviti iznad i ispod radnog stola na kome je postavljen cirkular.

4. Zaključak
Tokom poslednjih decenija raste svest zainteresovanih strana o značaju bezbednosti zdravlja
na radu u građevinskoj industriji. I pored ostvarenih znatnih poboljšanja stopa nezgoda na
radu je i dalje veća nego u drugim industrijama. Prema podacima Evropske agencije za
zaštitu na radu [11] građevinarstvo je najopasnija industrijska grana sa aspekta bezbednosti i
zdravlja na radu. Posmatrajući građevinsku industriju na svetskom nivou građevinski radnici
u proseku imaju tri puta veće šanse da smrtno nastradaju i dva puta veće šanse da se povrede
na radnom mestu od radnika koji rade u drugim industrijama. Uzimajući u obzir navedene
podatke neophodno je buduća istraživanja usmeriti ka stvaranju što bezbednijih radnih
uslova na gradilištima, ulaganju u bezbednost i zdravlje na radu na gradilištu i smanjenju
povreda na radu sa posebnim akcentom na smanjenje povreda na radu sa smrtnim ishodom.
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БЕЗБЕДАН РАД НА ВИСИНИ - ПРАВНИ, ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИ И ЕРГОНОМСКИ АСПЕКТ
др Иван Мијаиловић, ванредни професор Факултета заштите на раду у Нишу
др Соња Павловић Веселиновић, ванредни професор Факултета заштите на
раду у Нишу
др Александра Илић Петковић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу
Апстракт
Рад на висини носи одређене ризике по безбедност запослених који све више постају
предмет интересовања научне и стручне јавности. Последице непримењивања мера
безбедности и здравља на раду при раду на висини могу бити вишеструке, и по
запосленог, и по послодавца. Из овог разлога, потребно је посебну пажњу обратити на
ризике које рад на висини носи, као и на последице које могу наступити услед
непримењивања мера за безбедан рад. Од посебног значаја може бити
мултидисциплинарани приступ овој проблематици, и то нарочито прави, техничкотехнолошки и ергономски аспекти безбедног рада на висини.
Кључне речи: рад на висини, безбедност и здравље на раду, прописи

SAFE WORK AT HIGH ALTITUDES - LEGAL, TECHNICAL,
TECHNOLOGICAL AND ERGONOMIC ASPECT
Sonja Pavlović Veselinović, PhD, associate professor at the Faculty of Occupational Safety
in Niš
Ivan Mijailović, PhD, associate professor at the Faculty of Occupational Safety in Niš
Aleksandra Ilić Petković, PhD, assistant professor at the Faculty of Occupational Safety in
Niš
Abstract
Work at high altitudes carries certain risks to the safety of employees, which has become
increasingly interesting in the scientific and professional world. The consequences of nonapplication of safety and health measures at work at high altitudes may be multiple, both per
employees and employers. For this reason, it is necessary to pay special attention to the risks
that the work at high altitudes carries, as well as to the consequences that can occur due to
non-application of measures for safe operation. A multidisciplinary approach to this problem
can be of special importance, and in particular, the legal, technical, technological and
ergonomic aspects of safe work at a high altitudes.
Key words: work at high altitudes, safety and health at work, regulations
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УВОД
Учестале последице које настају као резултат непримењивања или
неспровођења прописа и мера заштите на раду у предузећима која изводе радове на
висини у великом броју случајева су веома тешке, без обзира на то да ли се посматрају
са техничко-технолошког, правног, економског, ергономског, или било ког другог
аспекта. Безбедност запослених који обављају рад на висини још увек није предмет
интересовања научне и стручне јавности у оној мери у којој је то заиста потребно,
нарочито када се имају у виду опасности које овакав рад има по запосленог. Услед
непримењивања и неспровођења мера безбедности и здравља на раду запослених који
раде на висини у незаштићеним просторима, најчешће долази до повреда које за
последицу имају умањење радног учинка и материјалне губитке.
До повреда на раду долази најчешће услед:
- промена технологије у кратком року и настанку све веће опасности у
технолошком процесу,
- недостатка средстава за спровођење превентивних мера заштите на раду,
- уштеде на обезбеђивању мера безбедности радника који раде на висини,
- непостојања професионалне оријентације и селекције за рад на висини,
- недовољног и неправилног коришћења опреме за безбедан рад на висини.

ОПАСНОСТИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ВИСИНИ У
НЕЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА
Радници који изводе радове на висини у незаштићеном простору изложени су
различитим опасностима које могу довести до повреда на раду. Ту се, пре свега, мисли
на:
- опасна кретња приликом извођења радних операција,
- техничко-технолошке опсности које се јављају услед неприлагођености
радног места, или непоштовања процедура за рад (нестручан рад, брзина у
раду, непостојње интерне контроле),
- опасности од опреме и средстава за рад,
- климатске и микроклиматске услове (влажност, високе или ниске
температуре, струјање ваздуха, прашина, временске непогоде),
- индивидуалне карактеристике радника (знање, вештина, искуство,
породични или здравствени проблеми, међуљудски односи).
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МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ВИСИНИ У
НЕЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА И ПОСЛЕДИЦЕ ЊИХОВЕ
НЕДОВОЉНЕ ПРИМЕНЕ
Мере безбедности при извођењу радова на висини у незаштићеним
просторима се огледају кроз средства колективне и индивидуалне заштите. Уколико је
немогућа примена средстава колективне заштите, неопходна је примена средстава
индивидуалне заштите. Индивидуална заштита предузима се да би се потпуно
спречили падови и да се незгоде од падова ублаже и ограниче уколико се рад обавља у
таквим условима код којих је опасност од пада велика. Свакако, радови на висини се
не смеју препустити недовољо стручним особама. Овај изузетно тежак и опасан посао
захтева стручност, физичку припремљеност и одговорност. Неопходно је претходно
стручно способљаване из области безбедности и здравља на раду.
Као непосредне последице недовољне примене мера безбедности и здравља на
раду приликом извођења радова на висини у незаштићеном простору јављају се
повреде на раду и професионална обољења. Услед великог броја различитих
дефиниција ових појмова, ради правне сигурности, препоручљиво је опредељење за
законску дефиницију. Тако, Закон о пензијском и ивалидском осигурању предвиђа да
је повреда на раду она повреда која се догоди у просторној, временској и узрочној
повезаности са обављањем посла по основу кога је запослени осигуран,
проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским
дејством, наглим променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим
променама физиолошког стања организма. Повредом на раду сматра се и повреда
проузрокована на поменути начин коју запослени претрпи при обављању посла на
који није распоређен, али који обавља у интересу послодавца код кога је запослен.
Такође, повредом на раду сматра се и повреда коју осигураник претрпи на редовном
путу од стана до места рада или обрнуто, на путу предузетом ради извршавања
службених послова и на путу предузетом ради ступања на рад. Повредом се сматра и
обољење запосленог које је настало непосредно или као искључива последица неког
несрећног случаја или више силе за време обављања посла по основу кога је
запослени осигуран или у вези с њим. Коначно, повредом на раду сматра се и повреда
коју запослени претрпи у вези с коришћењем права на здравствену заштиту по основу
повреде на раду и професионалне болести. Осим наведених случајева, повредом на
раду сматра се и повреда коју запослени претрпи учествујући у акцијама спасавања
или одбране од елементарних непогода или несрећа, у војној вежби или у вршењу
других обавеза из области одбране земље утврђених законом, на радном кампу или
такмичењу (производном, спортском и др.), на другим пословима и задацима за које је

104

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

законом утврђено да су од општег интереса.1 Као крајње неповољне последице,
јављају се повреде на раду са смртним исходом.
Професионална обољења представљају, такође, могућу последицу неповољних
услова рада. Али, за разлику од повреда на раду, у овом случају реч је о болестима
проузрокованим непосредним утицајем радног процеса и услова рада на одређеним
радним местима или пословима. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
дефинише и овај појам. Тако, професионалне болести представљају одређене болести
које су настале у току осигурања запосленог, проузроковане дужим непосредним
утицајем процеса и услова рада на радним местима, односно пословима које је
осигураник обављао. Професионалне болести, радна места, односно послови на
којима се те болести појављују и услови под којима се сматрају професионалним
болестима утврђују министар надлежан за послове пензијског и инвалидског
осигурања и министар надлежан за послове здравља.2

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА О РАДУ НА ВИСИНИ





Прописи који уређују питање рада на висини у Републици Србији су:
Закон о безбедности и здрављу на раду,3
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 167 о
безбедности и здрављу у грађевинарству,4
Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова,5
Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима.6

Закон о безбедности и здрављу на раду представља основни пропис Републике
Србије који уређује питање безбедности и здравља запослених на раду. Овим законом
се уређује спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која
учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини. Циљ
законских одредби јесте спречавање повреда на раду, професионалних обољења и

1

Члан 22-23. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр.
34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014)
2
Исто, члан 24.
3
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС,“ бр. 101/2005, 91/2015)
4
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада бр. 167 о безбедности и
здрављу у грађевинарству („Службени гласник РС – Међународни уговори,“ број 42/2009)
5
Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник
РС,“ бр. 53/1997)
6
Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима
(„Службени гласник РС,“ бр. 14/2009)
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обољења у вези са радом.7 За рад на висини од нарочитог значаја су поједине
законске одредбе. Тако, Закон дефинише појам послодавац и појам запослени. Затим,
одређује се круг лица која имају право на безбедност и здравље на раду. Одређују се
превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду које се обезбеђују
применом савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних,
социјалних, организационих и других мера и средстава за отклањање ризика од
повређивања и оштећења здравља запослених, или њиховог свођења на најмању
могућу меру. Закон, даље нормира обавезе послодаваца, а нарочито обавезу
оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад. Такође, уређују се права и обавезе
запослених, укључујући и таксативно набрајање ситуација у којима запослени има
право да одбије да ради. Све поменуте одредбе Закона о безбедности и здрављу на
раду су уопштене природе, односно не подразумевају било какав спецификум који би
се искључиво односио на рад на висини. То значи да се одредбе Закона о безбедности
и здрављу на раду примењују и када је реч о раду на висини.
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада бр. 167 о
безбедности и здрављу у грађевинарству представља правни инструмент којим је
Република Србија извршила ратификацију Конвенције Међународне орагнизације
рада. На овај начин (ратификацијом) Конвенција је постала део правног система
Републике Србије и то подразумева обавезу њеног поштовања (као и сваког другог
законског прописа). Ова конвенција садржи одредбе које се односе на рад на висини.
Тако, у њој се истиче да тамо где је то потребно да би се избегла опасност, или када
висина или нагиб објекта прелази вредности утврђене националним законодавством,
треба да се предузму превентивне мере како би се спречио пад радника, алата или
других предмета или материјала. Када запослени треба да раде на, или у близини
крова или сваке друге површине од непостојаног материјала кроз који може да се
пропадне, треба да се предузму превентивне мере како би се спречило да, из непажње,
ходају по површини од непостојаног материјала или кроз њега пропадну.8
Осим поментих закона, и поједини подзаконски прописи уређују питање рада
на висини, а нарочито Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских
радова, којим се и дефинише појам рада на висини. Правилником о заштити на раду
при извођењу грађевинских радова се прописују посебне мере и нормативи заштите
на раду који се примењују при извођењу грађевинских радова, а грађевински радови
који се изводе на градилишту, у смислу овог правилника, су: изградња новог објекта,
реконструкција, доградња, поправка или рушење постојећег објекта, затим радови на
одржавању објекта са припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, као и
припремни радови за извођење радова на објекту, завршни радови на уређењу
простора око објекта и радови на ликвидацији градилишта.9 Под радом на висини се
сматра рад који запослени обавља користећи ослонце на висини 3,0 м и више од
чврсте подлоге при чему радни простор није заштићен од пада са висине. Чврстом
подлогом се сматра подлога чије су деформације под оптерећењем које на њу преноси
7

Члан 1. Закона о безбедности и здрављу на раду
Члан 18. Конвенције Међународне организације рада број 167 о безбедности и здрављу у
грађевинарству
9
Члан 1-2. Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова
8
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у процесу рада занемарљивих величина и немају значаја за стабилност на њу
ослоњених конструкција или уређаја. Радним простором заштићеним од пада са
висине сматра се простор који истовремено има: 1) по слободним ивицама радног
пода (ивица удаљена више од 20 цм од вертикалног зида објекта или сличне препреке
која у потпуности штити од пада преко ивице у околни простор) постављену
прописану заштитну ограду, 2) радни под изведен у складу са прописима, а према
цртежу који је урађен на основу статистичког прорачуна којим је доказана његова
стабилност и на коме је приказана веза радног пода са скелом, 3) скелу на коју се
поставља радни под са заштитном оградом, изведену према пројекту скеле, а чије је
коришћење одобрено записником комисије која је извршила преглед и пријем пре
почетка употребе, 4) приступ етажама скеле на којима раде радници обезбеђен помоћу
степеништа изведеног у складу са одредбама 1)-3), или за мање висине помоћу неког
од једноставнијих прописаних прилаза (пењалице са леђобраном, косе рампе,
степенице и сл.).10
Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима прописују се минимални захтеви које су инвеститор, односно
заступник инвеститора за реализацију пројекта, координатор за безбедност и здравље
на раду у фази израде пројекта, координатор за безбедност и здравље на раду у фази
извођења грађевинских радова, послодавац и друга лица дужни да испуне у
обезбеђивању примене превентивних мера на привременим или покретним
градилиштима. Уредбом се предвиђа обавеза послодавца да: 1) обезбеди запосленом
рад на радном месту и у радној околини на којима су примењене мере безбедности и
здравља на раду, спроводи мере за безбедан и здрав рад утврђене у Прегледу мера за
безбедан и здрав рад на привременим и покретним градилиштима и 2) при извођењу
радова на градилишту узима у обзир инструкције и упутства које добија од
координатора за израду пројекта и координатора за извођење радова, као и да сарађује
са другим послодавцима и лицима у примени мера безбедности и здравља на раду.11
Уредба даље предвиђа обавезу израде Плана превентивних мера, обавезу попуњавања
Пријаве градилишта (у одређеним случајевима који су овом уредбом превиђени),
уређује фазу израде пројекта и фазу извођења радова при чему се инсистира на
доследној примени превентивних мера безбедности и здравља на раду. Такође, налаже
се низ обавеза послодавцима, а међу њима је обавеза да обезбеди запосленом рад на
радном месту и у радној околини на којима су примењене мере безбедности и здравља
на раду, а нарочито при примени превентивних мера.12 Рад на висини запослени
обавља уз примену средстава заштите на раду. Овај рад могу обављати само искусни
радници који су у свом претходном раду, постепено од малих ка већим висинама,
стекли знање и проверили личне способности за обављање ових послова. Радови на
висини се изводе на основу документације о организацији и технологији извођења са
мерама заштите на раду, коју обезбеђује извођач радова. Рад се може обављати само
10

Исто, члан 32.
Члан 15. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима
12
Исто, члан 15.
11
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уз непосредан и стални надзор стручног радника одређеног решењем директора
предузећа или приватног послодавца за послове вршења надзора над радом радника.13
Уредбом су прописане и обавезне мере заштите при раду на висини.14
Поред наведених прописа, за рад на висини је од значаја и Препорука
Међународне организације рада бр. 175 о безбедности и здрављу у грађевинарству.
Овај документ нема обавезујућу правну снагу. И поред тога, она представља веома
значајан правни инструмент при уређењу безбедности и здравља на раду у
грађевинарству.15

ЕРГОНОМСКИ АСПЕКТИ РАДА НА ВИСИНИ
Ергономија подразумева мултидисциплинарни приступ истраживању људи,
њихових интеракција са производима, опремом, уређајима, поступцима као и
окружења која они користе на раду и у свакодненом животу. Циљ ергономије јесте
повећање ефикасности и ефективности са којом се рад изводи и повећање пожељних
људских вредности као што су безбедност и удобност на раду, задовољство послом и,
у коначном, квалитет живота. Такође, један од најважнијих циљева ергономије јесте
смањење броја оболелих радника од групе обољења која се заједничким именом
називају мишићно-скелетни поремећаји који данас представљају доминантна
професионална обољења.16
Велики је број мера и актовности које се могу предузети у циљу смањивања
ергономских ризика. Основне групе активности су промене у дизајну и организацији
радног места, промене у начину организовања и реализацији радних активности,
одмор и физичке вежбе, обука радника за рад на ергономски исправан начин.17
За рад на висини неопходно је обезбедити чврсту и стабилну подлогу и
одговарајућу заштиту од пада. Посебна заштита је потребна за сигуран приступ,
сигуран ослонац, за скеле и заштиту од падова. Сигуран приступ на уздигнуте радне
површине обично се обезбеђује мердевинама, степеницама или опремом за подизање,
при чему приступ мора бити сигуран, једноставан за кориштење и заштићен од
падова. Сигурно подножје је апсолутно неопходно за сигуран рад на уздигнутим
површинама. Уздигнуте површине могу бити део постојећих објеката или привремене
платформе односно скеле. Добар квалитет посла може се постићи једино
13

Исто, члан 53-54.
Исто, члан 164.
15
Safety and Health in Construction Recommendation (No.175),
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R175
(14.9.2017)
16
Безбедност и здравље на раду, Књига 2, ур. Александра Јанковић и Бранислав Јеремић,
Машински факултет у Крагујевцу, Крагујевац - Нови Сад, 2009, 706.
17
Исто, 737-739.
14

108

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

одговарајућим скупом заштитних мера. Заштита од падова обезбеђује се путем
колективних заштитних мера и помоћу средстава личне заштите. Обе мере се морају
комбиновати на свим уздигнутим површинама.
Ергономске препоруке за рад на висини односе се на:
 Обезбеђивање чврсте и стабилне платформе, пода или скеле опремљене
одговарајућим безбедним методама за приступ. Подножје мора бити равно и
круто без рупа или препрека које могу изазвати спотицање и мора бити у стању
да носи максимум намераваног оптерећење без могућности да дође до његовог
померања.
 При коришћењу мердевина добро причврстити или на други начин осигурати
мердевине да би се спречило њихово клизање (отприлике на једној четвртини
дужине мердевина између ослонаца). Обезбедити и дно и врх да би се спречило
померање (слика1).
 Обезбеђивање скеле у односу на објекат на довољно места да би се спречио
колапс скеле, поставити вертикалне делове скеле на одговарајуће основе/плоче
(слика1).



Постављање стабилне заштитне шине на отприлике сваких 1 м висине, са
средњом шином, уз степенице и на све отворене стране уздигнутих места
висине веће од 0,7 м (слика2).

Слика1. Осигуравање подножја мердевина и вертикалних делова скеле



Обезбеђивање да радник који ради на уздигнутим површинама које су више од
одређеног нивоа (нпр. 2 м или више у зависности од прописа) носи сигурносни
појас или опрему која је безбедно спојена за стабилну структуру (слика2).
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Слика 2. Сигурносни појас за рад на висини






Платформе и скеле на висини морају бити прегледане од стране надлежне особе
најмање једном недељно као и након ветрова и лошег времена.
Потребу обезбеђивања довољно простора за рад на висини за сигуран и
ефикасан рад.
Постављање сигурносне мреже за спречавање падова где је то неопходно.
Успостављање безбедне праксе одлагања отпадног материјала или допремања
материјала на платформу или скелу како би се спречило њихово падање или
расипање.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Као што се може закључити, превенција повреда на раду и професионалних
обољења је циљ који мора имати приоритетну улогу уопште, па и када је реч о раду на
висини. Много је могућности које се налазе на располагању ради реализације овог
циља. У том смислу, од нарочите важности јесте да се радно место дизајнира тако да у
највећој могућој мери буде прилагођено раднику. Затим, организационе мере могу
допринети смањењу негативног утицаја радног места на раднике. Једна од основних
организационих мера јесте ротација радника на сличним местима, или одређивање
помоћи приликом реализације специфичних радних активности, итд. У превенцији
важну улогу имају и одмор запослених, паузе, физичке вежбе и сличне активности.
Коначно, раднике треба обучити за рад на ергономски исправан начин. Све ове
могућности се могу, у мањој или већој мери, применити и када је реч о раду на
висини. Које од мера ће бити примењене је одлука која стоји на располагању
послодавцу, а уз обавезу поштовања ограничења која постављају позитивно-правни
прописи.
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ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ НА
РАДУ У PORT OF ADRA BAR
Иван Крстић, Горан Јанаћковић, Дејан Крстић
Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу
Апстракт: У раду је приказан поступак примене метода аналитичког
хијерархијског процеса за одређивање кључних индикатора перформанси система
заштите у AD „Port of Adria“ Бар. Како би се применила вишекритеријумска анализа у
заштити неопходно је дефинисати факторе и индикаторе, који представљају основ ове
анализе. Стога је предност овог метода у односу на једнокритеријумске методе
примена више критеријума или атрибута за добијање интегрисаног резултата
одлучивања. Заштита као систем описан je са четири фактора и двадесет индикатора.
Након тога, приказан је систем заштите у AD „Port of Adria“ Бар, где је дата конкретна
примена AHP метода у систему заштите. На основу идентификованих индикатора
система заштите, њихове анализе, рангирања и перманентног праћења њихових
вредности, константно се унапређује систем заштите. Аналогно томе, перформансе
система се одржавају на нивоу који омогућава безбедан и здрав рад у AD „Port of
Adria“, при чему се повећава продуктивност запослених и економска корист радне
организације, а све у складу са друштвено одговорним пословањем.
Кључне речи: перформансе, индикатори, заштита на раду, аналитички
хијерархијски процес.

Оцењивање перформанси заштите на раду
Како би организација постигла одговарајући ниво функционисања система
заштите, неопходно је пре тога оценити квалитет самог система. Такав процес захтева
идентификовање листе перформанси и индикатора које се односе на систем заштите.
Оцењивање перформанси заштите је плански процес у коме организација
пореди процесе и перформансе заштите са другима како би се омогућило смањивање
броја удесних догађаја и болести у вези са радом, побољшала примена правних норми
које се односе на заштиту и смањили непредвиђени трошкови, (HSE, 2000). Ако на све
то додамо и свеобухватну обуку, као и константно учење о организационим
предностима и недостацима у процесу заштите, као и деловање на основу
идентификованих недостатака, јасно нам је да смо на добром путу када је у питању
остваривање циља система заштите. Ради се о сложеном процесу, који захтева
вишекритеријумску анализу система заштите.
Како би се применили методи вишекритеријумске анализе у заштити,
неопходно је пре свега дефинисати перформансе и индикаторе, који представљају
основу ове анализе. Вишекритеријумско одлучивање је процес интегрисане
евалуације. Предност овог метода у односу на једнокритеријумске методе је примена
више критеријума, или атрибута, за добијање интегрисаног резултата одлучивања.
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Систем заштите на раду у Port of Adria Bar
Основна делатност AD „Port of Adria“ Бар се односи на манипулацију теретом,
као и складиштење - рад складишних и стоваришних објеката за све врсте делатности.
Организациона макро шема AD „Port of Adria“ Бар приказана је на слици 1.

Слика 1. Организациона макро шема AD „Port of Adria“ Бар

Просторни распоред објеката задржан је из претходног јединственог предузећа
Лука Бар АД, а сачињава га скуп терминала и то:
 контејнерски,
 дрвни и
 генерални терети.
Распоред и структура објеката дефинисана је по линијама - врстама терета,
којима су поједини лучки елементи прилагођени, односно по ГАТ-овима и
акваторијуму.
Технолошки процес се одвија у више објеката и терминала који су приказани на
ситуационом плану на слици 2.

Слика 2. Ситуациони план
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Детаљном разрадом и описом објеката и технолошким распоредом дефинисан је
распоред опреме, растојања (приближна), димензије и површина хала, положај
транспортних путева, распоред електроенергетских објеката - трафостаница, као и
распоред елемената вертикалног транспорта - кранови/дизалице.
Осветљење у халама је основно, природно, и додатно (светиљке и рефлектори).
Уграђени подови у складиштима/радионицама/погонима су равни, бетонски и
претежно
суви.
Постоје
видљива
оштећења
пода
у
појединим
складиштима/радионицама/погонима. Такође, постоје и оштећења и неравнине на
унутрашњим саобраћајницама мањег обима. Хоризонтална и вертикална
сигнализација је рудиментарна.
У неким складиштима/радионицама/погонима је изведен вентилациони систем
који није свуда у исправном стању или нема потребну функционалну способност. У
погонима и управној згради није изведено централно грејање, већ постоје само
елементи појединачног грејања као индивидуална грејна тела.
Послодавац поседује за већи део опреме Стручне налазе о прегледу и
испитивању опреме за рад који је извршен у поступку израде Акта о процени ризика
на радном месту.
Послодавац поседује Извештаје о испитивању квалитета осветљености за сва
радна места и испитивање микроклиматских параметара.
Манипулација теретом приликом истовара и утовара на бродове врши се
вертикалном механизацијом (кранским системима дизалица) и хоризонталном
механизацијом (камионима, тракторима и виљушкарима).
Просечни радни век опреме за рад није утврђен. Радне задатке запослени добија
у виду радног налога.
Запослени у свим складиштима/радионицама/погонима радне задатке обављају
у стојећем положају, изузев канцеларијских послова.
У AD „Port of Adria“ Бар су изведене следеће инсталације:
 инсталације водоснабдевања;
 електричне инсталације за напајање опреме за рад, монофазних, трофазних и
индустријских прикључница и инсталације електричног осветљења;
 комуникациона опрема и инсталације;
 компримованог ваздуха;
 спољашње громобранске инсталације;
 хидрантске мреже: подземна и обална мрежа;
 вентилације.
Део опреме за рад, према Правилнику о поступку и роковима за вршење
периодичних прегледа и испитивања средстава за рад, средстава и опреме личне
заштите на раду и услова радне средине, подлеже периодичним прегледима и
испитивањима. Испитивање опреме за рад је извршено у току израде Акта о процени
ризика на радном месту.
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Посматрајући технолошки процес (распоред објеката и опреме), путеве кретања
материјала, полупроизвода и комплетних производа, све изворе енергије,
складиштење материјала и друго, закључује се да:
 постоји организовано складиштење робе, сировина и репроматеријала у
затвореном простору, као и отвореном за део репроматеријала (лучки алати, дрвна
грађа, резервни алати и репроматеријал за радионице, уља, профили, цеви, лимови,
црни и обојени метали, жице, електроде за варење, бакарна жица, и др.);
 роба се складишти на више затворених складишта, а већи габарити се
складиште на отвореном;
 поседује складиште горива и мазива;
 просторија за пуњење акумулатора;
 трасформаторске станице.
Повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом су неке од
последица стања услова рада, те се могу користити као показатељи стања безбедности
и здравља на раду. До сада у AD „Port of Adria“ Бар није регистровано ниједно
професионално обољење, те ће предмет анализе бити повреде на раду.
Број повреда на раду у периоду од 2010. до 2016. године приказан је на слици 3.
Запажа се да се највећи број повреда на раду догодио 2012. године, а најмањи 2016.
године.
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Слика 3. Број повреда на раду од 2010. до 2016. године
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У посматраном периоду, слика 4, највише су се повређивали лучко-транспортни
радници услед манипулације теретом.

Слика 4. Структура повреда на раду од 2010. до 2016 године према занимању

Актом о процени ризика утврђена су следећа радна места са повећаним
ризиком:
 Руковалац хоризонталном механизацијом;
 Руковалац вертикалном механизацијом;
 Универзални руковалац;
 Бригадир;
 КВ ЛТР;
 ПК ЛТР;
 ЛТР винчман;
 Електричар;
 Бравар-варилац-лимар на КК и ПД и опреме;
 Електричар на КК и ПД;
 Пословођа за машинско одржавање ВМ;
 Пословођа за електро одржавање ВМ;
 Инжењер за одржавање електроенергетских постројења, електронике и
средстава механизације;
 Инжењер за машинско одржавање вертикалне механизације и опреме;
 Инжењер за електро одржавање вертикалне механизације.
Процењени ризици су такве природе да живот и здравље запослених могу бити
угрожени уколико се не примене предвиђене мере заштите на раду, па се Актом о
процени ризика утврђују мере и рокови за њихово спровођење, којима се ризици у
потпуности отклањају, односно смањују на најмању могућу меру.
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Резултати истраживања
Поређење у паровима, тежине и параметри конзитентности поређења за све
нивое у хијерархији којом се описује квалитет система заштите на раду за компанију
AD „Port of Adria“ Bar приказани су кроз табеле.
Разматрани су следећи индикатори: број акцидената (Т1), учесталост одржавања
(Т2), број отказа техничких система заштите (Т3), трошкови одржавања (Т4), број
контролисаних одступања параметара процеса (Т5); стопа изостанка са посла (H1),
примена личних заштитних средстава (H2), ниво ефективности обуке (H3), број
повреда на раду (H4), број грешака и омашки (H5); удео радних места са повећаним
ризиком (O1), услови радне средине (O2), број упутстава за безбедан рад (O3),
трошкови повреда на раду (O4), средња вредност година искуства (O5); ниво
технологија заштите (E1), ниво законских процедура (E2), број имплементираних
стандарда (E3), број база података о акцидентима (E4), број расположивих фондова
(E5).
Применом метода аналитичког хијерархијског процеса поређени су у паровима
критеријуми заштите (Табела 1), фактори заштите у односу на све критеријуме
(Табеле 2-4), као и индикатори заштите према утицају на сваки од фактора (Табеле 58).
Табела 1. Матрица поређења у паровима критеријума заштите (ризик (R), цена (C) и
друштвено одговорно пословање (SR))

Критеријуми
R
C
SR

R
1
0,5
0,5

C
2
1
1

SR
wi
2
0,50
1
0,25
1
0,25
λmax=3,000; n=3; CI=0,000; RI=0,580; CR=0,000

Табела 2. Матрица поређења фактора (технички T, људски H, организациони O,
окружење E) у односу на ризик

Ризик
T
H
О
Е

T
1
2
2
1

О
Е
wR,j
0,5
1
0,1667
1
2
0,3333
1
2
0,3333
0,5
1
0,1667
λmax=4,000; n=4; CI=0,000; RI=0,900; CR=0,000

H
0,5
1
1
0,5
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Табела 3. Матрица поређења фактора (технички T, људски H, организациони O,
окружење E) у односу на цену

Цена
T
H
О
Е

T
1
0,5
0,5
0,5

H
2
1
1
1

О
Е
wR,j
2
2
0,4000
1
1
0,2000
1
1
0,2000
1
1
0,2000
λmax=4,000; n=4; CI=0,000; RI=0,900; CR=0,000

Табела 4. Матрица поређења фактора (технички T, људски H, организациони O,
окружење E) у односу на друштвено одговорно пословање

Друштв.
одгов.
пословање
T
H
О
Е

T

H

1
1
2
3

1
1
2
3

О

Е

wR,j

0,5
0,333
0,1411
0,5
0,333
0,1411
1
0,5
0,2630
2
1
0,4547
λmax=4,013; n=4; CI=0,004; RI=0,900; CR=0,005

Табела 5. Матрица поређења у паровима индикатора за технички фактор (T)

Технички
фактор
T1
T2
T3
T4
T5

T1

T2

T3

T4

T5

wR,j

1
3
2
1
0,5

0,333
1
0,5
0,333
0,25

0,5
1
2
0,1352
2
3
4
0,3984
1
2
4
0,2566
0,5
1
2
0,1352
0,25
0,5
1
0,0745
λmax=5,051; n=5; CI=0,013; RI=1,120; CR=0,011

Табела 6. Матрица поређења у паровима индикатора за људски фактор (H)

Људски
фактор
H1
H2
H3
H4
H5

H1

H2

H3

1
2
3
5
1

0,5
1
3
2
0,5

0,333
0,2
1
0,0810
0,333
0,5
2
0,1536
1
0,5
3
0,2774
2
1
5
0,4071
0,333
0,2
1
0,0810
λmax=5,105; n=5; CI=0,026; RI=1,120; CR=0,023
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Табела 7. Матрица поређења у паровима индикатора за организациони фактор (O)

Организац.
фактор
O1
O2
O3
O4
O5

O1

O2

O3

O4

O5

wO,j

1
0,333
0,5
0,25
0,333

3
1
2
0,5
0,5

2
4
3
0,4012
0,5
2
2
0,1659
1
2
1
0,2016
0,5
1
0,5
0,0865
1
2
1
0,1449
λmax=5,177; n=5; CI=0,044; RI=1,120; CR=0,039

Табела 8. Матрица поређења у паровима индикатора за фактор
спољашњег окружења (E)

Фактор
E1
E2
E3
E4
e5

E1
1
1
2
0,5
1

E2
1
1
2
0,5
1

E3
E4
E5
wE,j
0,5
2
1
0,1818
0,5
2
1
0,1818
1
4
2
0,3636
0,25
1
0,5
0,0909
0,5
2
1
0,1818
λmax=5,00; n=5; CI=0,001; RI=1,120; CR=0,001

Коначне тежине индикатора приказане су на слици 5.

Слика 5. Коначне тежине индикатора
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На основу приказаних матрица поређења у паровима, најбоље рангирани
индикатори су: удео радних места са повећаним ризиком (wО,1=0,113), број повреда на
раду (wH,4=0,103), број имплементираних стандарда (wE,3=0,090), учестаност
одржавања (wТ,2=0,087), ниво ефективности обуке (wH,3=0,070) и број упутстава за
безбедност и здравље на раду (wО,3=0,057).
Закључак
Систем заштите као комплексан систем, захтева примену посебних метода за
анализу његове ефикасности, затим фактора и индикатора, којима се описује квалитет
система заштите и његове перформансе. Већи број индикатора условљава знатно теже
праћење система и његових перформаси, те је стога неопходно изабрати кључне
индикаторе.
Применом метода аналитичког хијерархијског процеса за одређивање
кључних индикатора перформанси система заштите у AD „Port of Adria“ Бар
омогућено је идентификовање организационог фактора као најзначајнијег, потом
људског и техничког, и на крају фактора спољашњег окружења. Стога, организација је
дужна, према законским прописима, да сваком запосленом обезбеди адекватну обуку
и да спроводи контроле рада, како би утврдили да ли се прописане процедуре и
упутства за безбедан рад примењују у пракси. Свако одступање од таквих процедура
носи са собом последице, од новчаних казни до трајног удаљавања са места рада.
На крају, можемо закључити да рангирање индикатора, стално праћење
њихових вредности и унапређење система заштите омогућава да се перформансе
система одржавају на нивоу који омогућава безбедан рад запослених у AD „Port of
Adria“ Бар.
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PRIMENA VENTILACIONIH SISTEMA U
JAMSKIM RUDNICIMA
Veljko Radosavljević
Fakultet zaštite na radu

Rezime: Obavljanje poslova u rudniku je gotovo nezamislivo bez ventilacionih postrojenja.
Od početka proizvodnje radilo se na usavršavanju ventilatora kao i njegovih delova.
Ventilaciona postorojenja predstavljaju sastavni deo jama i u slučaju kvara rad se ili
obustavlja na duži ili kraći vremenski period. Dužina perioda zavisi od samog ventilatora,
ako ventilator u svom sastavu ima rezervne motore, instalacije i propelere rad se nastavlja
posle par minuta, u suprotnom se nastavlja nakog popravke. Svakako rad u podzemnoj
eksploataciji i u jamskim uslovima u mnogome zavisi od ventilatora.
Ključne reči: ventilator, ventilacija, prašina, jama, rudnik.
Apstract: Working in mine is unimaginable without mine ventilation system. Since the
begging of ventilation production the main goal is making this system and its parts better.
Ventilation system is one of the main component in mine, so any damage of this component
stops the working, for shorter or longer period of time. This depends on the ventilator: if
ventilator has spare parts like motors, propellers, the work continues after few
minutes,otherwise the work continues after the repair. Surely, work in underground mines
highly depends on ventilation system.
Key words: ventilator, ventilacija, prašina, jama, rudnik.

Uvod
Ventilacija ima cilj da stanje vazduha u određenoj prostoriji, s obzirom na temperaturu,
vlažnost, strujanje i čistoću, održi u okviru određenih granica. Zahtevi koji se u tom smislu
postavljaju su različiti i zavise od vrste prostorije, odnosno od tehnološkog procesa u
prostoriji. Zato su kod proizvodnje acetilena, eksploziva i baruta, farbara, korišćenja
zapaljivih tečnosti i gasova,urađeni tehniĉki propisi koji određuju ventilaciju u ovakvim
pogonima, s obzirom da je uloga ventilacije, kao preventivne mere zaštite od požara vrlo
velika. Osnovni cilj ventilacije u industriji ugroženih prostora je odveđenje stvorene pare
zapaljivih tečnosti, gasove i prašine van istih, kako se ne bi stvorile njihove koncentracije
koje bi moglo da izazovu eksploziju ili požar.
Prema tome sistem za ventilaciju pored uklanjanja zapaljivih i eksplozivnih materija iz
atmosfere prostorija ima i ulogu stvaranja odgovarajućih mikroklimatskih uslova.

1. Klasifikacija ventilacionih sistema
Ventilacioni sistemi mogu biti prema nameni: opšte namene, lokalne (mesne) ili
kombinovani.
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Pri opštoj nameni ventilacije izmena vazduha se vrši po celom prostoru.
Lokalna ventilacija se predviđa tamo gde se oĉekuje stvaranje štetnih, zapaljivih i
eksplozivnih para na određenim mestima i određenog intenziteta.
Pri kombinovanoj ventilaciji uz opštu ventilaciju istovremeno se primenjuje i lokalna. U
zavisnosti od načina premeštanja vazduha u prostoriji razlikuju se:
1. Prirodna ventilacija - kratanje vazduha i njegova zamena svežim vazduhom se odigravaju
usled delovanja vetra ili razlike temperature
2. Veštačka ventilacija – ostvaruje se prinudnim kretanjem vazduha pomoću određenih
uređaja 2a. Opšta veštačka ventilacija kretanje vazduha i njegova zamena svežim vazduhom
veštačkim načinom (na primer ventilatorima) na čitavom području
2b. Lokalnu veštačku ventilaciju kretanje vazduha i njegova zamena svežim vazduhom
veštačkim načinom (obično izvlačenjem) primenjena na pojedini izvor opasnosti ili lokalno
područje. Uslov za prirodnu ventilaciju je razlika pritisaka između unutrašnjeg i spoljašnjeg
vazduha, koji sa jedne strane izaziva temperatura, a sa druge pojava vetra. Ako je unutrašnja
temperatura viša od spoljašnje, kao što je to slučaj, zimi u zagrejanim prostorijama, usled
različitith gustina toplog i hladnog vazduha u gornjem delu prostorije dolazi do stvaranja
nadpritiska, a u donjem delu prostorije podpritisak. Usled toga, hladan vazduh ulazi spolja
na donje otvore, meša se sa postojećim toplim vazduhom i kroz gornje otvore izlazi napolje.
Leti kada je napolju toplije nego u prostoriji, prvac kretanja je obrnut, odnosno vazduh ulazi
kroz gornje otvore, meša se sa postojećim vazduhom u prostoriji i kroz donje otvore izlazi
napolje. Za veštačku ventilaciju (opštu i lokalnu) upotrebjavaju se ventilatori.

Ventilatori
Ventilatori služe za potiskivanje ili usisavanje vazduha i drugih gasova. Stepen korisnosti
ventilatora iznosi (oko 0.65). Međutim ventilatori većeg kapaciteta imaju visok stepen
korisnosti od 0,80 - 0,85.

Podela ventilatora prema konstrukciji
Radijalni (cilindrični) – smešten je u kućište pužnog oblika. Pokreće se direktno
povezanim eletromotorima ili prenosom preko klinaste remenice. Vazduh ulazi aksijalno u
sredini kola s jedne strane ili s obe strane, struji kroz kolo ventilatora radijalno i izlazi iz
kola u tangencijalnom smeru. Centrifugalni ventilatori pokrivaju oblast malih, srednjih i
velikih napora prema sledećim grupama:

niskog pritiska, do 1500 N/m2,

srednjeg pritiska, 1500 - 4000 N/m2,

visokog pritiska, od 4000 - 11500 N/m2.
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Slika 1. Radijalni ventilator

Centrifugalni ventilator sastoji se iz sledećih osnovnih delova: usisnog grla, glavčine,
zadnjeg i prednjeg diska kola, lopatica, vratila, spirala i difuzora. Po načinu gradnje obično
su jednostepeni. Pogon je elektromotorom neposredno preko vratila ili pomoću kaišnog
prenosa.
Aksijalni (osni) – Kod aksijalnih ventilatora pravac struje vazduha ili gasa ostaje
nepromenjen. Primenjuje se za savlađivanje gubitaka pritiska u cevovodu do 800 N/m2 .
Aksijalni ventilatori sastoje se iz sledećih delova: kućišta, ulaznog levka, glavčine kola,
lopatica, usmernog kola i difuzora. Lopatice ventilatora su izrađene od tankog lima, a mogu
biti i profilisane. Lopatice mogu biti izrađene zajedno sa glavčinom, livene ili odvojene.
Konstrukcija lopatica je takva da po celoj dužini zahvataju iste količine vazduha, nezavisno
od periferne brzine pojedinih tačaka.

Slika 2. Aksijalni ventilator
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Izbor ventilatora
Centrifugalni ventilatori se primenjuju kada su potrebni viši pritisci, a aksijalni pri relativno
velikom protoku, a malim pritiscima. Orijentaciono granicu između oblasti primene
centrifugalnih i aksijalnih ventilatora određuje kriterijum brzohodnosti. Kriterijum
brzohodnosti za optimalan režim rada ventilatora je:

Snaga na vratilu elektromotora je:

Gde je:

2. Sistemi za otprašivanje
U procesu prerade čvrstih zapaljivih materija može doći do stvaranja veoma sitnih čestica
prašine, koje sa vazduhom mogu stvoriti eksplozivnu smešu.Prašina su male čvrste čestice u
atmosferi koje se talože usled sopstvene težine,ali koje mogu i da izvesno vreme lebde u
vazduhu.Kada su u pitanju prašine treba razlokovati aerosolne i aerogelne sisteme.Aerosoli
su prašine koje lebde u vazduhu,dok su aerogeli nataložene prašine.U zavisnosti od veličine
čestica,aeresoli se mogu javiti u vidu prašine,magle ili dima.Mnoge materije u kompaktnom
stanju ne sagorevaju.Međutim, prašine aluminijuma, magnezijuma i cinka u smeši sa
vazduhom mogu čak i eksplozivno sagorevati.Opasnost od eksplozivnog sagorevanja
prašine raste sa smanjenjem čestica prasine.Eksplozija prašine ima drugačije karakteristike
od eksplozije gasova, u nekim slučajevima su mnogo razornije. Najšira prihvaćena
klasifikacija svih tehnologija za kontrolu prašine u zavisnosti od primenjenoog prilaza
klasifikuje ih u 3 glavne grupe:

zadržavanje;
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suzbijanje;
skupljanje.

Provetravanje jame „Ravna reka“
Dovođenje svežeg vazduha stalno i u dovoljnim količinama predstavlja jedan od preduslova
za obavljanje rada u jami. Otuda je i glavni zadatak ventilacije rudnika obezbeđenje takve
jamske atmosfere koja bi što je moguće više odgovarala onoj na površini kako u pogledu
hemijskog sastava tako i u pogledu klimatskih parametara.
Jama „Strmosten“ provetrava se depresiono, preko glavnog ventilcionog postrojenja,
smeštenog iznad ventilacionog niskopa (VN ), u kome je smešten glavni ventilator novije
generacije AVJ – 1500 - 75kW.

Slika 3. Ventilator AVJ – 1500 75kW

Svako ventilaciono postrojenje mora imati najmanje dva nezavisna izvora napajanja
pogonskom energijom.
Ventilaciono postrojenje čine dva ventilatora i dizel agregat koji služi za normalan rad
ventilacionog postrojenja u slučaju nestajanja električne energije. Razvođenje vazduha u
jami je složen paralelni sistem.
Osnovna namena ventilatora je separatno provetravanje rudnika sa metanskim i
nemetanskim režimom rada prema Pravilniku o tehničkim normativima za podzemnu
eksploataciju uglja. Osnovni način rada je depresioni, ali ventilator može da radi i
kompresiono u ručnom i automatskom režimu rada. Ventilator je jednostepeni aksijalni
prečnika rotora 1500mm. Kod aksijalnog ventilatora kretanje vazdušne struje je u smeru
osovine kola ventilatora,smer strujanja se može promeniti preokretanjem smera okretanja
kola ventilatora ali pri tome opada kapacitet ventilatora. Broj lopatica zavisi od celokupnog
ventilacionog sistema,uglavnom se uzima između 5 -10. Rotor se okreće u smeru suprotnom
od kazaljke na satu gledano spreda.
Ventilaciono postrojenje jame „RAVNA REKA“ kao rezervni izvor napajanja koristi dizel
agregat POWERLINK IV 220 snage 220KVA napon 400/230V 50Hz.
U slučaju kvara glavnog ventilatora u rad se pušta rezervni ventilator koji može da radi samo
u depresionom režimu rada.
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Ventilaciono postrojenje napaja se električnom energijom po važećim propisima za rudnike
sa metanskim režimom rada. Elektro motor ventilacionog postrojenja je atestiran za rudnike
sa metanskim režimom rada.
Za dobijanje karakteristike ventilatora i Q i H u dijagramu obavlja se ispitivanjem
ventilatora u laboratoriji njihovog proizvođača ili na mestu ugradnje na ventilacionom oknu.
Stvarna radna karakteristika ventilatora razlikuje se od teorijske karakteristike. Ona ima
oblik parabole okrenute na dole. Za neki broj obrtaja ventilatora, on se može izraziti i
empirijskom funkcijom:

Gde je:
- koeficijenti parabole
Q - kapacitet ventilatora
Pri preispitivanju ventilatora menjanjem ekvivalentnog otvora prigušnicama na usisnoj ili
potisnoj strani, meri se kapacitet, pritisak, snaga, broj obrtaja i određuje koeficijent korisnog
dejstva za niz tačaka na paraboli, čijim se povezivanjem dobija Q - H dijagram ventilatora.
Kapacitet ventilatora (Q) može biti određen kao proizvod srednje brzine vazduha (W i) i
poprečnog preseka prigušnice (Fi) ugrađene na usisnom delu ili difuzoru ventilatora.

Kontrola, održavanje i mere zaštite
Ako se ventilator koristi u prostorijama u kojima se stvaraju eksplozivne smeše, materijal za
izradu kućišta i ostalih elemenata pri radu ne sme da stvara varnice.
Ako iz konstrukcionih razloga legura za izradu delova ventilatora sadrži više od 0,4%
magnezijuma, kućište i ostali delovi moraju biti prevučeni materijalom koji ne stvara varnice
pri udaru čvrstih čestica.
Ventilatori koji se koriste za provetravanje prostorija u kojima postoji mogućnost za
stvaranjeeksplozivne smeše moraju da imaju usisni deo izveden od bakra ili mesinga ili
obložen tim materijalom.
Ventilator koji se koristi u zonama opasnosti mora biti napravljen od materijala koji je
postojan prema dejstvu agresivnih komponenata u zagađenom vazduhu koji se usisava.
Delovi ventilatora koji se u slučaju kvara uzajamno dodiruju moraju biti napravljeni od
materijala koji ne stvara varnice pri trenju ili udaru.
Ventilatorske komore za provetravanje prostorija u kojima se nalazi zapaljiva prašina moraju
na ulazu imati odgovarajuće filtre za prašinu koji se moraju redovno kontrolisati, čistiti i
održavati, a ležajevi na ventilatoru moraju biti zaptiveni.
Zapaljiva komponenta u vidu magle mora se odstraniti pre ulaska vazduha u ventilator.
Ventilatori i njihovi delovi moraju biti izrađeni tako da prilikom rada, uključivanja i
isključivanja ne dođe do:
1) stvaranja električnog luka ili varnice (kontakti prekidača, sklopki i sl.);
2) zagrevanja provodnika električne struje na motoru, prigušnici, zavojnici i sl.;
3) stvaranje statičkog elektriciteta;
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4) stvaranje mehaničke varnice usled udara stranog tela ili međusobnog trenja pojedinih
delova ventilatora.
Klizni ležajevi na ventilatoru mogu se upotrebljavati samo onda ako je utvrđeno da
temperatura ležaja u normalnim pogonskim uslovima i kod mogućih smetnji ne prelazi 80%
temperature paljenja gasova ili para zapaljivih tečnosti koje se nalaze u vazduhu.
Kod ovih ležajeva, pri maksimalnom broju obrtaja, ne sme doći do smanjenja efekta
zaptivanja na zaptivačima.
Ležajevi na ventilatorima kojima se provetrava prostor u kome se javljaju zone opasnosti, po
pravilu, moraju biti predviđeni za rad od najmanje 40 000 h.
Ako su predviđeni za rad od 20 000 h do 40 000 h, ventilatori moraju biti posebno označeni.
Osovine sa malim ugibom (krute osovine) na ventilatorima moraju se tako dimenzionisati da
njihov kritičan broj obrtaja bude najmanje 30% manji od normalnog pogonskog broja
obrtaja.
Kod osovina sa većim ugibom (električne osovine) na ventilatorima kritičan broj obrtaja
mora iznositi najmanje 60% iznad normalnog pogonskog broja obrtaja.
Ležajevi i pogonski mehanizmi ventilatora moraju biti osigurani od prodora i taloženja
prašine i druge prljavštine.
Rotor ventilatora mora biti na osovini statički i dinamički izbalansiran, osiguran od
pomicanja izakretanja i mora posedovati čvrstu konstrukciju koja ne podleže zamaranju i
koja može izdržati mehaničke udare.
Kućište, rotor, zaštitna kapa i druge obloge moraju biti tako građeni i učvršćeni da je
isključena svaka deformacija ili pomeranje ventilatora.
Ventilatori se moraju obezbediti od upadanja stranih tela tako što se na ulaznom i izlaznom
otvoru postavi negoriva mehanička zaštitna rešetka sa otvorima oka čija je strana najviše 8
mm,odnosno čija je dijagonala najviše 12 mm i moraju biti obezbeđeni od vertikalnog upada
stranih tela zaštitnim poklopcem.
Rešetka i zaštitni poklopac moraju biti galvanski spojeni sa ostalim delovima ventilacionog
sistema i uzemljeni.
Ventilatori moraju biti zaštićeni od korozije i termičkih i mehaničkih naprezanja.
Ako se ventilatori postavljaju na otvorenom prostoru, moraju biti zaštićeni od prodora vode.
Ako se ventilatori koriste u prostoru gde okolna temperatura iznosi više od 40oC, moraju
biti prilagođeni za povećane temperature i na njima moraju biti označeni maksimalna
temperatura i vreme u toku kojeg se mogu koristiti.
Mesto postavljanja ventilatora za provetravanje, kao i prateće opreme mora biti tako
izabrano da bude olakšan pristup radi opravke, čišćenja, pregleda i podmazivanja.
Ako je prostorija koja se provetrava zona opasnosti 0, mogu se koristiti samo centrifugalni
ventilatori, a pogonski motor mora biti u protiveksplozivnoj zaštiti i postavljen van zone
opasnosti 0.
Za provetravanje prostorija zone opasnosti 0 koriste se ventilatori sa zaptivenom osovinom I
motorom.
U zoni opasnosti 0 nije dozvoljena upotreba ventilatora sa pogonom preko remena.
U zoni opasnosti 1 i zoni opasnosti 2 dozvoljena je upotreba ventilatora sa pogonom preko
remena, s tim da su remeni antistatični, a izmerena električna otpornost ne prelazi 106Ω.
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Razmak kod aksijalnih i radijalnih ventilatora između obrtnih kola i kućišta ne sme biti
manji od 2 mm.
U toku rada ventilatora dozvoljeno je smanjenje razmaka do 1 mm, pod uslovom da pri
probnom pogonu sa 1,5-ostrukim brojem obrtaja većim od normalnog obrtno kolo ne dođe u
dodir sa nepokretnim delovima ventilatora pri ispitivanju koje mora trajati najmanje 24 h.
Ventilaciono postrojenje mogu opsluživati samo za to stručno osposobljeni radnici –
rukovaoci ventilacionog postrojenja.
Rukovaoci ventilacionog postrojenja dužni su da vode knjigu primopredaje dežurstva na
ventilacionom postrojenju.
U knjigu se obavezno moraju unositi podaci o depresiji i količini vazduha kao i o stanju
kompletnog objekta i celokupne pripadajuće opreme.
Dužnost rukovaoca je i da zabrane pristup objektu kao i ulazak u jamu neovlašćenim licima.
Svakodnevno u svakoj smeni vizuelno se pregledaju svi sastavni delovi ventilacionog
postrojenja, a sve uočene nepravilnosti prijavljuju se neposrednom rukovodiocu i upisuju u
knjigu dežurstva.
U krugu najmanje od 30m oko ventilacionog postrojenja ne sme se nalaziti lako zapaljiv
materijal osim goriva za rezervni pogon ventilatora.
Rukovaoci ventilatora ne smeju samoinicijativno da menjaju režim provetravanja jame tj.
prelaziti sa depresionog u kompresioni (reverzibilan) način provetravanja već se to radi
isključivo po naređenju tehničkog direktora ili vodećeg inženjera bezbednosti, zaštite i
zdravlja na radu.
Tokom radnog vremena rukovaoc se ne sme udaljavati ili napuštati ventilaciono postrojenje,
mora povremeno da kontaktira sa glavnim dispečerskim centrom u Resavici.

3.

Provetravanje prostorija osnovne pripreme i otkopne pripreme

Sadržaj kiseonika u jamskom vazduhu kojim se provetravaju radilišta i jamske prostorije
iznose najmanje 19%. U metanskoj jami brzina protoka vazduha na otkopnom radilištu ne
sme biti manja od 0,1 m/s ni veća od 5 m/s.
Zahtevi koji se moraju ispuniti za sprovođenje separatnog provetravanja jesu izbor
najpovoljnijeg načina provetravanja, proračun potrebne količine vazduha, izbor opreme za
obezbeđenje potrebne količine vazduha, propisani tehnički uslovi za izgradnju objekata i
ugradnju opreme i uputsvo o načinu kontrole i održavanja uređaja za separatno
provetravanje radilišta. Ventilator za separatno provetravanje radilišta ugrađuje se samo na
osnovu odgovarajućeg uputstva koje sadrži detalje o vezi sa lokacijom i načinom ugradnje.
Sveža vazdušna struja dovodi se Glavnim transportnim niskopom (GN-1), zatim Glavnim
transportnim niskopom GTN-2, zaobilaznim hodnikom ZH-1, prostorijama Glavni
transportni hodnik GTH-2-a, Glavni transportni uskop GTU-2 do Ventilaciono transportnog
hodnika VTH-4.
Osnovne pripreme Ventilaciono transportni hodnik VTH – 4, Transportno ventilacioni
hodnik TVH - 3, Transportno ventilacioni hodnik TVH – 5 provetravaju se separatno
kompresiono uz pomoć ventilatora koji je smešten u svežoj vetrenoj struji na udaljenosti
10m od ulaza u prostoriju osnovne pripreme. Svež vazduh od ventilatora do čela radilišta
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usmerava se vetrenim cevima koje su smeštene u bok prostorije sa neprolazne strane na
rastojanju
od čela radilišta.
S - površina poprečnog preseka prostorije
Vetrene cevi koje se koriste za provetravanje čela radilišta mogu biti prečnika ø 600mm i ø
400mm.
Otkopna radilišta sa nivoa VTH-4 provetravaju se separatno kompresiono pomoću
ventilatora VME 6/1 kapaciteta Q=7m3/sec, koji se pokreće motorom snage 25kW.
Osnovna pripremna prostorija TVH-5, provetrava se separatno kompresiono pomoću
ventilatora BOM5kapaciteta Q=3,05m3/sec, koji se pokreće motorom snage 5,5 kW.
Istrošena vazdušna struja prolazi kroz prostorije PH-5, GVU-2, GVN-2, GVH-3a, novom
trasom prekopa na koti +45 [m], SIO-2 i kroz ventilacioni niskop (VN) istrošena vazdušna
struja odvodi se u atmosferu.

Eksplozivna ugljena prašina
U svakoj jami mora se ispitati mineralna prašina sa gledišta eksplozivnosti, zapaljivosti i
agresivnosti. To ispitivanje vrši se pri svakoj promeni slojnih prilika i tehnološkog procesa.
Ako se ispitivanjem ustanovi koncentracija prašine iznad dozvoljenih vrednosti u takvim
prostorijama nije dozvoljen rad dok se koncentracija prašine ne svede na dozvoljene
vrednosti.
Kontrola zaprašenosti mora se vršiti redovno a najmanje jednom mesečno.
Pri otvaranju, razradi, pripremanju, otkopavanju ležišta i prevozu uglja u jami mora se
sprečiti stvaranje lebdeće ugljene prašine.

Slika 4. Sprečavanje stvaranja lebdeće ugljene prašine prskalicama

Ugljena prašina skupljena na podini, krovini, bokovima ili podgradi jamske prostorije
odstranjuje se redovno i neutrališe.
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Otklanjanje opasnosti od eksplozije ugljene prašine vodom
Ako se u jami opasnost eksplozije ugljene prašine otklanja vodom mora postojati mogućnost
dovoda vode pod pritiskom kako bi se na svakom mestu u jami vlažila ugljena prašina i
stvarala vodena magla (zavesa).
Radilište i njegova okolina vlaže se na udaljenosti do 20 [m] od čela radilišta odnosno na
udaljenosti do 30 [m] u smeru kretanja vazdušne struje.
Na izlaznom delu otkopnog radilišta može se postaviti „vodena zavesa“.
Radilište se stalno vlaži a obavezno pre i posle miniranja uglja i kad su mašine za dobijanje
uglja u radu.

Slika 5. Obaranje ugljene prašine na čelu radilišta

Prenošenje eksplozije iz jednog samostalnog ventilacionog odeljenja jame u drugo sprečava
se postavljanjem uređaja za vlaženje ili vodene brane na izlazu i u ventilacionom hodniku.
Glavna vodena brana postavlja se u ulaznoj i izlaznoj vazdušnoj struji i pri izvođenju
pripremnih radova po ugljenom sloju.
Sporedna vodena brana stavlja se ispred i iznad otkopnog radilišta.
Količina vode za glavnu i sporednu vodenu branu određuje se planom odbrane i spasavanja
za svaki konkretan slučaj.
Prilikom transporta uglja dolazi do povećane koncentracije ugljene prašine na presipnim
mestima. Iznad presipnih mesta ugrađuju se prskalice za vodu koje stvaraju vodenu maglu i
na taj način vrše obaranje ugljene prašine.
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Slika 6. Obaranje ugljene prašine na transportnim trakama

Zaključak
Rudnička atmosfera ne bi trebalo da se razlikuje od spoljašnje atmosfere kojoj je čovek
prilagođen. Međutim, ona se ipak razlikuje jer na nju deluje veliki broj uticajnih faktora, a
zadatak sigurnosti i ventilacije rudnika je da prouči ta dejstva i odredi mere za obezbeđenje
pogodne atmosfere za siguran i produktivan rad.
Cilj sigurnosti i ventilacije rudnika jeste obezbeđenje povoljne atmosfere celokupnog
podzemnog proizvodnog sistema dovođenjem potrebne količine vazduha.
Pored regulacije rudničke atmosfere, sistem ventilacije kao deo tehnološkog sistema
predstavlja jednu od najbitnijih karika, koja obezbeđuje komforan rad kao i bezbedne uslove
obavljanja radnih aktivnosti.
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ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА
РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РУДАРСКО-ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА
INDICATORS OF THE QUALITY OF THE WORKING AND
ENVIRONMENT
OF THE MINING AND ENERGY COMPLEX
Јелена Маленовић Николић
Факултет заштите на раду у Нишу
Овај рад говори о анализи последица термоелектране. електрана у земљама у развоју
су веома старе. стварају велике количине гасова стаклене баште. Угљен-диоксид,
сумпор-диоксид, азотни оксиди и отпад имају негативни ефекат на људе.
Кључне речи: термоелектране, индикатори, управљање животном средином, радна и
животна средина
This paper discusses analysis impacts of a thermal power plant. Power plants in developing
countries are very old and very important since they produce a lot of greenhouse gases. The
emitted carbon dioxide, sulphur dioxide, nitrous oxides and solid waste have adverse effects
on humans.
Key words: thermal power plant, indicators,
environment

environmental management, work and

Увод
Изазов са којим се сусреће сектор енергетике је да уз примену исцрпљених резерви
угља и смањење негативних последица сагоревања угља обезбеди стабилно
снабдевање електричном енергијом. Индикатори квалитета радне и животне средине
указују на штетне последице експлоатације фосилних горива, али и ниво спровођења
превентивних мера заштите радне и животне средине. Утицај експлоатације и
сагоревања угља на квалитет радне и животне средине, од момента обраде сирових
угља све до коначне употребе и одлагања пепела може да се оцени на основу
индикатора. Анализа утрошених ресурса и ниовоа емисије загађујућих материја
указије на ефикасност рада [1] и потребу примене корективних мера заштите радне и
животне средине у рударско-енергетском комплексу.
У Србији је сектор енергетике доминантан извор загађујућих тако да је неопходно
уложити велока финансијска средства да се проблеми превазиђу и очува квалитет
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радне и животне средине. Повећане емисије угљен-диоксида, сумпор-диоксида и
азотних оксиде утичу на оштећење дисајних органа људи на послу, али и у широј
околини термоелектрана.

Индикатори квалитета радне и животне средине
Индикатори утицаја рада термоелектрана представљају ефекте који су повезани са
негативним утицајима експлоатације и сагоревање угља на квалитет радне и животна
средине. Показатељи који се могу повезати са потенцијалним еколошким и
здравственим негативним ефектима указују на присуство „стресних“ последица.
Откривање и успостављање опште везе између емисија и утицаја на квалитет радне и
животне средину представља основу за дефинисање озбиљности проблема насталих
радом енергетског сектора. Сврха процене животног циклуса је да укаже на
последице који неки процес може имати на животну средину и на здравље људи, у
току експлоатације угља, трансформације енергије и одлагања продуката сагоревања
(Слика 1).

Слика 1 Енергетски комплекс [2]

Угљен-диоксид се највише испушта у животну средину, и он се највише ствара у
процесу који се одвија у термоелектранама. Типична термоелектрана на угаљ испушта
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943g CO2 по кWh електричне енергије [1]. Индикатори квалитета рудничких вода и
индустријских отпадних вода из електрана су представљени Табелом 1.
Повећана концентрација гасова стаклене баште утиче на додатно загревање планете.
За ово је нарочито одговоран угљен-диоксид. Он настаје сагоревањем угља и један део
је коришћен у процесу фотосинтезе. Неколико тропосферних гасова који су способни
да апсорбују инфрацрвено зрачење су метан, азотни оксиди, озон и
хлорфлуоругљеници (CFC) [1].
Смањивање озонског омотача је такође велики проблем, зато што нас тај омотач
штити од краткоталасног ултраљубичастог зрачења. Главне супстанце које су
одговорне за уништење озона садрже атоме хлора, азотне оксиде, хидроксилне
радикале и атоме водоника [1].
Табела 1 Индикатори квалитета отпадних вода рударско-енергетског комплекса
Индикатори квалитета вода
оцена
К Во 1

способности

оксидације

неке

Потражња за хемијским

супстанце (количином кисеоника која се

кисеоником

утроши током сагоревања под фиксним
условима)

К Во 2

Укупно разложене чврсте

количина разложених чврстих супстанци у

супстанце

индустријској води

К Во 3

Суспедноване чврсте супстанце

К Во 4

Биолошка потрошња косеоника

К Во 5

Алкалитет 2

К Во 6

Хлориди

количина

супстанци

које

плутају

у

индустријској отпадној води
потрошња кисеоника
одређивање алкалитета индустријске воде
помоћу метил-црвеног индикатора
количина хлорида у води

Смањивање озонског омотача је такође велики проблем, зато што нас тај омотач
штити од краткоталасног ултраљубичастог зрачења. Главне супстанце које су
одговорне за уништење озона садрже атоме хлора, азотне оксиде, хидроксилне
радикале и атоме водоника [1].
Смог је један од главних негативних ефеката који настаје радом термоелектране.
Фотохемијски смог се састоји из жућкасто-браон „облака“, чиме се смањује
видљивост, и састоји се из супстанци који иритирају респираторни тракст и изазива
сузење очију. Азот-диоксид је одговоран за боју и непрозирност смога, док у
супстанце које иритирају респираторни тракт и изазивају сузење очију спадају; озон,
алифатични алдехиди и органски нитрати. Следећа четири услова морају да буду
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присутна у исто време како би дошло до настанка фотохемијског смога; азотни
оксиди, сунчева светлост, угљоводоници и температуре више од 18 °C [1].
Кишница углавном има pH скоро до 5.6 због рекације између воде и атмосферског
угљен-диоксида где долази до стварања угљење киселине. Присуство сумпорних и
азотних оксида (који доводе до стварања сумпорне и азотне киселине), као и хлорида
и флуора (који доводе до стварања хлороводоничне и флуороводоничне киселине)
могу довести до кишнице са pH вредношћу мањој од 5[1]. Прекомерна киселост
негативно утиче на биљке. Киселост земљишта може онемогућити клијање семена и
раст заједно са осталим ефектима. Калцијум, магнезијум и калијум могу бити
уклоњени из земљишта помоћу киселе кише. Кисела киша може испустити довољно
високе концентрације алуминијума из минерала у земљишту што може довести до
фототоксичних концентрација. Високе концентрације алуминијума могу смањити
унос хранљивих материја као што је калцијум. У подручјима гранитних стена, језера и
потока, што је мања pH вредност, веће је одумирање воденог света. Ако је pH
вредност мања од 4, језера постају погодна станишта за белу маховину, која формира
густи слој на дну језера чиме се спречава размена хранљивих материја у језеру [1].
Кисела киша изазива корозију зграда зато што реагује са бетоном, гвожђем и челиком.
Чак и галванизован челик (челик који је заштићен цинком) може искусити убрзану
корозију под киселим условима. Пет главних гасних облика азотних једињења које
настају сагоревањем угља укључују азотни гас, амонијак, азотне оксиде, нитрите, и
азот-диоксид [1]. Индикатори квалитета ваздуха из термелектрана су представљени
Табелом 2.
Табела 2 Индикатори утицаја рударско-енергетског комплекса на квалитет ваздуха
Индикатори квалитета ваздуха
К Ва 1

Концентрација гасова стаклене

угљен-диоксид, настао сагоревањем угља

баште
Гасова који апсорбују

метан,

инфрацрвено зрачење

хлорфлуоругљеници

К Ва 3

Уништавање озонског омотача

атоми хлора, азотне оксиде, хидроксилне
радикале и атоми водоника
жућкасто-браон „облака“ (азот-диоксид)

К Ва 4

Фотохемијски смог

К Ва 2

азотни

оксиди,

озон

и

супстанци који иритирају респираторни
тракст и изазива сузење очију (озон,
алифатични алдехиди и органски нитрати)
присуство сумпорних и азотних оксида

К Ва 5

Киселост падавина

(који доводе до стварања сумпорне и
азотне киселине), као и хлорида и флуора
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(који доводе до стварања хлороводоничне
и флуороводоничне киселине)
К Ва 6
К Ва 7

Присуство сумпорних

оштетећење респираторног система ако

јединњења

доспеју у организам инхалацијом

Присуство угљен-моноксида

непотпуно сагоревање угљоводоника

Сагоревање угља је примаран извор сумпорних полутаната. Сумпор-диоксид упија
честична материја, која може деловати као катализатор за оксидацију у сумпортриоксид. Сумпор-триоксид се одмах комбинује са водом и ствара сумпорну
киселину. Ове честице могу оштетити респираторни систем ако доспеју у организам
инхалацијом. Још једно једињење сумпора, водоник-сулфид је одговоран за
нарушавање (обезбојавање) бакра, сребра и осталих метала. Може изазвати корозију
зато што је подложан оксидацији.
Угљен-моноксид настаје непотпуним сагоревањем угљоводоника. Веома је отрован,
без мириса, укуса, боје и запаљиви је гас. Нарочито је опасан зато што се његово
присуство не може открити и може бити врло опасан по човека. Метан је
најједноставнији угљоводоник чији је потенцијални потенцијал глобалног загревања
21 пут већи од потенцијала угљен диоскида (на основу тежине), а веома је
експлозиван кад је у ваздуху у концентрацијама од 5 – 15% [1]. Концентрације од 0.5 –
2% могу бити опасне, нарочито ако је присутна угљена прашина. Метан такође
изазива фотохемијски смог[1].
Чврсте честице органских и неорганских једињења које су суспендоване у атмосфери
могу да утичу на респираторни систем. Ако се унесу у организам инхалацијом, веће
честице (> 2.5 μм) се уклањају у горњем респираторном тракту. На другој страни,
честице које настају сагоревањем фосилних горива су много мање (< 2.5 μм) и
приликом инхалације могу доспети до доњег респираторног тракта где долази до
размене гасова. Отпад који ствара типична термоелектрана од 500 МW углавном
садржи више од 125 000 тона пепела и 193 000 тона муља сваке године [1]. Токсичне
супстанце у отпаду, укључујући арсеник, живу, хром и кадмијум могу загадити воду
за пиће и оштетити виталне органе и централни нервни систем. Једно истраживање је
открило да једно од 100 деце које пије воду загађењу арсеником је у великој
опасности од рака [1].
Вода из електрана која се користи за хлађење се испушта реке. Ова вода је топлија од
воде која је прима, што доводи до загревања чиме се смањује плодност и повећава
смртност код риба.
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Утицај рударско-енергетског комплекса на квалитет радне и животне
средине
Процена животног циклуса (LCA) је систематски метод који може помоћи у
откривању, процени и изналажењу начина да се умање негативни утицаји на животну
средину које неки индустријски процес изазива. То је процена утицаја који неки
процес има на животну средину. Користе се енергетски биланси како би се откриле
емисије, потрошња ресурса и употреба енергије код свих процеса, од трансформације
сирових материјала у корисне производе до одлагања тих производа (Слика 2).

Слика 2 Термоелектрана [3]

Резултати се користе како би се проценили негативни утицаји на животну средину и
како би се уложили напори ка умањивању негативних ефеката, уз примену
Међународних стандарда (ISO) процене животног циклуса (Табела 3).
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Табела 3 ISO стандарди процене животног циклуса [4, 5, 6, 7, 8 и 9]
Међународни стандарди
ISO 14041:
Управљање животном средином
ISO 14042:
Управљање животном средином
ISO 14043:
Управљање животном средином
ISO 14048:
Управљање животном средином
ISO 14049:
Управљање животном средином

Процена
животног
циклуса
Процена
животног
циклуса
Процена
животног
циклуса
Процена
животног
циклуса
Процена
животног
циклуса

Циљ и опсег:
– Дефиниција и анализа инвентара

Процена утицаја на животну средину

Тумачење животног циклуса
Докуметација о извшеној
животног циклуса

процени

Примери за примену ISO 14041

Процена животног циклуса (LCA) рударско-енергетског комплекса подразумева
примену технике за систематску анализу продукта експлоатације и сагоревања угља
од настанка до пречишћавања, тј. од почетног процеса испитивања резерви угља до
коначног одлагања пепела. У првој фази анализира се уносе енергије и материјала
заједно са емисијама и отпадом кроз животни циклуса. Најчешће се представља у
бројчаном облику. Фаза процене циклуса затим испитује добијене резултате како би
открили потенцијални проблеми по животну средину притом користећи спектар
квалитативних и квантификативних метода [10].

Закључак
Крајњи резултат је да примена индикатора квалитета радне и животне средине не
одређује стварне негативне ефекте, нити прорачунава вероватноћу ефекта или ризика,
али указује на нагомилане проблеме у енергетском сектору. Резултати процене
животног циклуса указују на изазиваче негативних ефеката на животну средину, док
се применом индикатора утврђује приоритет у примени корективних мера заштите
радне и животне средине. Тачност и корисност индикатора се мора процени
појединачно, али и уз упоређивање добијених вредности, с циљем да се дефинишу
реалне алтернатива решавања проблема. Предложени индикатори указују на
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доминантне проблеме у дефинисању утицаја рударско-енергетског комплекса, док
решавање појединачних проблема захтева детаљну анализу и примену знатно већег
броја индикатора радне и животне средине.
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АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНАТА МУЛТИСЕНЗОРСКОГ СИСТЕМА ЗА
МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТАРА
РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Аца Божилов1, Н. Живковић1, Н. Мишић1
Факултет заштите на раду у Нишу, Универзитет у Нишу

1

Апстракт: Све већа потреба за информацијама из окружења у ком се налазимо захтева
креирање мултисензорских уређаја који су у стању да прате промене параметара у радној и
животној средини и учине да те информације буду доступне на глобалној интернет мрежи.
Један такав систем може да омогући и праћење и анализу параметара који су повезани са
људским здрављем. За то се користе системи са савременим сензорским уређајима.
Коришћењем интернет технологија, информације, добијенe путем сензора, могу да се
ускладиште и да се затим учине доступним кориснику кроз Web апликацију у реалном
времену и са било ког места. Тиме се омогућава благовремено извештавање корисника
уколико неки од посматраних параметара пређе дозвољене границе, повећава њихова
сигурност и обезбеђује здраво окружење.
Кључне речи: Мултисензорски уређаји, Мониторинг параметара радне и животне средине,
Интернет, Web апликација.
Analysis of the elements of the multisensor system for occupational and environmental
monitoring
Aca Božilov1, N. Živković1, N. Mišić1
1
Faculty of occupational safety in Niš, University of Niš
Abstract: A growing need for information from our environment requires the creation of
multisensor devices that can monitor changes of parameters at work and living environment and
make that information available on the Internet. One such system should also enable monitoring
and analysis of parameters related to human health. Systems with modern sensors are used for that.
Internet technologies allow sensor obtained information to be stored and also available to the users
through Web application in real time and from any place. This enables timely user reporting and its
reaction if some of the monitored parameters exceed the permitted limits, increases their safety and
provides a healthy environment.
Key Words. Multisensor devices, Environmental and Occupational Monitoring, Internet, Web
applications

1. Увод
Наше здравље умногоме зависи од средине у којој живимо и радимо. Такозвана
област „Животна средина и здравље“ (енгл. Environmental Health), усмерена је ка том
питању и од стране Светске здравствене организације (енгл. The World Health Organization)
је прихваћена као “Дисциплина која се бави оценом и контролом свих хемијских и
биолошких параметара/фактора, који окружују човека и који могу да утичу на његово
здравље”. Њена поддисциплина која се бави свим аспектима здравља и безбедности на раду
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(енгл. Occupational Health), односно свим факторима који утичу на здравље радника,
највише је фокусирана на примарну превенцију опасности [1].
Развој микроелектронике, усавршавање сензорских технологија и велика
популарност Интернета дају могућност за развој мултисензорских уређаја којима може да
се комуницира и управља путем глобалне Интернет мреже. Сензор је уређај који претвара
физичку и/или биолошку величину у мерљиву електричну струју и напон. Измерене
електричне величине треба да се калибришу. Након тога, када се зна да су коректно
измерене, те величине се претварају у дигитални формат и шаљу микроконтролеру на даљу
обраду и контролу. Већина сензора, независно од тога ког су типа, могу бити укључени у
јединствени систем, који има могућност да комуницира са својим посебним елементима. На
тај начин се омогућава континуално праћење података са сензорског уређаја, њихово
уписивање у базу података за неодређени временски период, што даље омогућава
детаљније и тачније анализе, а с тим и решавање насталих проблема или њихову
превенцију.
Мултисензорски уређаји се могу користити за праћење параметара који се налазе у
радној и животној средини и за оцењивање фактора који утичу на здравствено стање људи.
Људски организам свакодневно је изложен деловању многобројних спољних
физичких фактора, као што су температура, влажност ваздуха, атмосферски притисак,
светлост, звук, вибрација, различити извори електромагнетних зрачења. Концентрација
честица или гасова (нпр. CO и CO2) у ваздуху исто тако јако утичу на стање људског
организма. Када неки од тих параметара премаше граничне вредности, онда се то може
повезати са озбиљним ризиком по људско здравље.
Промена атмосферског притиска често је повезана са несаницом, умором,
вртоглавицом и мучнином [2] и такође може да погорша депресивна стања [3], као и да
појача неуропатски бол [4]. Главни физиолошки изазов организма код промене
атмосферског притиска је промена у размени гасова у плућима, и делимично код ниског
атмосферског притиска - хипобарична хипоксија [5]. Повећана концентрација прашине у
затвореним просторијама повезана је са повећаним ризиком од плућних обољења [6,7].
Удисање финих честица прашине чији је пречник мањи од 2,5 μm може довести до акутних
и хроничних дисајних тегоба, као што су погоршање астме, повећање осетљивости на
плућне инфекције и смањење функције плућа [8]. Концентрација честица прашине у
затвореним просторијама сматра се узрочником суве и надражене слузокоже очију и
дисајних путева, али у [9] Wolkoff и Kjærgaard показују и да је смањена влажност ваздуха
основни фактор који утиче на квалитет ваздуха и који изазива симптоме иритације.
Температура је други важан фактор средине који утиче на влажност ваздуха, радну
способност и опште стање организма [10] и треба да буде евидентиран заједно са осталим
параметрима. Повећана концентрација CO2 доводи до смањене радне способности и осећаја
умора [11]. CO се трајно везује са хемоглобином у крви и тако спречава пренос кисеоника
до ткива, што доводи до нарушавања функција нервног и кардиоваскуларног система [12].
Вибрације у зградама смањују осећај комфора [13], а бука у радној и животној средини је
фактор ризика за повишавање крвног притиска, може да има привремене и трајне
последице на васкуларни систем [14] и да доведе до поремећаја сна [15]. Ниво
осветљености у стамбеним и радним просторијама исто тако утиче на самопоуздање, радну
способност и психичко стање човека [16]. Са продором мобилних технологија у
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свакодневни живот у последњих 15 година, ниво електромагнетне оптерећености у већим
градовима вишеструко се увећао. Утицај на људски организам још увек се испитује [17],
али многи аутори, међу којима и је Европска комисија [18], претпостављају да постоји
значајан утицај електромагнетних поља (од 0 Hz до 300 GHz) на људско здравље.
Постоје различити мултисензори, који комбинују сензоре за температуру и влажност
ваздуха [19], УВ зрачење, буку и концентрацију озона у ваздуху [20]. Szewcyzk и коаутори
[21] се концентришу на визуализацију података, при чему се не захтевају озбиљна
подешавања и истовремено су подаци максимално прилагођени кориснику, тј. они се у раду
ослањају првенствено на софтверски део уређаја. Неки аутори су сконцентрисали на развој
софтвера, док се други баве само сензорима, односно стиче се утисак да нема
специјализованих система за анализу параметара окружења затвореног простора (енгл.
Indoor Environment) у вези са здрављем људи.
Израда уређаја, као дела целокупног система који у реалном времену прати наведене
параметре загађења, је изводљиво, како за индивидуално праћење и оптимизирање средине
у затвореним просторијама, тако и за реално дугорочно проучавање ефеката средине на
људски организам. Да би ови параметри могли да се оцењују и контролишу, неопходно је
имати сталну информацију о њиховим тренутним вредностима.
У овом раду је дат пример шеме мултисензора који се анализира са аспекта
коришћења за праћење параметара радне и животне средине, а пре свега у затвореним
стамбеним и радним просторијама. Такође се разматра начин преноса података, добијених
од сензора, као сто су нпр. сензори за температуру, влажност, атмосферски притисак,
концентрацију честица прашине, као и њихова визуализација за крајњег корисника помоћу
Web апликације. Ова апликација треба да буде реализована тако да може да се користи у
комбинацији са мултисензорима, који могу да прате наведене параметре.

2. Шематски приказ система за мониторинг и контролу параметара радне и
животне средине
Класични сензори, слика 1., могу да детектују мерни параметар, али не дају вредност
без напредне обраде сигнала, односно потребно је даље претварање добијене електричне
величине. Да би се превазишле ове слабости потребно је да се користе интелигентни
мултисензорски системи који могу истовремено да детектују различите параметре, да врше
њихову процену помоћу интегрисане интелигентне обраде сигнала, и да их прослеђују даље
систему у облику коначно вреднованог резултата мерења [22]. Мултисензорски уређаји се
могу користити за праћење параметара који се налазе у радној и животној средини и за
оцењивање фактора који утичу на здравствено стање људи.

Слика 1. Сензор за температуру и влажност (1), притисак (2), електромагнетно зрачење (3) и CO2 (4)
[23,24,25,26]
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Шема система за мониторинг и контролу параметара у раној и животној средини,
који је специјализован за затворене стамбене и радне просторије приказана је на слици 2.
Параметри средине прате се помоћу интелигентних мултисензора, који преносе добијену
информацију до посредничког уређаја, који је преко рутера повезан на Интернет. Добијена
информација се записује и обрађује у Web порталу (апликацији) који је кориснички
оријентисан, при чему корисник може да је прати у реалном времену било кад и са било ког
места. Са друге стране, путем Web портала, који је повезан са регулаторским уређајима,
корисник може да укључује, искључује или да предаје различите команде интелигентним
сензорима или другим уређајима и да тако врши корекцију жељених параметара.

Слика 2. Шематски приказ система за мониторинг и контролу параметара радне и животне
средине

3. Мултисензорски уређај
Мултисензор у себи садржи различите сензоре. Пример шеме једног мултисензорког
уређаја дат је на слици 3. Координација сензора у мултисензору, као и обезбеђивање
преноса добијених информација врши се помоћу микроконтролера. Пренос добијене
информације до посредничког уређаја врши се бежично (нпр. ZigBee), одакле се подаци
шаљу ка корисничком рачунару. Мултисензор је уређај за регистровање с прихватљивом
величином грешке при мерењу. Основна инструментална грешка је повезана са његовим
шематским решењем и квалитетом коришћених елемената. Она је обично изузетно мала и
последица је одступања параметара елемената од њихових номиналних вредности.
Методолошке грешке могу да буду веће услед упрошћавања функционалних зависности
сензора.

Слика 3. Шематски приказ мултисензора за мониторинг и контролу радне и животне средине
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За конструкцију мултисензора користе се фабрички израђени, јефтини сензорски
блокови, који се налазе на тржишту. Они имају предност јер су претходно калибрисани на
поједине параметре и мали су потрошачи енергије, те је за рад целог сензорског модула
довољно само напајање процесорске јединице. Уколико систем има већи број
мултисензора, бежична веза између појединачних мултисензора се остварује нпр. преко
ZigBee модула који се уграђују у њих. Оваква архитектура ZigBee мреже омогућава да се
систему додају или одузимају модули, при чему не долази до ометања рада других модула
[27].

4. Пренос података
Подаци који су добијени од сензора и који очитавају различите параметре окружења
треба да буду пренети на начин који омогућује, како слободу приликом његове инсталације,
тако и велику доступност до њих од стране крајњег корисника. Управо због тога
комуникациона архитектура (слика 4.) може да буде изграђена у два нивоа, који се базирају
на различитим комуникационим инфраструктурама, и то:
- бежична комуникација између сензора и Интернет чвора у објекту;
- HTTP базирана комуникација која омогућава приступ подацима на Интернету.
Бежична комуникација може да буде израђена помоћу ZigBee [27] бежичних модула,
базираним на стандарду IEEE 802.4 [28] и такозване бежичне MESH мреже. Пример овакве
комуникационе архитектуре дат је на слици 5. То значи да је сваки бежични модул (чвор) у
мрежи одговоран не само за пренос сопствених података, већ и за даљу предају података
који су добијени од других модула [29]. Велика предност код овакве организације мреже је
та да ће моћи да сачува своју функционалност чак при губитку модула [30]. Коришћење
MESH типологије код изградње бежичних мрежа у објектима примењује се све више, јер се
тако постиже висока покривеност објекта минималним бројем бежичних модул система
[31].

Слика 4. Комуникацијска архитектура преноса података

После успешног преноса података од сензора до Интернет чвора, захваљујући
бежичној комуникацији, они се даље преносе путем HTTP стандарда до базе података, која
се налази на Интернет серверу. Тако се обезбеђује њихово сигурно чување и могућност да
до њих може да се доступи свим уређајима који су повезани са глобалном мрежом,
укључујући и мобилне уређаје као што су паметни телефони и таблети.
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Слика 5. MESH топологија за изградњу бежичних мрежа

5. Визуализација
Као што је речено, мултисензорски подаци се чувају у бази података и до њих може
да се приступи преко Интернета. За њихову визуализацију може да се разради Web
апликација преко које може да се прати промена параметара у јединици времена. Ово може
да се изведе коришћењем JavaScript библиотеке jQuery [32] и коришћењем додатка jqPlot
[33]. Додатак jqPlot је у овом случају неопходан због његове функције исцртавања
графикона, дијаграма, хистограма и др.
jQuery је слободна библиотека са отвореним кодом за JavaScript, намењена као
додатна помоћ за разраду Web апликација које се извршавају код клијента (енгл. Client-side
scripting). Она значајно олакшава приступ до елемената тзв. објектног модела Web
документа (енгл. Dokument Object Model – DOM), и такође даје могућност за слање
асинхроних HTTP захтева (тзв. AJAX захтеви) према Web серверу у мрежи. Основна
предност AJAX технологије је та што приликом ажурирања података није потребно да се
поново покреће цела Web апликација. Другим речима, после покретања, односно учитавања
апликације, она се више не учитава, већ јој додатни AJAX захтеви додају најновије податке
за визуализацију.
Ажурирање података у овом случају може да се врши нпр. у равномерним
интервалима од по 10 секунди кроз слање AJAX захтева ка бази података. Новопристигли
подаци могу да се визуализирају тако што се приказује тренутно стање и што оно уједно
може да се упореди са вредностима из претходних 8 часова. За сваки од праћених
параметара радне и животне средине могу да се задају дозвољени интервали/границе, при
чему, уколико дође до њиховог прекорачења, Web апликација те вредности може да означи
црвеном бојом (слика 6.).
Осим што Web апликација омогућава приказ вредности посматраних параметара у
реалном времену, омогућава и преглед података за одређени задати прошли период, а с тим
и одређене статистичке прорачуне по часу, дану, месецу и др. Такође, предвиђа и могућност
експортовања прикупљених података у различите формате, укључујући XML, CSV, JSON,
који даље омогућавају преглед и обраду тих података коришћењем екстерних програма и
апликација.
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Слика 6. Визуализација података унутар Web апликације

6. Закључак
У овом раду је приказан пример шеме једног мултисензора, који може да буде
састављен од различитих елемената који су осетљиви на температуру, влажност ваздуха,
атмосферски притисак, осветљеност, звук, вибрацију, различите извори електромагнетних
емисија, концентрацију прашине и загађујућих супстанци у ваздуху, као што су CO и CO2 и
др..
Овај мултисензор може да буде део целокупног система за индивидуално праћење и
оптимизацију средине у затвореним просторијама (како у јавним тако и у радним). Систем
може да се реализује као комбинација мултисензорског уређаја и уређаја за координацију,
тако да то не угрожава нормалну размену података.
Оваква способност система да информација може да се преда Web порталу, који се
налази на Интернету, и да преко истог портала, односно Web апликације могу да се задају
одређене команде, што омогућава једноставан рад са било ког места које има интернет
приступ.
У овом раду описан је пример комуникационе архитектуре која би омогућила пренос
података од сензора, који прате параметре средине која нас окружује, до базе података која
се налази на Интернет серверу. Такође је представљен пример Web апликације која би
служила за визуализацију тих података крајњем кориснику. Ова апликација би се користила
у комбинацији са мултисензорима, који могу да прате различите параметре радне и животне
средине. Циљ је да се створи могућност за непрестано, континуирано праћење параметара
(њихова процена и контрола) који могу да утичу на људско здравље.
Фактор ризика код ”паметних домова, зграда, индустрија,...” је вероватноћа да дође
до хакерских пробоја у систем, као и могућност наношења реалних штета домовима,
погонима, и др. Стање савремених технологија и бежичних комуникација даје могућност да
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се реализује идеја “паметног окружења”. Један од суштинских проблема је тај што још увек
недостаје јасно опредељен стандард за унутрашње бежичне комуникације у једном
“паметном окружењу”. Тренутно је најзаступљенији стандард за пренос података ZigBee,
али он није јединствен. Претпоставља се да ће сваки од већих произвођача да покуша да
наметне свој стандард и на тај начин да се бори са конкуренцијом.
У једном паметном окружењу може да се врши праћење и контрола осветљења,
грејања, вентилације и климатизације, различитих електричних апарата, концентрације
штетних супстанци и других параметара који се очекују у том окружењу. Елементи система
за аутоматизацију су сензори (температура, осветљеност, концентрација, сензори за покрет,
и др.), контролери (персонални рачунари или процесори) и извршни механизми.
Овако реализован систем карактеришу следеће особине:
 Флексибилност: Систем дозвољава комбинацију сензорских, мултисензорских и
координационих уређаја, при чему то не смета нормалној размени података. Ово
последње даје слободу кориснику да на свој начин корити сензоре.
 Функционалност: Помоћу створеног софтвера корисник система има могућност да
директно или on-line преко свог персоналног рачунара да подешава режим рада
сваког појединачног сензорног модула и система као целине. Промене у режиму
рада, као и подешавање сваког посебног сензора остварују се PC софтвером, као и
преко Web платформе.
 Континуитет: Подаци се аутоматски прослеђују координационом уређају у
одређеном временском периоду. Период може да се одређује индивидуално за сваки
сензор који је укључен у сензорски модул.
 Енергетска ефикасност: Софтвер би требало да дозвољава да сензори раде у режиму
ниске потрошње, при чему корисник може да их „буди“ да би очитао вредност
параметра. После извршења команде, сензорски модули поново прелазе на режим
ниске конзумације. Сензори, такође могу континуално да прате промене параметара
радне и животне средине.
 Ниска цена: Иако конвенционални системи за мониторинг дају тачна и селективна
очитавања, њихови недостаци су: велике димензије, велика потрошња електричне
енергије, просторно ограничење и висока цена, услед чега су подаци које они
пружају често непотпуни. Због тога су системи, који се базирају на лако доступним и
јефтиним сензорима и бежичним ZigBee модулима, алтернатива конвенционалном
методу мониторинга.
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KVALITET ŽIVOTA KAO MERA KVALITETA ŽIVOTNE
SREDINE
Quality of life as a measure of environmental quality
Milan Veljković, Snežana Živković
Fakultet zaštite na radu u Nišu, Univerzitet u Nišu

Abstrakt
U ovom radu razmatraćemo ograničenost programa održivog razvoja zasnovanog na striktno
ekološkoj perspektivi, tako da u obzir treba uzeti i psihološku perspektivu čoveka. Održivost
će biti posmatrana kao izbalansirani odnos čoveka i životne sredine. Održivi razvoj
podrazumeva pronalaženje balansa između održivosti aspekata životne sredine, socijalne i
ekonomske održivosti. Radi ostvarenja održivog razvoja, održivost bilo kog od tri aspekta
(životne sredine, socijalnih i ekonomskih) ne bi smela znatno da ugrozi održivost druga dva
aspekta. Kvalitet života je jedan od napouzdanijih indikatora kvaliteta životne sredine.
Kvaliteta života je jedna od najznačajnihih indikatora individualne percepcije održivog
razvoja.
Ključne reči: životna sredina, kvalitet života, održivost, održivi razvoj
In this paper, we discuss the limitations of the program of sustainable development based on
a strictly environmental perspective, so it should take into account the human psychological
perspective. Sustainability will be viewed as a balanced relationship between man and the
environment. Sustainable development implies finding a balance between sustainability of
environmental aspects, social and economic sustainability. In order to achieve sustainable
development, the sustainability of any of the three aspects (the environment, social and
economic) should not significantly jeopardize the sustainability of the other two aspects. The
quality of life is one of the more reliable indicators of the quality of the environment. The
quality of life is one of the most important indicators of individual perception of sustainable
development.
Key words: environment, quality of life, sustainability, sustainable development

Uvod
Zamislite da je konzumacija mesa i ribe je svedena na minimum, potrošnja energije u
domaćinstvima znatno ograničena ljudima je zabranjen pristup područjima visokog
biodiverziteta. Životna sredina, sa primenom ovakvog programa održivog razvoja sredine bi
se smatrao održivim sa aspekta ekološke perspektive, s obzirom da bi pomogao prirodnom
okruženju da ostane netaknuto i dugovečno. Ipak iz ugla psihologije čoveka ovakva stroga
inicijativa bi predstavila pretnju ljudskom blagostanju usled drastičnih promena, smanjenog
komfora i ograničenja slobode. Verovatno, kvalitet života ljudi bi se smanjio, a otpor
javnosti prema programu bi bio velik. Da li bi ovakav program mogao biti okarakterisan kao
održiv?
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Aspekti održivog razvoja
U ovom radu razmatramo ograničenost održivosti zasnovane na striktno ekološkoj
perspektivi, tako da u obzir treba uzeti i psihološku perspektivu čoveka. Održivost će biti
posmatrana kao izbalansirani odnos čoveka i životne sredine. Održivost podrazumeva
pronalaženje balansa između održivosti aspekata životne sredine, socijalne i ekonomske
održivosti [1]. Na primer, sagledajmo inicijativu za povećanje cene goriva u cilju smanjenja
emisija ugljen-dioksida. Održivost ovakve inicijative ne može biti procenjena bez
razmatranja socijalnih i ekonomskih posledica. Određeni broj ljudi, pogotovu oni sa manjim
izvorom prihoda, morali bi da se odreknu vožnje automobila, sto bi žnačajno uticalo na
stepen socijalne nepravde u društvu. Kupovna moć stanovništva bi opala a sa njim i
zadovoljstvo životom. Radi ostvarenja održivog razvoja, održivost bilo kog od tri aspekta
(životne sredine, socijalnih i ekonomskih) ne bi smela znatno ugroziti održivost druga dva.
Da bi posmatrali balans između ova tri aspekta, potrebni su kriterijumi održivosti za svaki.
Adekvatni kriterijumi su razvijeni za ekonomski kvalitet i kvalitet životne sredine
[2].Kriterijumi održivosti životne sredine uključuju, na primer, stopu potrošnje energije i
emisiju ugljen-dioksida. Ekonomski kriterijumi održivosti obuhvataju, između ostalog,
nivoe kupovne moći i nivo inflacije. Socijalna održivost može biti merena na socijalnom i
individualnom nivou. Na socijalnom nivou, blagostanje društva se izučava kao celina. Na
individualnom nivou, u prvi plan dolazi izučavanje subjektivnog blagostanja. Socijalni
kriterijumi održivosti primenjeni do sada bazirani su na socijalnom nivou, npr. prosečan
životni vek i zdravstveno stanje zajednice kao celine.

Kvalitet života
Žbog toga je potrebno uvesti varijablu kvalitet života (QoL – quality of life) kao meru
vrednovanja socijalne održivosti na individualnom nivou. Kvalitet života se definiše kao
opseg u kom su potrebe individue zadovoljene [3], što zavisi od fizičke, ekonomske i
socijalne sredine individue.
Veliki deo individualnog kvaliteta života zavisi od kvaliteta životnog okruženja. Ovakav
kvalitet života zavistan od životne sredine predstavlja dobar kriterijum održivosti, s obzirom
da se razvoj životne sredine, ekonomski i socijalni razvoj mogu smatrati održivim ukoliko
podržavaju individualni kvalitet života.
Pristup kvaliteta života omogućava izučavanje različitih efekata uticaja sredine na
pojedinca, uključujući, kako fizičke, tako i socijalne i ekonomske sredine [4]. Štaviše, pored
dijagnostikovanja efekata postojeće sredine, princip kvaliteta života (QoL) može biti
primenjen za analiziranje uticaja promena sredine na pojedinca. Ovo je od izuzetnog značaja
s obzirom da je kontinualna promena sredine nerazdvojivi deo održivog razvoja.

Način merenja kvaliteta života
Radi ocenjivanja kvaliteta života koji je determinisan životnom sredinom, mogu biti
primenjena objektivna i subjektivna merenja. Objektivna merenja opisuju u kojoj meri
karakterisitike životne sredine ispunjavanju kriterijume koje se smatraju relevantnim za
dobar život. Ova merila podrazumevaju tehnološka merenja i mišljenje stručnjaka o stanju
životne sredine (npr. kvalitet pijaće vode, SO2 u vazduhu), koji mogu biti ocenjeni na
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socijalnom i individualnom nivou. Objektivna merila opisuju kvalitet sredine i
pretpostavljene efekte na kvalitet života, mada imaju određena ograničenja [5]. Da bi se
postavili objektivni kriterijumi treba utvrditi koji segment života je najvažniji ljudima i koji
se nivoi zadovoljstva postavljaju kao kriterijumi sa aspekta kvaliteta života. Iako su potrebe i
vrednosti uglavnom univerzalni, ovo ne važi za sve indikatore uključene u procenu kvaliteta
života. Takođe, razlikuje se važnost koju ljudi pridodaju određenim elementima i
zadovoljstvo u različitim okruženjima. Kvalitet života ljudi zavisi, između ostalog, od
individualnih očekivanja, vrednosti, stavova i prethodnog znanja [6]. Dakle, kvalitet života
je nemoguće oceniti isključivo na osnovu objektvnih metoda.
Radi dopune objektivnih metoda, primenjuju se subjektivna merenja bazirana na
samoproceni. Individualna merenja omogućavaju izučavanje subjektivne procene
karakteristika životne sredine i zadovoljenje određenih potreba.
Istraživači su primarni fokus stavili na izučavanje efekata određenih stanja životne sredine
na aspekte kvaliteta života. Na primer, na osnovu studije koju su sproveli zagađenje životne
sredine i buka su povezani sa zdravljem pojedinaca [7] . Jednodimenziona merenja kvaliteta
života, koja opisuju vezu između jednog faktora sredine i jednog aspekta kvaliteta života,
mogu se koristiti u ovu svrhu. Na primer, moguće je ispitati da li je upotreba automobila
povezana sa ličnom slobodom [4].
Uslovi životne sredine utiču na više aspekata kvaliteta života, kao što je većina aspekata
kvaliteta života pod uticajem više faktora životne sredine.
Upotreba automobila ne utiče isključivo na individualnu slobodu, već i na razne potrebe i
vrednosti, kao npr. potrebe za nezavisnošću, uživanja u životu i unapređenja statusa [4]. Na
sličan način, sloboda je determinisana ne samo nivoom upotrebe automobila, već i drugim
faktorima sredine, kao što su dostupnost prirodi i raznim ustanovama. Radi izučavanja većeg
broja odnosa faktora sredine i kvaliteta života potrebne su kompleksnije multidimenzione
metode. Multidimenzione metode integrišu više aspekata kvaliteta života i omogućavaju
procenu kako i u kojoj meri su zavisni od faktora sredine. Na primer, moguće je meriti
zadovoljstvo određenim elementima kvaliteta života u različitim sredinama i ispitati kako
razlika u elementima sredine rezultuje različitim nivoima zadovoljstva faktorima života [6].
Ovo je moguće uraditi poređenjem realnih sredina kao i hipotetičkih situacija.

Aspekti kvaliteta života
Razne empirijske studije ispitivale su odnos između karakteristika životne sredine i
individualnog kvaliteta života. U mnoštvu ovih studija primenjene su multidimenzione
metode za procenu individualnog kvaliteta života [8]. Ova metoda obuhvata 22 aspekta
kvaliteta života dobijenih na osnovu pregelda obimne literature koja se bavila potrebama,
vrednostima i faktorima koji su bitni za život i smatra se da predstavljaju važne faktore
ljudskih života [2].
1. Zdravlje: Biti zdrav. Imati pristup adekvatnoj zdravstvenoj nezi.
2. Partner i porodica: Imati intimnu vezu. Imati stabilan porodični život i dobre
porodične odnose.
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3. Socijalna pravda: Imati jednake šanse, mogućnosti i prava kao drugi.
4. Sloboda: sloboda i kontrola svog života, biti u mogućnosti odlučivanja sta će se
raditi, gde i kako.
5. Bezbednost: Osećej pojedinca da je drugima stalo do njega
6. Obrazovanje: Imati priliku da dobijete dobro obrazovanje i razvijete svoje opšte
znanje.
7. Identitet/samopoštovanje: Imati dovoljno samopoštovanja i biti u mogućnosti
razvitka identiteta
8. Privatnost: Imati priliku biti svoj, raditi svoje stvari, imati svoj prostor
9. Kvalitet životne sredine: Imati pristup čistom vazduhu, vodi i zemljištu. Imati i
održavati kvalitetnu sredinu.
10. Socijalni odnosi: Imati dobre odnose sa prijateljima, kolegama i susedima. Biti u
mogućnosti održavanja kontakta i ostvarivanja novih.
11. Posao: Biti u mogućnosti nalaženja posla i ispuniti ga što je pozitivnije moguće.
12. Sigurnost: Osećaj opšte sigurnosti i uzajamne brige o drugima
13. Priroda/biodiverzitet: Biti u mogućnosti uživanja u prirodnom pejzažu, parkovima i
šumama. Osiguranje kontinualnog postojanja biljki i životinja i odžavanje
biodiverziteta.
14. Slobodno vreme: Imati dovoljno vremena nakon posla i biti zadovoljan ovim
vremenom.
15. Novac/prihod: Imati dovoljno novca za stvari, kako neophodne tako i radi
zadovoljstva.
16. Komfort: Imati komforan i lak dnevni život
17. Estetska lepota: Uživati u lepoti okoline.
18. Promena/varijacija: Imati dinamičan život. Iskusiti što više različitih stvari.
19. Izazov/uzbuđenje: Imati izazovi i iskusiti uzbudljive stvari.
20. Status: Biti cenjen i poštovan.
21. Spiritualnost/religija: Živeti život sa akcentom na spiritualnost i sa svojim
religijskim ubeđenjima
22. Materijalna lepota: Imati lepe stvari u i oko kuće
Koji će aspekti kvaliteta života biti obuhvaćeni blago će varirati u zavisnosti od različitih
okruženja. Na primer, u studijama kvaliteta života u stambenim područjima, aspekt
edukacije je proširen u lični razvoj, a aspekt dostupnosti i učestvovanju u donošenju odluka
je pridodat kao važan faktor kvaliteta života u stambenim područjima [9].
U tipičnoj studiji, individualni kvalitet života se izučava postavljanjem pitanja koliko su
važni određeni aspekti i do kog nivoa su isti ispunjeni u trenutnoj situaciji, i da li bi se
zadovoljstvo promenilo promenom određenih uslova. Treće, varijacije kvaliteta života u
različitim sredinama mogu biti identifikovane i povezane sa određenim faktorima sredine.
Konačno, promene u kvalitetu života usled promene sredine mogu biti ocenjene.
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Najvažniji aspekti kvaliteta života
Programi održivosti sa životnom sredinom kao glavnim predmetom nisu održivi ukoliko
ugrožavaju važne potrebe i vrednosti pojedinca. Eksperti mogu pogrešno protumačiti
preference ljudi [10]. Imaju tendenciju ka precenjivanjem određenih parametara kao što su
estetika i lepota materijala, dok mogu podceniti važnost drugih karakteristika kao što su
sloboda izbora i privatnost. Merenje kvaliteta života zahteva ocenu relevantnosti svakog
aspekta od strane pojedinaca. Relevantniji aspekti predstavljaju prioritete sa aspekta potreba
i vrednosti, dok su ostali od manje važnosti za kvalitet života osobe. Na primer, studija je
pokazala da holandski ispitanici pridaju više pažnje zdravlju, partneru i porodici, socijalnoj
pravdi i slobodi, dok znatno manje važnosti pridaju statusu, religiji i lepoti materijala [2].
Istraživanje koju su sproveli pokazalo je da su stanovnici u stambenim sredinama ocenili
sigurnost, slobodu i privatnost kao najvažnije aspekte kvaliteta života [11]. Interesantno,
faktori postavljeni kao prioritet od strane eksperata, kao što su komfort i lepota materijala,
nisu bili među najvažnijim faktorima stanovnika.
Relativna važnost potreba i vrednosti može varirati zavisno od grupe. Zaista, istraživanja su
pokazala da holandske žene cene ličnu slobodu više nego muškarci, a da neoženjeni/neudati
pojedincicene porodicu, zdravlje i bezbednost manje nego osobe u braku [2]. Ove razlike
trebaju biti razmotrene pri formiranju politike održivosti. Unapređenje određenog stanja
može unaprediti kvalitet života jedne grupe ali ne i ostalih.
Uticaj sredine na kvalitet života
Primećene varijacije kvaliteta života u odnosu na karakteristike različitih životnih
orkruženja. Zadovoljstvo aspektima kvaliteta života istraživano je holandskom gradu srednje
veličine [11] i malom holandskom selu [9]. U oba slučaja, lokalne karakteristike ispunjavale
su mnoge važne potrebe i vrednosti ljudi. Stanovnici iz grada, međutim,izrazili su nisko
zadovoljstvo kvalitetom prirode i okruženja što nije bio slučaj u selu. Stanovnici u selu
izrazili su nezadovoljstvo ličnim razvojem i učestvovanjem u odlukama. Ovo je verovatno
vezano za ograničeni socijalni i politički život i odabranom selu.
Mana ovakvih studija je manjak kontrole nad faktorima kao što su socijalno-ekonomske
karakteristike. Potrebno je sprovesti istraživanja u kojima će se obratiti pažnja na ove
nedostatke.
Programi održivosti i intervencije uglavnom transformišu okruženje. Važno je razjasniti,
između ostalog, kako ove transformacije utiču individualni kvalitet života. U ovu svrhu,
moguće je meriti zadovoljstvo ljudi određenim aspektima kvaliteta života pre intervencije i
porediti ekserimentalnu sa kontrolnom grupom. Steg i kolege [2] otkrili su da nakon
intervencije koja je zahtevala promene ponašanja sa ciljem uštede energije, učesnici prijavili
veće zadovoljstvo kvalitetom životne sredine i prirodom nego pre intervencije dok se
zadovoljstvo ostalim aspektima nije promenilo.
Takođe je korisno znati kako ljudi ocenjuju intervencije koje su planirane ali još uvek nisu
implementirane. U ovom slučaju učesnicima je prezentovan scenario budućih intervencija i
upitani su kako bi to uticalo na aspekte kvaliteta života i kvalitet života uopšteno. Studije
očekivanih efekata programa uglavnom pokazuju da ljudi pokazuju pomešane pozitivne i
negativne efekte na njihov kvalitet života. Perlaviciute je istraživala kako veći stepen
participacije u odlukama utiče na kvalitet života [11]. Ona je otkrila da su holandski
stanovnici očekivali da bi bili zadovoljni participaciono relevantnim apsektima ,
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prevashodno socijalna pravda, sloboda i identitet/samopoštovanje., ali takođe sa drugim
aspektima kao što su: sigurnost, privatnost, slobodno vreme i dostupnost.

Zaključak
Kvaliteta života je jedna od najznačajnihih indikatora individualne percepcije održivog
razvoja. Kvalitet života pokazuje do koje mere su potrebe i vrednosti zadovoljeni.
Individualni kvalitet života može biti meren objektivno i subjektivo. Merenje individualnog
kvaliteta života obezbeđuje četiri osnovne funkcije: identifikacija najvažnijih potreba i
vrednosti, procena kvaliteta života pod uticajem životne sredine, istraživanje varijacija
kvaliteta života u različitim okruženjima i procena efekata transformacija životne sredine na
kvalitet života.

Literatura
[1] World Commission on Environment and Development (1987). Our common future.
Oxford: Oxford University Press.
[2] Steg, L., & Gifford, R. (2005). Sustainable transportation and quality of life. Journal of
Transport Geography, 13, 59–69.
[3] Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a
national index. American Psychologist, 55(1), 34–43.
[4] De Groot, J. I. M., & Steg, L. (2006). Impact of transport pricing on quality of life,
acceptability, and intentions to reduce car use: An exploratory study in five European
countries. Journal of Transport Geography, 14, 463–470.
[5] Diener, E., Lucas, R. E., Schimmack, U., & Helliwell, J. F. (2009). Well-being for public
policy. Oxford: Oxford University Press.
[6] Diener, E., & Diener, R. B. (2008). Happiness: Unlocking the mysteries of psychological
wealth. Malden: Blackwell Publishing.
[7] Ising, H., & Kruppa, B. (2007). Stress effects of noise. In L. Luxon & D. Prasher (Eds.),
Noise and its effects (pp. 516–533). Chichester: Wiley.
[8] Poortinga, W., Steg, L., & Vlek, C. (2004). Values, environmental concern, and
environmental behavior: A study into household energy use. Environment and Behavior, 36,
70–93.
[9] Tjoelker, K. (2011). Residential quality of life in the neighbourhoods of Friesland.
Unpublished Master thesis, Faculty of Social and Behavioral Sciences, University of
Groningen, Groningen.
[10] Fawcett, W., Ellingham, I., & Platt, S. (2008). Reconciling the architectural preferences
of architects and the public: The ordered preference model. Environment and Behavior, 40,
599–618.
[11] Perlaviciute, G. (2009). Residential well-being. Unpublished Master thesis, Faculty of
Social and Behavioral Sciences, University of Groningen, Groningen.

156

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

УКЛАЊАЊЕ ХРОМА ИЗ ОТПАДОГ ОФСЕТ РАЗВИЈАЧА
ПРИМЕНОМ ЗЕОЛИТA
Removal of chromium from waste offset printing developer using
zeolite
Савка Адамовић, М. Прица, В. Кецић, Д. Новаковић, С. Петровић, Г. Делић,
С. Ђурђевић
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за графичко
инжењерство и дизајн, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад

Абстракт: У раду је испитана могућност примене зеолита, као ефикасног
адсорбента, за уклањање укупног хрома из отпадног офсет развијача. Адсорпциони
експерименти су спроведени у batch моду, како би се утврдило равнотежно време
уклањања укупног хрома из отпадног развијача, као и равнотежне константе и
кинетички модели за опис адсорпционог процеса. На основу добијених резултата
утврђено је да се диманичка равнотежа испитиваног процеса успоставља након 60
минута, при чему је остварена максимална адсорпциона ефикасност уклањања
укупног хрома од 59,01%. Добијени резултати адсорпционог процеса се најбоље
описују Фројндлиховим моделом, указујући на енергетску хетерогеност адсорпционе
површине.
Abstract: The paper examines the possibility of applying zeolite as an effective adsorbent to
remove chromium from the waste offset printing developer. Adsorption experiments were
carried out in а batch mode, in order to determine the equilibrium time of chromium removal
from waste printing developer, as well as equilibrium constants and kinetic models for
description of the adsorption process. The results indicated that dynamic equilibrium was
established after 60 minutes, with the maximum adsorption efficiency for chromium
removal of 59.01%. The results of the adsorption process are best described by the
Freundlich model, indicating the energy heterogeneity of the adsorption surface.
Key words: адсорпција, отпадни развијач, укупни хром, зеолит, графичка индустрија

1. Увод
Загађење воде и седимента металима има потенцијално негативан утицај на
животну средину и здравље људи. За разлику од већег броја органских загађујућих
материја које нису иницијално присутне у акватичној и другим деловима животне
средине, метали учествују у биогеохемијским процесима. Метали заступљени у веома
ниским концентрацијама представљају есенцијалне нутритијенте за живе организме,
али уколико су заступљени у вишку, могу бити изразито штетни за човека и животну
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средину. Њихов токсични ефекат се остварује кроз изазивање физичких поремећаја,
болести, као и иреверзибилних обољења здравог организма [1].
Позната је чињеница да су једињења хрома (Cr) нефротоксична и канцерогена, али
и да токсичност хрома превасходно зависи од његовог валентног стања. Cr(III) је
есенцијалан за човека, важан за метаболизам глукозе и липида и искоришћавање
амино киселина. На основу епидемиолошких студија, Cr(VI) је сврстан у групу 1
канцерогена, јер постоји веза између садржаја Cr(VI) у животној средини и рака
плућа, док су елементарни Cr и једињења Cr(III) сврстана у категорију 3 хуманих
канцерогена. С обзиром на то да тренд раста концентрационих нивоа хрома остварује
негативне последице по све делове животне средине и живи свет, све већа пажња се
усмерава ка уклањању наведеног полутанта из отпадних вода, непосредно пре
њиховог одлагања или изливања у реципијент [2, 3].
На основу спроведених истраживања установљено је да је један од највећих
загађивача данашњице графичка индустрија. У графичкој индустрији највећу пажњу
завређује пречишћавање и регенерација отпадног развијача, који се у процесу офсет
штампе (фази припреме) користи у циљу развијања штампарских плоча и превођења
латентних слика у видљиве слике. Након завршеног поступка развијања офсет плоча,
развијач је обојен и обогаћен тешким металима, органским полимерним везивним
средствима, као и фотосензитивним компонентама [4, 5].
Уклањање тешких метала из отпадних индустријских вода се може постићи
применом различитих физичко-хемијских метода: таложењем, јонском изменом,
адсорпцијом, електрохемијским процесима и мембранским процесима. Ове
технологије су махом скупе и енергетски захтевне, што захтева изналажење
економски повољнијих, алтернативних решења [6 - 8]. Интензивна истраживања у
свету, од деведесетих година прошлог века, се воде у области биосорпције.
Експлоатација технологије биосорпције за третман отпадних вода загађених тешким
металима је постала алтернативна метода у односу на конвенционалне третмане.
Захваљујући лакој доступности, ниској цени и великој ефикасности, биоматеријали
(коштице брескве, кајсије, окласак кукуруза, итд.) се све интензивније испитују као
могући материјали за уклањање тешких метала из отпадних вода [9]. Такође,
алуминосиликатне минералне сировине (зеолит, бентонит, апатит, итд.) због својих
физичко-хемијских и минеролошких карактеристика показују изразита адсорпциона
својства према тешким металима и другим полутантим, а због прихватљиве цене,
распрострањености и еколошке прихватљивости, налазе широку примену у
пречишћавању отпадних вода и ремедијацији контаминираних земљишта. Природни
зеолити (клиноптилолити) су кристални хидратисани алумосиликати, који поседују
бесконачну тродимензиону структуру са каналима и шупљинама. Карактеришу се
способношћу да везују и губе воду и измењују неке од својих конституционих катјона
без промене структуре [10, 11].
На основу наведених чињеница, циљ рада се заснива на испитивању могућности
примене зеолита у адсопрционој методи за уклањање укупног хрома из отпадног
развијача генерисаног током процеса офсет штампе.
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2. Материјали и методе
Експеримент је реализован кроз следеће фазе:
 прикупљање узорка отпадног развијача из офсет штампарије;
 одређивање концентрације укупног хрома у узорцима чистог и отпадног офсет
развијача применом индуковано спрегнуте плазме са масеном
спектрометријом (ICP-MS) пре адсорпционог процеса;
 одређивање равнотежног времена адсорпционог процеса;
 спровођење адсорпционог експеримента применом зеолита као адсорбента;
 одређивање концентрације укупног хрома у узорцима отпадног офсет
развијача применом ICP-MS методе након спровођења адсорпционог
експеримента;
 приказ модела за описивање нелинеарног адсорпционог процеса.

2.1 Адсорбат
Узорци чистог и отпадног развијача узети су из офсет штампарије у Новом Саду.
Сви узорци су анализирани директно без посебног предтретмана. У хемијски састав
чистог офсет развијача улазе: вода (70-80 %), калијум-карбонат (1-10 %), калијумхидроксид (1-10 %), натријум-сулфат анхидровани (10-20 %), хидрохинон (1-10 %),
калијум-сулфат (1-10 %) и диетилен-триамин пентасирћетна киселина (1-10%).
Све коришћене хемикалије током лабораторијског испитивања биле су
аналитички чисте (Merck, Nemačka). Концентрација укупног хрома је одређена у
узорку чистог и отпадног офсет развијача, ради поређења добијених резултата након
спроведеног адсорпционог експеримента.

2.2 Адсорбент
Адсорпција укупног хрома из отпадног офсет развијача спроведена је применом
зеолита. Хемијски састав зеолита приказан је у табели 1.
Табела 1. Хемијски састав зеолита
Супстанца

Садржај [мас %]

SiO2

66,9

Al2O3

13,5

Fe2O3

0,98

MgO

0,69

CaO

3,85

K2O

0,54

Na2O

0,37
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SO3

1,18

Губитак жарењем

11,99

2.3 Адсорпциони експеримент
Равнотежно време је одређено помоћу радног раствора укупног хрома, који је
добијен разблаживањем стандардног раствора хрома од 1000 mg/l дејонизованом
водом до реалне концентрације укупног хрома (2,625 mg/l) у отпадном офсет
развијачу. Одређена маса (0,2 g) адсорбента је помешана са 25 ml радног раствора
укупног хрома при брзини мешања 240 о/min, у временском периоду од 15 до 120
минута. Након истека предвиђеног реакционог времена раствори су центрифугирани
10 минута (3000 о/min) и филтрирани кроз целулозни филтер папир. Концентрације
укупног хрома одређиване су коришћењем Perkin-Elmer Elan 5000 масеног
спектрометра.
Након утврђеног равнотежног времена спроведено је испитивање ефикасности
процеса адсорпције. Експеримент се заснива на мешању различитих маса адсорбента
зеолита (0,04 - 0,24 g, са повећањем масе од 0,04 g у свакој проби) са 25 ml отпадног
офсет развијача (брзина мешања 240 o/min) при pH вредности 10,9 и температури
23,4°C. Након адсорпционог процеса одређене су концентрације укупног хрома у
супернатантима применом ICP-MS методе уз коришћење Perkin-Elmer Elan 5000
масеног спектрометра.
Табела 2. Концентрацијe укупног хрома у узорцима чистог и отпадног офсет развијача
Концентрација [mg/l] ± СДa
Метал
Чист офсет развијач
Отпадни офсет развијач
Cr
a

0,017 ± 0,001

2,625 ± 0,061

стандардна девијација

У табели 2 су приказане почетне концентрације укупног хрома у чистом и
отпадном офсет развијачу пре процеса адсорпције. На основу приказаних вредности
може се закључити да се концентрација укупног хрома у офсет ефлуенту повећала
више од 150 пута након завршеног процеса развијања офсет плоча.

3. Резултати и дискусија
3.1 Одређивање равнотежног времена адсорпције укупног хрома на зеолиту
Експериментални резултати добијени одређивањем равнотежне концентрације
укупног хрома у узорцима отпадног офсет развијача, а у оквиру експеримента
одређивања равнотежног времена, приказани су у табели 3. На основу добијених
вредности равнотежних концентрација израчуната је количина адсорбованог укупног
хрома по јединици масе адсорбента, применом једначине (1):
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Qe  V (C0  Ce ) / M (1)

(1)

gde су: Qe – количина адсорбоване супстанце (укупни хром) по маси адсорбента
(зеолита) [mg/kg]; V – запремина отпадног офсет развијача [l]; M – маса зеолита [kg],
док су C0 i Ce почетна и равнотежна концентрација укупног хрома у узорку отпадног
офсет развијача [mg/l], респективно.
Табела 3. Резултати одређивања равнотежног времена адсорпције укупног хрома на зеолиту
Време [min]
15
30
45
60
75
90
105
120

C0 [mg/l]

Ce [mg/l]

2,625

1,729
1,667
1,562
1,539
1,541
1,539
1,540
1,539

V [l]

Qe [mg/kg]

M [kg]

0,025

112,00
119,75
132,87
135,75
135,50
135,75
135,62
135,63

0,0002

На основу добијених резултата приказана је графичка зависност количине
адсорбоване супстанце по маси адсорбента од равнотежног времена (слика 1), при
чему је установљено да је оптимално време контакта за адсорпцију укупног хрома на
зеолиту као адсорбенту 60 минута. На почетку одвијања експеримента адсорпција
хрома се повећава, при чему се у 60. минуту успоставља адсорпциона равнотежа,
односно површина адсорбента је засићена адсорбатом, а након тога се адсорпциони
процес одвија константно. Са графика се уочава да je кривa зависности количине
адсорбованог укупног хрома на зеолиту од времена адсорпције глаткa, континуалнa и
води према сатурацији, указујући на могуће стварање слоја хрома на површини
зеолита.

Слика 1. Зависност количине адсорбованог укупног хрома на зеолиту од времена адсорпције
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3.2 Уклањење укупног хрома из отпадног офсет развијача применом
зеолита
Анализом узорака отпадног офсет развијача одређена је равнотежна
концентрација укупног хрома, а резултати су приказани у табели 4. На основу
добијених резултата, установљено је да са повећањем масе адсорбента равномерно
долази до смањења равнотежне концентрација укупног хрома у раствору отпадног
офсет развијача.
Табела 4. Резултати адсорпције укупног хрома применом зеолита
C 0а
Ceb
M x 10-3с
Qed
log Ce
log Qe
1/Ce
1/Qe x 10-3
[mg/l]
[mg/l]
[kg]
[mg/kg]
[mg/l]
[mg/kg]
[l/mg]
[mg/kg]
2,625
1,315
0,04
818,75
0,119
2,913
0,761
1,2
2,625
1,243
0,08
431,87
0,094
2,635
0,805
2,3
2,625
1,120
0,12
313,54
0,049
2,496
0,893
3,2
2,625
1,112
0,16
236,41
0,046
2,374
0,899
4,2
2,625
1,098
0,20
190,88
0,041
2,281
0,911
5,2
2,625
1,076
0,24
161,35
0,032
2,208
0,929
6,2
а
почетна концентрација укупног хрома; bравнотежна концентрација укупног хрома; cмаса
зеолита; dколичина адсорбованог укупног хрома по маси зеолита; еефикасност адсорпције

Ee
[%]
49,90
52,65
57,33
57,64
58,17
59,01

Слика 2. Фројндлихова изотерма за адсорпцију укупног хрома на зеолиту

Подаци адсорпције укупног хрома на зеолиту анализирани су применом
Фројндлих (енг. Freundlich) и Ленгмир (енг. Langmuir) изотермних модела. Цртањем
графичких зависности logQe = f (logCe) за Фројндлихову (слика 2) и 1/Qe = f (1/Ce) за
Ленгмирову адосрпциону изотерму (слика 3), добијене су једначине правих на основу
којих су израчунате вредности константи адсорпционих изотерми (табела 5).
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Слика 3. Ленгмирова изотерма за адсорпцију укупног хрома на зеолиту

Вредност константе Kf Фројндлихове изотерме (табела 5) указује на јасну
доминацију адсорпционог капацитета (106,169 kg/mg) у односу на интензитет
адсорпције (0,139), што оправдава и велику ефикасност адсорпције. Коефицијент
корелације (0,930) показује да подаци адсорпције укупног хрома на испитиваном
систему зеолитног материјала добро одговарају Фројндлих изотермном моделу.
Насупрот томе, експериментални подаци не одговарају Ленгмировој адсорпционој
изотерми, јер дају негативне вредности нагиба и одсечака, указујући на то да
адсопрционо понашање испитиваног система зеолита не прати претпоставке на којима
је базиран Ленгмиров модел. Разлог за одступање ових експериментално добијених
вредности од предвиђених најчешће је претпоставка на којој се заснива Ленгмиров
модел, тј. да је цела адсорпциона површина енергетски хомогена.
Табела 5. Константе Фројндлихове и Ленгмирове адсорпционе изотерме
Модели адсорпционих
Константе адсорпционих
Вредности константи
изотерми
изотерми
адсорпционих изотерми
Kfa [mg/kg]
106,169
nb
0,139
Фројндлих
R2c
0,930
Qmd[mg/kg]
-55,55
Ленгмир
KLe
-0,72
а
b
капацитет адсорбента; афинитет адсорбента према адсорбату; cкоефицијент корелације;
d
максимална количина адсорбата која може да се адсорбује по јединици масе адсорбента;
е
константа која је повезана са енталпијом адсорпције и указује на афинитет адсорбента према
адсорбату

Утицај различите количине зеолита на адсорпциону ефикасност у уклањању
укупног хрома из отпадног офсет развјача приказана је на слици 4. Утврђено је да се
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адсорпциона ефикасност значајно повећава са повећањем количине зеолита, при чему
је максимална ефикасност адсорпције укупног хрома на зеолиту износила 59,01%.

Слика 4. Зависност ефикасности адсорпције укупног хрома од масе зеолита

На основу добијених резултата установљено је да су концентрације укупног хрома
у отпадном офсет развијачу након адсорпционог процеса смањене за 39% (табела 6).
Табела 6. Концентрације укупног хрома у узорцима отпадног офсет развијача пре и након
адсорпционог процеса са зеолитом
Концентрација [mg/l] ± СД
Адсорбат
Пре адсорпције
Након адсорпције
2,625±0,025
1,601 ± 0,080
Cr

Ипак, и након примењеног адсорпционог пречишћавања узорка отпадног офсет
развијача може се установити да концентрације укупног хрома у офсет ефлуенту
прелазе максимално дозвољене концентрације (МДК) од 0,5 mg/l, препоручене
Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним
водама ("Службени гласник РС", број 50/12) [12]. Евидентно је да су концентрације
укупног хрома у отпадном офсет развијачу након адсорпције око 3 пута веће од
вредности МДК. Наведено указује да отпадни офсет развијач не сме бити директно
испуштан у канализацију, те да је неопходно спровести додатне третмане
пречишћавања пре његовог испуштања у канализациони систем или реципијент.

4. Закључак
Истраживање концентрационих нивоа тешких метала попут хрома, хазардног за
све компартименте животне средине (земљиште, вода и ваздух) је од посебног значаја
за заштиту животне и радне средине. Проблем доспевања резидуалних количина овог
метала у реципијенте није у потпуности решен. Због тога би пројектовање адекватног
модела за пречишћавање отпадних вода графичке индустрије (отпадног офсет
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развијача) пре његовог испуштања у реципијент био неопходан и вредан научни
допринос у унапређењу заштите животне средине, а посебно радне средине графичке
индустрије.
За уклањање укупног хрома из отпадног офсет развијача примењена је
адсорпциона метода коришћењем зеолита као комерцијалног адсорбента. Након
успостављања равнотежног времена на 60. минуту, спроведен је и адсорпциони
експеримент ради испитивања ефикасности уклањања укупног хрома из узорка
отпадног офсет развијача. Процес адсорпције описан је применом адсорпционих
модела помоћу Фројндлихове и Ленгмирове адсорпционе изотерме, при чему је
применљивост изотермних модела уочена само код Фројндлиховог модела. Добијени
резултати указују на постојање енергетске нехомогености површине адсорбента,
услед негативних вредности за испитиване параметре Ленгмировог модела.
Максимална адсорпциона ефикасност за зеолит је износила 59,01%, али измерене
концентрације укупног хрома у отпадном офсет развијачу су и након процеса
адсорпције превазилазе максимално дозвољене концентрације од 0,5 mg/l. Добијени
резултати указују на погодност коришћења зеолита у уклањању хрома из отпадног
офсет развијача, али и на неопходност спровођења додатних третмана пречишћавања
графичког ефлуента пре његовог испуштања у реципијент.
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РАЗВОЈ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА АПРОКСИМАЦИЈУ
КОЛИЧИНА АЗБЕСТНОГ ОТПАДА У СРБИЈИ
DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR
APPROXIMATION OF ASBESTOS WASTE IN SERBIA
Бојана Зораја*, Д.Убавин*, М. Хаџистевић*, М. Живанчев*
*Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за изжс и знр

Апстракт
Примена мера безбедности и здравља на раду у управљању отпадом који има
карактеристике опасног подразумева и познавање адекватних количина насталог
отпада. Узимајући у обзир да се азбест у прошлости интензивно користио као
свакодневни грађевински материјал, ризик се у великој мери повећава у случају
недовољно тачних података о количинама овог отпада који се и даље налази у
животној и радној околини.
Модел који израчунава приближне количине отпада који се може очекивати у
будућности, олакшава стратешко управљање азбестним отпадом. Знајући на којим
критичним тачкама се очекују које количине отпада могуће је припремити и
организовати адекватну радну снагу са неопходном заштитном опремом, чиме се
ризик по здравље радника и по околину смањује на најмању могућу меру.
Кључне речи: азбест, отпад, количине
Abstract
The application of occupational safety measures in waste management that has hazardous
characteristics implies knowledge of adequate quantities of generated waste. Given that
asbestos in the past is widely used as a daily building material, the risk has been
significantly increased in the case of insufficiently precise data on the amount of this waste
that is still in the living and working environment.
A model that calculates the approximate amount of waste that can be expected in the future,
facilitates strategic management of asbestos waste. Knowing which critical points it is
expected that the amount of waste is possible, it is possible to prepare and organize adequate
work with the necessary protective equipment, which will reduce the risk to the health of
workers and the environment as little as possible.
Key words: asbestos, waste, quantities

Увод
Азбест је уобичајен назив за групу силикатних минерала карактеристичне влакнасте
структуре. У првој половини 20. века азбестни материјали су коришћени као
грађевински материјал са одличним хидро и термо особинама. У Србији азбест се
уграђивао у објекте највише током 70-их и 80-их година 20. века, након чега је услед
доказане повезаности азбеста са бројним обољењима престала масовна употреба. Како
је Србија била један од већих извозника азбеста за Европу, забрана производње
азбестних производа наступила је тек 2011. Два рудника азбеста, лоцирана у
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централном делу Србије, престајала су са радом до 2006. године (за ту годину су
везани последњи званични подаци о количинама произведеног азбеста). (1)

Слика 1. Влакнаста форма азбеста (2)

Према Стратегији управљања отпадом за период 2010-2019. године један од циљева је
успоставити систем управљања грађевинским отпадом и отпадом који садржи азбест.
(3) Кораци који су неопходни Неопходни кораци при успостављању одговарајућег
система управљања оваквом врстом отпаду су дефинисани у оквиру Плана управљања
азбестним отпадом који је рађен за Србију (4):
1. Идентификација отпада који садржи азбест, као посебног тока отпада.
2. Израда инвентара азбеста који је у употреби.
3. Израда прогнозе количина отпада који садржи азбест који ће се одложити у
наредних 5 – 10 – 15 година.
4. Идентификација постојећих капацитета за третман и одлагање.
5. Адекватна инфраструктура за сакупљање, складиштење, третман и одлагање.
6. Идентификација недостатака у правном оквиру.
У оквиру друге тачке која предвиђа инвентар азбеста који је у употреби, неопходно је
израдити и Мапе са критичним тачкама. Мапе би идентификовале локације по
приоритетима за уклањање азбестних материјала, у зависности од врсте објекта,
количине и врсте уграђеног азбеста.
Тачка три се односи на израду прогноза количина азбестног отпада који се може
очекивати у наредним годинама. Развој модела који би дао адекватне количине је од
изузетног значаја за стратешко управљање азбестним отпадом. Модел заснован на
количинама азбеста који је употребљаван и периоду трајања азбестних материјала
биће описан у наставку рада.

Материјали и методе
Широм света азбест се користио у многе сврхе, за Србију постоје први подаци који
датирају из 1930-е године и упитању је увоз 1045 тоне. (5) На графику 1. приказана је
употреба азбеста у Србији према подацима за 1930-2007 године (4,5,6).
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График 1: Количине употребе азбеста у свету, Европи и Србији 1930-2000 године

Главни период употребе азбеста у Србији био је почетком 20. века, што је приказано
на графику 1. То се може објаснити чињеницом да је азбест био нов материјал са
добрим особинама и још увек нису биле познате његове опасности.
Пре доношења Закона о управљању отпадом, нису постојали системски подаци о
количинама насталог отпада који садржи азбест. Након ступања на снагу овог Закона
2009. године сви подаци о насталим количинама опасног отпада и посебних токова
отпада (где је азбест сврстан) морају се достављати годишње Агенцији за заштиту
животне средине. (7) Међутим, и даље ти подаци нису потпуни јер не достављају сва
предузећа податке, иако су у обавези.

График 2 Употреба азбеста у Србији 1930-2007 године

На графицима 1 и 2 смањење употребе азбеста се види током 40-их година, након
Другог светског рата. У Србији је то 25 тона годишње за 1940. Следи нагли пораст у
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50-им услед обнове после рата (график 1). Највећа потрошња азбеста забележена је
између 1975. и 1985. за Србију. Све је већа употреба азбеста, пратећи трендове у
свету, током 70-их година (11157 тона годишње) и 80-их година (21075 тона годишње)
у Србији. Оавј период је био и економски процват и развој (изградња) земЉе. 90-тих
година смањена је употреба азбеста у свету због забране за производе који садрже
азбест (график 1). Током деведесетих година Србија је била под санкцијама и ратом,
што се огледа у опадању употребе азбеста (график 1 и 2). Коришћење азбеста за 1990.
годину износило је 10819 тона годишње, а за период 1995-1999. просек је износио 439
тона годишње.
Према званичним подацима који су доступни за период 2010-2014 године, на графику
3 су приказане количине
азбестног отпада које су генерисане и које су одложене на депоније (8).
Табела1 Количине генерисаног и депонованог отпада 2010-2014 године, према званичним
подацима за Србију
Година

Генерисано

Депоновано

2010

516,6

1034,9

2011

400,9

2627

2012

240,24

306

2013

191,83

279

2014

1542,2

1647,07

График 3 Однос генерисаних и одложених количина азбестног отпада за Србију

Количине насталог азбестног отпада су веће у реалности, као што ћемо указати у
наставку. Посматрајући 2010 годину на графику, према званичним подацима 516,6т
азбестног отпада је генерисано и 1034,9т је депоновано. Постоји велико неслагање у
количинама које није објашњено и захтева даље истраживање. Званични подаци су
добијени само од компанија и индустрија које манипулишу азбестом, како подаци од
осталих предузећа нису заступљени, претпоставља се да су стварне количине веће.
Нису познате количине азбеста који се налази у складиштима или који је одложен на
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неодговарајуће депоније, након уклањања са стамбених објеката. Овакве послове,
становници углавном обављају сами, без обавештавања надлежним органима, често
несвесни ризика који прати уклањање азбестних материјала.
У овом раду за прорачун генерисања азбестног отпада, коришћена је комбинација
следећих података:
1. Количине произведеног азбеста – график 2;
2. Удео одређених азбестних материјала у укупној количини азбестних производа
(9);
3. Очекивани животни век различитих азбестних производа. (10,11).
Прорачун и анализа се заснивају на више извора укључујући прописе из области
управљања отпадом, званичне извештаје и научну литературу.
Немогуће је тачно оценити за шта је азбест коришћен, неке процене су дате у табели:
Табела 2: Удео појединих азбестних производа у укупној количини азбеста
Комерцијална производи од азбеста
Удео, %
Азбестни цемент
70
Винл-азбестни подови
10
Кочиони продукти
7
Азбестни папир и филц
5
Заптивке
3
Боје, кровни покривачи, средства за
2
затварање рупа, итд.
Филтери
2
Азбестни текстилни продукти
1
Све остале употребе
Мање од 1

Дискусија и резултати
Материјали који садрже азбест уграђивали су се у зградама у Србији више од
осамдесет година. График 4 показује количине азбестног отпада у Србији које ће се
генерисати у будућности, и количине отпада које су генерисане до сада.

График 4 Пројектоване количине азбестног отпада за Србију
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Како је приказано на графику 4. количина азбестног отпада расте након 50-их година
прошлог века. Нагли раст и пад у генерисању отпада директно прати трендове у
употреби азбестних материјала у прошлости. Количина отпада расте, све до 5209 тона
у 1985 години, и онда пада као последица рата 90-их година.
Највеће количине се тек очекују у наредним годинама, јер азбест који је уграђиван
током 70-их и 80-их година кад је била највећа експанзија у употреби, захтева
поправке и замене услед дотрајалости материјала. За 2030 годину процењује се да ће
настати 13488 тона отпада. Поново нагли пад у количинама за 2040-у годину је
резултат санкција 90-их година праћен општом забраном употребе азбестног
материјала уопште.
Уколико се упореде званични подаци и резултати добијени овим моделом, постоје
значајне разлике. На пример, према извештају за 2010 годину 516,6 т азбестног отпада
је генерисано и 1034,9 т је одложено. (8). Ако се погледа график 4 за исту годину види
се да количина азбестног отпада која је за ту годину требала бити је око 5000т.
Ова разлика, зашто су званични подаци значајно мањи, се може објаснити на више
начина:
 Недостатак званичних пријава од стране предузећа и лица који генеришу
азбестни отпад (неовлашћена предузећа и становници који рукују азбестом).
 Азбестни материјал се меса са осталим материјалима чиме се значајно
компликује идентификација присуства азбеста (боје, адитиви, итд.)
 Азбестни материјал се намерно меша са другим материјалима са циљем да се
избегну званичне процедуре које су неопходне за безбедно управљање
(уклањање, третман, одлагање).
 Азбестни отпад се одлаже не непримерене локације које нису под надзором
званичника (приватни поседи и дворишта, сметлишта…)
 Недостатак базе података са информацијама где је све, као и које количине
азбеста су коришћене, како би се олакшала идентификација ових типова
материјала у окружењу.
Неадекватно управљање азбестом носи велики ризик на људско здравље и морају се
строго поштовати правила дефинисана Правилником (12).
Познавање времена кад се могу очекивати веће количине отпада, као и критичних
места која су приоритет за уклањање и замену новим материјалима значајно
унапређују безбедно управљање азбестом. Омогућава се увођење техничких
унапређења за раднике приказани на слици 2. (сензори, детектори, аутоматизација
процеса), стриктна организација рада, визуелне инструкције, уз стандардне поступке
безбедног и здравог рада са азбестом (лична заштитна средства, процедуре, итд.)
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Слика 2 Лични детектори азбестних влакана у ваздуху

Закључак
Како је у овом раду приказано тек нас у будућности очекују значајне количине
азбестног отпада. За 15-ак година, око 2030-е ће бити највећа количина којом ће
морати да се управља. Србија тренутно нема трајно решење за одлагање азбеста и
осталог опасног отпада. Потребно је наћи трајно решење за третман и одлагање,
генерално. Познајући опасности од азбестне прашине, адекватан третман је изузетно
важан са становишта здравља радника (који ће уклонити азбест), становништва и
животне средине уопште.
Према званичним подацима, количине азбестног отпада који је генерисан и одложен
у последњих неколико година различите су (много мање) од износа у нашим
проценама. То се може објаснити постојањем залиха у окружењу. Утврђивање
постојања и расподеле ових залиха ће, такође, бити предмет нашег будућег
истраживања.
У наредним радовима и истраживањима планирана је израда мапа критичних
локација, пилот пројекат за Нови Сад.
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БEНЗEН У РAДНOJ И ЖИВOТНOJ СРEДИНИ
Benzene in the living and working environment
Дрaгaн Aдaмoвић, M. Вojинoвић Mилoрaдoв, С. Aдaмoвић, J. Рaдoнић, M. Tурк
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Фaкултeт тeхничких нaукa, Нoви Сaд, Tрг Дoситeja Oбрaдoвићa 6
draganadamovic@uns.ac.rs
Aбстрaкт: Дaнaшњи брз рaзвoj хeмиjскe индустриje дoвeo je дo прoизвoдњe и
упoтрeбe oгрoмнe кoличинe хeмикaлиja. Нajвeћи прoблeм, пoвeзaн сa прoизвoдњoм и
кoришћeњeм хeмикaлиja, jeстe нeдoвoљнo сaзнaњe o њихoвoj тoксичнoсти, oднoснo
нeдoстaтaк пoдaтaкa o путeвимa крeтaњa хeмикaлиja кao и o њихoвoм пoтeнциjaлнoм
утицajу нa људскo здрaвљe и живoтну срeдину. У oквиру рaдa су прикaзaнe
кaрaктeристикe бeнзeнa кao свeприсутнoг пoлутaнтa идeнтификoвaнoг кaкo у рaднoм,
тaкo и у живoтнoм oкружeњу. Укaзaнo je нa штeтaн утицaj пo здрaвљe и у склaду сa
тим нa врeднoсти кoнцeнтрaциja у живoтнoj и рaднoj срeдини прeпoручeнe oд стрaнe
мeђунaрoдних стручних oргaнизaциja. Рaзмoтрeнe су и мeтoдe за уклaњaњe бeнзeнa, с
oбзирoм дa сe oтпaд кojи сaдржи бeнзeн клaсификуje у кaтeгoриjу oпaснoг oтпaдa.
Abstract: Current rapid development of the chemical industry led to the production and use
of a huge amount of chemicals. The largest problem associated with the production and use
of chemicals is the insufficient knowledge of their toxicity, the lack of data on the pathways
of the movement of chemicals as well as their potential impact on human health and the
environment. The paper presents the characteristics of benzene as an omnipresent pollutant
identified both in the workplace and in the living environment. It was pointed out to the
harmful effect on health and, according to this fact, on the values of concentrations in the
living and working environment recommended by international specialized organizations.
Methods for removing benzene have also been considered, since the waste containing
benzene is classified into the category of hazardous waste.
Key words: benzene, chemical pollution, health effects

Увoд
Бeнзeн сe eмитуje у живoтну срeдину из индустриjских и прирoдних извoрa, мaдa je
aнтрoпoгeнa eмисиja нeсумњивo нajвaжниja. Eмисиje бeнзeнa у вaздух пoтичу
углaвнoм из прoцeсa сaгoрeвaњa фoсилних гoривa зa прoизвoдњу eнeргиje у
индустриjи, сaoбрaћajу и зa грejaњe згрaдa. Нajвeћe индустриjскe извoрe бeнзeнa
прeдстaвљajу рaфинeриje нaфтe и пeтрoхeмиjски кoмплeкси. У хeмиjскoj индустриjи
бeнзeн сe кoристи кao рaствaрaч. При свим нeхeрмeтичким прoцeсимa прeтaкaњa,
билo дa сe oдвиja у рaфинeриjaмa или нa бeнзинским сeрвисним стaницaмa, дoлaзи дo
испaрaвaњa. У oблaстимa сa висoким тeмпeрaтурaмa знaчajнo je испaрaвaњe из
aутoмoбилa пaркирaних нa улицaмa. Уoпштe, сaoбрaћaj je нajрaспрoстрaњeниjи
eмитeр бeнзeнa, пoсeбнo кoд вoзилa кoja кoристe бeзoлoвни бeнзин, тe сe кoличинa
бeнзeнa у гoриву у Eврoпи oгрaничaвa нa 1% (вoл.) [1]. Бeнзeн сe тaкoђe нaлaзи и у
диму цигaрeтa. Пoрeд aнтрoпoгeних извoрa пoстoje и прирoдни извoри, oд кojих сe
шумски пoжaри убрajajу у нajвeћe. У пoрeђeњу сa другим вoлaтилним oргaнским
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jeдињeњимa бeнзeн имa рeлaтивнo ниску рeaктивнoст, тaкo дa je њeгoв живoт у
aтмoсфeри дужи и мoжe сe прeнoсити нa вeликe удaљeнoсти. Прoцeнa EPA
(Environmental Protection Agency) je дa сe у Aмeрици из рaзличитих извoрa eмитуje
34000 мeтричких тoнa гoдишњe [2].
Бeнзeн je свeприсутaн у aтмoсфeри. Идeнтификoвaн je у узoрцимa вaздухa у рурaлнoм
и урбaнoм oкружeњу, кao и у узoрцимa вaздухa у зaтвoрeним прoстoриjaмa. Иaкo сe
вeликe кoличинe бeнзeнa испуштajу у oкружeњe, кoнцeнтрaциoни нивoи бeнзeнa у
oкружeњу су рeлaтивнo ниски збoг eфикaснe дeпoзициje и прoцeсa дeгрaдaциje.
Бeнзeн сe нajвeћим дeлoм рaспoдeљуje у вaздух (99,9%) при чeму инхaлaциja
прeдстaвљa дoминaнтaн пут eкспoзициje чoвeкa и чини 99% днeвнoг унoсa бeнзeнa [3,
4]. Oпштa пoпулaциja je излoжeнa бeнзeну у првoм рeду путeм дувaнскoг димa (кaкo
путeм aктивнoг, тaкo и пaсивнoг пушeњa) и путeм инхaлaциje кoнтaминирaнoг
вaздухa, пoсeбнo у зoнaмa oптeрeћeним густим сaoбрaћajeм и у близини бeнзинских
стaницa. Вaздух у близини пoстрojeњa кoja прoизвoдe или кoристe бeнзeн, кao и
вaздух у близини дeпoниja и oдлaгaлиштa oпaснoг oтпaдa, прeдстaвљajу дoдaтнe
извoрe eкспoзициje.

Физичкo-хeмиjскe кaрaктeристикe бeнзeнa
Бeнзeн (C6H6) je бeзбojнa тeчнoст слaткaстoг укусa. Вeoмa лaкo испaрaвa и слaбo сe
рaствaрa у вoди. Бeнзeн je лaкo зaпaљив, сaгoрeвa чaђaвим плaмeнoм. Пo свojим
кaрaктeристикaмa спaдa у групу лaкo испaрљивих oргaнских кoмпoнeнти. Физичкoхeмиjскe кaрaктeристикe бeнзeнa прикaзaнe су у тaбeли 1.
Taбeлa 1. Физичкo-хeмиjскe кaрaктeристикe бeнзeнa

Кaрaктeристикa

Пoдaтaк

Moлeкулскa мaсa
Бoja
Физичкo стaњe
Taчкa тoпљeњa
Taчкa кључaњa
Густинa нa 15 oC, g/cm3
Mирис
Teмпeрaтурa сaмoзaпaљивoсти
Teмпeрaтурa испaрaвaњa
Грaницa зaпaљивoсти у вaздуху

78,11
Чистa, бeзбojнa тeчнoст
Бeзбojнa дo свeтлo жутa тeчнoст
5,5 oC
80,1 oC
0,8787
Aрoмaтичaн
498 oC
-11 oC
1,2% (дoњa гaрницa),
7,8%(гoрњa грaницa)
1,4% (дoњa грaницa),
8%(гoрњa грaницa)

Грaницe eксплoзивнoсти
Фaктoри кoнвeрзиje

1ppm=3,26 mg/m3 нa 20 oC и притиску oд
1atm.;
1 mg/m3=0,31ppm

Висoкa испaрљивoст бeнзeнa кoнтрoлишe физичкe кaрaктeристикe, трaнспoрт у
oкoлини и рaспoдeлу бeнзeнa. Бeнзeн je лaкo испaрљив сa притискoм пaрe oд 95,2 mm
Hg нa 25°C. Бeнзeн je умeрeнo рaствoрљив у вoди, сa рaствoрљивoшћу 1,780 mg/l нa
25°C и Хeнриjeвoм кoнстaнтoм (5,5 10-3 atm m3/mol нa 25°C) кoja укaзуje нa
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тeндeнциjу рaспoдeлe бeнзeнa из пoвршинскe вoдe у aтмoсфeру [5]. Нajвeћи дeo
људскe пoпулaциje пoчињe дa oсeћa мирис бeнзeнa у вaздуху у oпсeгу кoнцeнтрaциja
oд 1,5-4,7 ppm (4,89-15,32 mg/m3). Рaзличитe индустриje кoристe бeнзeн зa
прoизвoдњу других хeмикaлиja, кao штo су: стирeн и други плaстични мaтeриjaли,
кумeн зa рaзличитe смoлe и циклoхeксaн зa нajлoн и синтeтичкa влaкнa. Бeнзeн сe
кoристи и у прoизвoдњи гумa, лубрикaнaтa, бoja, дeтeрџeнaтa, нaркoтикa и пeстицидa.
Прирoднe извoрe бeнзeнa прeдстaвљajу eмисиje из вулкaнa и шумских пoжaрa кoje
тaкoђe дoпринoсe присуству бeнзeнa у oкoлини. Дaнaс сe бeнзeн кoмeрциjaлнo дoбиja
из угљa и нaфтe. Збoг ширoкe упoтрeбe рaнгирa сe у првих 20 хeмикaлиja
прoизвeдeних у СAД [6]. Вишe oд 98% бeнзeнa кojи сe дaнaс прoизвoди у СAД сe
дoбиja из пeтрoхeмиjскe и нaфтнe индустриje.

Упoтрeбa бeнзeнa
Бeнзeн сe у нajвeћoj мeри упoтрeбљaвa кao рaствaрaч у хeмиjскoj и фaрмaцeутскoj
индустриjи, кao пoчeтнo jeдињeњe или интeрмeдиjeр у синтeзи брojних хeмикaлиja и
кao aдитив у бeнзину. Бeнзeн издвojeн из нaфтe и угљa сe примaрнo кoристи кao
интeрмeдиjeр у прoизвoдњи других хeмикaлиja или кoнaчних прoизвoдa. Нajвeћу
примeну бeнзeн прoнaлaзи у прoизвoдњи eтилбeнзeнa, кумeнa и циклoхeксaнa.
Нajвeћи дeo бeнзeнa (55%) сe кoристи зa дoбиjaњe eтилбeнзeнa кojи сe упoтрeбљaвa
кao интeрмeдиjeр у прoизвoдњи стирeнa, кojи сe дaљe кoристи зa прoизвoдњу
плaстичних мaтeриjaлa.
Бeнзeн je пoсeбнo вaжaн aдитив бeзoлoвнoг бeнзинa збoг свojих aнтидeтoнирajућих
кaрaктeристикa. Из дaтoг рaзлoгa кoнцeнтрaциja aрoмaтa je пoвeћaнa у бeзoлoвним
гoривимa [7]. Зaпрeмински прoцeнaт бeнзeнa у бeзoлoвнoм бeнзину крeћe сe oд 1 дo
2% [8]. EPA je oкaрaктeрисaлa бeнзeн кao хaзaрдни пoлутaнт вaздухa и кao oпaсaн
oтпaд [9].
Пoстojи мнoштвo дoкaзa кojи сврстaвajу бeнзeн у групу хумaних кaнцeрoгeнa (Групa
A пo клaсификaциjи IARC- International Agency for Research on Cancer). Jeдaн oд
знaчajних рeзултaтa aкциje EPA je тaj дa je ширoкa упoтрeбa бeнзeнa кao рaствaрaчa у
вeликoj мeри смaњeнa пoслeдњих гoдинa. Mнoги прoизвoди кojи су у прoшлoсти
кoристили бeнзeн кao рaствaрaч у синтeзи, дaнaс кoристe другe oргaнскe рaствaрaчe.
Бeнзeн сe у тaквим прoизвoдимa мoжe нaћи сaмo кao трaг нeчистoћa. Maњe oд 2%
прoизвeдeнe кoличинe бeнзeнa сe кoристи кao рaствaрaч у прoдуктимa кao штo су бoje,
aдхeзиви, oдстрaњивaчи бoja, вeштaчкa кoжa и гумaрски прoизвoди. Бeнзeн je у
вeликoм oбиму упoтрeбљaвaн у индустриjи oбућe и штaмпaрству [10]. У прoшлoсти
су мнoги прoизвoди ширoкe упoтрeбe сaдржaли мaлe кoличинe бeнзeнa: oдстрaњивaчи
бoja, рaзрeђивaчи, чистaчи кaрбурaтoрa, дeнaтурисaни aлкoхoл, вeзивa гумe, лeпилa зa
тeпихe, тeчни дeтeрџeнти зa прaњe тeпихa и вoскoви зa нaмeштaj [11, 12].
Oтпaд кojи сaдржи бeнзeн, кao штo су: кoмeрциjaлни хeмиjски прoизвoди,
прoизвeдeни хeмиjски интeрмeдиjeри, упoтрeбљeни рaствaрaчи, сврстaвa сe у oпaсaн
oтпaд [13]. Oтпaд кojи нaстaje кao спoрeдни прoдукт тoкoм прoцeсa прoизвoдњe
бeнзeнa укључуje кисeлe и aлкaлнe муљeвe, чврстo-тeчнe суспeнзиje. У прoшлoсти je
oдлaгaњe нa дeпoниje и у лaгунe биo глaвни мeтoд уклaњaњa индустриjскoг oтпaдa
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кojи сaдржи бeнзeн. Пoрeд биoдeгрaдaциje oчeкивaлo сe и дa дeo бeнзeнa oтпaри у
aтмoсфeру. Нa жaлoст бeнзeн сe, пoрeд oстaлих oпaсних кoнтaминaнaтa, инфилтрирa у
пoдзeмнe вoдe из лaгунa у кojимa je oдлoжeн.

Уклaњaњe бeнзeнa
Дaнaс сe прeпoручуje мeтoд уклaњaњa инсинeрaциjoм смeшe рaствaрaчa и муљeвa нa
тeмпeрaтурaмa кoje oмoгућaвajу кoмплeтнo сaгoрeвaњe. Прeпoручeнe мeтoдe зa
сaгoрeвaњe су: тeчнe ињeкциje (кoje сaгoрeвajу нa тeмпeрaтурaмa oд 650–1600°C и
врeмeнoм зaдржaвaњa oд 0,1 дo 2 сeкундe), сaгoрeвaњe у рoтaциoним пeћимa (у
тeмпeрaтурнoм oпсeгу oд 820-1600°C и врeмeнoм бoрaвкa кoje сe мeри сeкундaмa зa
тeчнoсти и гaсoвe и сaтимa зa чврсту фaзу) и инсинeрaциja у флуидизoвaнoм слojу (у
oпсeгу тeмпeрaтурa oд 450 дo 980°C и врeмeнoм бoрaвкa у трajaњу oд нeкoликo
сeкунди зa гaсoвe и тeчнoсти, дoк je нeштo дужe врeмe пoтрeбнo зa чврсту фaзу) [13].
Бeнзeн сaгoрeвa чaђaвим плaмeнoм, тe су рaствoри сa aцeтoнoм и aлкoхoлoм
прeпoручeни у циљу минимизoвaњa димa у рeaкциjaмa сaгoрeвaњa. Ињeктирaњe у
пoдзeмнe слojeвe (ундeргрoунд ињeцтиoн) прeдстaвљa вeoмa вaжну тeхнику
уклaњaњa. Сaм пoступaк прeдстaвљa ињeктирaњe oтпaдних тeчнoсти у дубoкe
гeoлoшкe фoрмaциje у кojимa дoлaзи дo зaмeнe прирoдних флуидa.

Утицaj бeнзeнa нa здрaвљe
Бeнзeн дoспeвa у oргaнизaм прeкo плућa, гaстрoинтeстинaлнoг трaктa кao и путeм
кoжe. У случajу eкспoзициje висoким кoнцeнтрaциoним нивoимa бeнзeнa, oкo
пoлoвинe инхaлирaнoг бeнзeнa улaзи у крвoтoк. Нajвeћи дeo бeнзeнa кojи je
ингeстирaн и aпсoрбoвaн путeм гaстрoинтeстинaлнoг трaктa прeлaзи у крвoтoк. Зa
рaзлику oд eкспoзициje путeм инхaлaциje и ингeстиje, сaмo мaлe кoличинe бeнзeнa
путeм дeрмaлнoг кoнтaктa дoспeвajу у крвoтoк. Кaдa дoспe у крвoтoк бeнзeн путуje
крoз oргaнизaм, при чeму пoстojи мoгућнoст приврeмeнoг склaдиштeњa у мaснoм
ткиву и кoштaнoj сржи. Бeнзeн сe кoнвeртуje у мeтaбoлитe у jeтри и кoштaнoj сржи.
Нajвeћи брoj мeтaбoлитa нaпуштa oргaнизaм путeм уринa нaкoн 48 сaти oд
eкспoзициje.
Нaкoн eкспoзициje бeнзeну нeкoликo фaктoрa oдрeђуjу дa ли ћe дoћи дo утицaja нa
здрaвљe и укaзуjу нa oзбиљнoст тaквих eфeкaтa. Oви фaктoри укључуjу кoличину
бeнзeнa кao и дужину eкспoзициje. Нajвeћи брoj инфoрмaциja o eфeктимa дугoтрajнe
eкспoзициje пoтичe из студиja o рaдницимa зaпoслeним у индустриjaмa кoje прoизвoдe
или кoристe бeнзeн. У тaквим услoвимa рaдници су излoжeни вишим
кoнцeнтрaциoним нивoимa бeнзeнa у oднoсу нa кoнцeнтрaциoнe нивoe кojим je
излoжeнa oпштa пoпулaциja. Tрeнутни нивoи бeнзeнa нa рaднoм мeсту су знaтнo нижи
у oднoсу нa oнe у прoшлoсти. Зaхвaљуjући рeдукциjи и пoстojaњу зaштитнe oпрeмe,
кao штo су рeспирaтoри, мaњи брoj рaдникa имa симптoмe трoвaњa бeнзeнoм [14].
Крaткoтрajнa eкспoзициja (5-10 min) вeoмa висoким кoнцeнтрaциoним нивoимa
бeнзeнa (10000–20000 ppm) мoжe рeзулирaти лeтaлним исхoдoм. Нижи
кoнцeнтрaциoни нивoи (700-3000 ppm) мoгу узрoкoвaти пoспaнoст, вртoглaвицу,
убрзaн рaд срцa, глaвoбoљe, дрхтaвицу, збуњeнoст и нeсвeстицу. У вeћини случajeвa
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oви симптoми нeстajу кaдa eкспoзициja прeстaнe, oднoснo кaдa чoвeк пoчнe дa удишe
свeж вaздух [14].
Кaнцeрoгeнoст бeнзeнa je дoкумeнтoвaнa у вeликoм брojу случajeвa кoд рaдникa
излoжeних утицajу бeнзeнa. Eпидeмиoлoшкe студиje и извeштajи у пojeдиним
случajeвимa oбeзбeђуjу jaснe дoкaзe o узрoчнo пoслeдичним вeзaмa излoжeнoсти
бeнзeну и прoдуктимa кojи сaдржe бeнзeн у рaднoj срeдини сa aкутнoм
миjeлoгeнoзнoм лeукeмиjoм (AMЛ). Eпидeмиoлoшкe студиje су гeнeрaлнo oгрaничeнe
мнoштвoм хeмиjских eкспoзициja и мeтoдoлoшким прoблeмимa, кojи укључуjу
нeaдeквaтaн или слaб мoнитoринг и лoшe стaтистичкe пoдaткe, aли кoнстaнтни пoдaци
крoз брojнe студиje укaзуjу нa бeнзeн кao кључни фaктoр ризикa oд пojaвљивaњa AMЛ
[14].
Oпштa пoпулaциja и eкспoзициja у рaднoj срeдини
Студиje TEAM (The Total Exposure Assessment Monitoring Studies) спрoвeдeнe oд
стрaнe EPA измeђу 1980. и 1990., укaзуjу нa чињeницу дa су нajзнaчajниjи извoри
кoнтaминaциje мaли пo oбиму eмисиje и у нeпoсрeднoм oкружeњу oпштe пoпулaциje.
Битaн зaкључaк кojи прoизилaзи из oвих студиja je дa вeличинa извoрa eмисиje и oбим
eкспoзициje нису у кoрeлaциjи. TEAM студиje укaзуjу дa je близу 85% aтмoсфeрскoг
бeнзeнa прoдукoвaнo сaгoрeвaњeм фoсилних гoривa oд стрaнe aутoмoбилa и
зaгрeвaњeм дoмaћинстaвa, a дa прeoстaлих 15% пoтичe oд индустриje. Нaсупрoт
чињeници дa нaфтни прoдукти нajвишe дoпринoсe пoвeћaњу кoнцeнтрaциje бeнзeнa у
aтмoсфeри, стojи пoдaтaк дa пoлoвинa укупнe eкспoзициje oпштe пoпулaциje пoтичe
oд дувaнскoг димa [15]. Чaк и пaсивнo излaгaњe дувaнскoм диму je oдгoвoрнo зa вeћу
eкспoзициjу бeнзeну (oкo 5 % oд укупнe) нeгo eмисиja цeлoкупних индустриjских
кaпaцитeтa СAД (3% oд укупнe) [15].
Aктивнoсти кoje су пoвeзaнe сa aутoмoбилимa, кao штo je сaмa вoжњa и дoпуњaвaњe
гoривa су тaкoђe вeoмa знaчajнe. Прaктичнo свe eмисиje бeнзeнa, oкo 99,9%, нa крajу
дoспeвajу у вaздух. Oпштa пoпулaциja мoжe бити излoжeнa бeнзeну крoз инхaлaциjу
кoнтaминирaнoг вaздухa, пoсeбнo у зoнaмa oптeрeћeних густим сaoбрaћajeм и у
близини бeнзинских стaницa. Бeнзeн чини 1-2% вeћинe бeнзинских мeшaвинa и
oслoбaђa сe у oблику пaрe из aутoмoбилских eмисиja. Свe дoк je бeнзeн кoнституeнт
aутoмoбилских издувних гaсoвa и бeнзинских испaрeњa, људи кojи прoвoдe вишe
врeмeнa у aутoмoбилимa, пoсeбнo у зoнaмa oптeрeћeним густим сaoбрaћajeм пoсeдуjу
пoвeћaну личну eкспoзициjу бeнзeну. Пoд прeтпoстaвкoм дa je прoсeчнa
кoнцeнтрaциja бeнзeнa 12.5 ppb (40 μg/m3) зa пoкрeтaњe aутoмoбилa и дужину
eкспoзициje 1 сaт/дaн, прoрaчунaти унoс зa вoжњу у aутoмoбилу je 40 μg/dan [16].

Прeпoрукe свeтских oргaнизaциja
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) прoписуje кoнцeнтрaциoни нивo
бeнзeнa у рaднoj срeдини. Maксимaлнo дoзвoљeнa кoличинa бeнзeнa у рaднoj
прoстoриjи тoкoм 8 чaсoвнoг рaднoг дaнa и 40 чaсoвнe рaднe нeдeљe je 1 ppm (3,26
mg/m3). Збoг чињeницe дa бeнзeн узрoкуje кaнцeр NIOSH (National Institute for
Occupational Safety and Health) прeпoручуje свим рaдницимa дa нoсe спeциjaлну
зaштитну oпрeму зa дисaњe у случajу дa нивoи бeнзeнa прeкoрaчуjу прeпoручeнe
кoнцeнтрaциoнe нивoe oд 0,1 ppm [14].
179

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

Зaкључaк
У рaду je aнaлизирaн утицaj бeнзeнa кao свeприсутнoг пoлутaнтa нa квaлитeт
живoтнoг и рaднoг oкружeњa. С oбзирoм нa дoкaзaну кaнцeрoгeнoст бeнзeнa
прeпoручуje сe oбaвeзнa упoтрeбa oдгoвaрajућe зaштитнe oпрeмe приликoм свaкoг
кoнтaктa и инхaлaциje чaк и изузeтнo ниских кoнцeнтрaциja бeнзeнa. Нaимe пoзнaт je
фeнoмeн aкумулaциje кaнцeрoгeнoг eфeктa бeнзeнa. To знaчи дa врeмe прoтeклo
измeђу вишeкрaтнoг излaгaњa мaлим дoзaмa и кoнцeнтрaциjaмa кaнцeрoгeнa нeћe
ништa aнулирaти или пoпрaвити, oднoснo дa дoлaзи дo сaбирaњa нeгaтивних eфeкaтa.
Meхaнизaм дejствa кaнцeрoгeнa нa ДНК je исти кao и у случajу joнизуjућeг зрaчeњa.
Збoг тoгa сe oвa хeмиjскa jeдињeњa и њихoви мeтaбoлити у oргaнизму вeoмa чeстo
нaзивajу рaдиoмимeтицимa.
У дoмaћeм зaкoнoдaвству нису дeфинисaнe врeднoсти мaксимaлнo дoзвoљeних
кoнцeнтрaциja бeнзeнa у рaднoj срeдини. Прeмa вaжeћeм Прaвилнику o грaничним
врeднoстимa ("Службeни глaсник РС", бр. 54/92, 30/99, 19/2006), грaничнa врeднoст
имисиje зa бeнзeн у дoмaћeм зaкoнoдaвству je прoписaнa и упрoсeчeнa нa гoдишњeм
нивoу oнa изнoси 5 μg/m3.
У циљу прoмoвисaњa здрaвих и бeзбeдних услoвa зa рaд, прe свeгa у дeлaтнoстимa у
кojимa дoлaзи je бeнзeн уoбичajeни кoнтaминaнт рaднoг oкружeњa, нeoпхoднo je
нajпрe прихвaтити сугeрисaнe врeднoсти oд стрaнe мeђунaрoдних стручних
oргaнизaциja, aли и oтићи и кoрaк дaљe и прeдупрeдити штeтнe eфeктe кoje je кaсниje
нeмoгућe пoрaвити.
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UPRAVLJANJE FARMACEUTSKIM OTPADOM
MANAGEMENT OF FARMACEUTICAL WASTE
Vesna Lazarević*, Ivan Krstić*
*Vojna bolnica Niš, Centar za preventivnu medicinsku zaštitu
**Fakultet zaštite na radu u Nišu, Univerzitet u Nišu
Rezime:
Farmaceutski otpad podrazumeva lekove sa isteklim rokom trajanja, neupotrebljive lekove,
primarnu ambalažu u koju su takvi lekovi upakovani, kao i instrumenti koji su korišćeni u
primeni ili pripremi lekova. Farmaceutski otpad proizvode različiti proizvođači otpada,
uključujući apoteke, kao i druge zdravstvene ustanove. Farmaceutski otpad nastaje i u
veterinarskom sektoru, kao i kod građana u kućnim apotekama (domaćinstva). Ovaj tip
otpada predstavlja rizik po zdravlje ljudi, te stoga zahteva organizovan proces upravljanja i
kontolu u cilju unapređenja zdravlja celokupne populacije, kao i zaštite i očuvanja životne
sredine.
Ključne reči: farmaceutski otpad, upravljanje.
Summary:
Pharmaceutical waste includes drugs with an expired shelf life, unusable medications, the
primary packaging in which such drugs are packaged, as well as the instruments which are
used in the application or preparation of a medicament. Pharmaceutical waste products of
various manufacturers of waste, including pharmacies, and other healthcare facilities.
Pharmaceutical waste also arises in the veterinary sector as well as in the home pharmacies.
This type of waste presents a risk to human health, and therefore requires an organized
process management and possession for the purpose of improving the health of the entire
population, as well as the protection and preservation of the environment.
Keywords: pharmaceutical waste, management.

1. Uvod u upravljanje farmaceutskim otpadom
U farmaceutski otpad spadaju svi lekovi, uključujući i primarnu ambalažu, kao i sav pribor
korišćen za njihovu primenu, a koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka upotrebe,
neispravnosti u pogledu njihovog propisanog kvaliteta, kontaminirane ambalaže, prolivanja,
rasipanja, koji su pripremljeni, pa neupotrebljeni, vraćeni od krajnjih korisnika ili se ne mogu
koristiti iz drugih razloga, kao i farmaceutski otpad iz proizvodnje lekova i prometa lekova na
veliko i malo i izrade galenskih, odnosno magistralnih lekova i drugi farmaceutski otpad.
Farmaceutski otpad može biti:
 neopasan - ne predstavlja opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ne tretira se po
postupku propisanom za upravljanje opasnim farmaceutskim otpadom i
 opasan - nastao od lekova i dezinficijenasa koji sadrže teške metale, kao i lekova poznatog
sastava i lekova čiji se sastav ne može utvrditi, a zahtevaju posebne postupke tretmana i
uključuje citotoksični i citostatički otpad, odnosno citotoksične i citostatičke lekove
(toksična jedinjenja koja imaju kancerogeni, mutageni i/ili teratogeni efekat) koji su postali
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neupotrebljivi, otpad koji nastaje prilikom korišćenja, transporta i pripreme lekova sa
citotoksičnim i citostatičkim efektom, uključujući primarnu ambalažu koja je bila u
kontaktu sa opasnom materijom i sav pribor korišćen za pripremu i primenu takvih
proizvoda.

2. Klasifikacija i razvrstavanje farmaceutskog otpada
Klasifikacija infektivnog otpada prati zahteve definisane u Evropskom katalogu otpada (verzija
na srpskom jeziku - Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, „Sl. glasnik RS”
br. 56/2010) i obezbeđuje standardizovan sistem za klasifikaciju otpada koji se primenjuje u
Evropskoj Uniji. Sistem koristi šestocifrene šifre - EKO šifre koje zavise od mesta nastanka
otpada. Prisustvo zvezdice (*) pored EKO šifre označava da se takav otpad klasifikuje kao
opasan. Dakle, u skladu sa propisima o otpadu, farmaceutski otpad se klasifikuje:
 18 01 08* - citotoksični i citostatski otpad iz humane medicine,
 18 01 09 - ostali farmaceutski otpad iz humane medicine,
 18 02 07* - citotoksični i citostatski otpad iz veterinarske medicine,
 18 02 08 - ostali farmaceutski otpad iz veterinarske medicine,
 20 01 31* - citotoksični i citostatski otpad iz domaćinstava i
 20 01 32 - ostali farmaceutski otpad iz domaćinstava.
Razvrstavanjem otpada olakšava se pravilan transport, tretman i odlaganje. S obzirom da se
većina farmaceutskog otpada, sa izuzetkom farmaceutskog otpada koji ne predstavlja nikakav
rizik po javno zdravlje ili životnu sredinu, spaljuje na visokoj temperaturi, zahtevi za
razvrstavanjem farmaceutskog otpada su ograničeni i većina farmaceutskog otpada može da se
odloži u isti kontejner. U skladu sa tim, farmaceutski otpad se razvrstava na sledeći način:
 sopstveni farmaceutski otpad iz apoteke i otpad preuzet od građana - farmaceutski
otpad proizveden u apoteci, kao što su lekovi kojima je istekao rok trajanja, mora da se
razdvoji od otpada koji je prikupljen od građana, na osnovu zakonske regulative
 tečni farmaceutski otpad - male količine tečnosti koje su upakovane u bočice ili ampule
ne moraju da bude razdvojene od drugih vrsta čvrstog farmaceutskog otpada, osim za
“slobodne tečnosti” za koje važe specifični zahtevi,
 farmaceutski otpad koji ne predstavlja rizik za javno zdravlje i životnu okolinu farmaceutski proizvodi kojima je istekao rok trajanja ili koji iz bilo kog drugog razloga više
nisu upotrebljivi, a koji ne sadrže aktivnu supstancu ne moraju da se tretiraju kao opasan
otpad i mogu se odlagati zajedno sa komunalnim otpadom ili u kanalizaciju,
 ambalaža - primarna ambalaža, ambalaža koja jeste ili je bila u dodiru sa farmaceutskim
proizvodom, smatra se farmaceutskim otpadom, sve dok sadrži sam farmaceutski proizvod
sa isteklim rokom trajanja, dok sva druga ambalaža, koja nije, niti je bila, u dodiru sa
farmaceutskim otpadom može da se razdvoji od otpada i razvrsta u kantu za komunalni
otpad ili u kantu za otpad za reciklažu,
 kontrolisane psihoaktivne supstance - kontrolisane psihoaktivne supstance, kao što su
morfijum, metadon, kodein i neke vrste sedativa i anestetika, moraju da se čuvaju zaključane
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u metalnim ormarima sa bezbednosnim bravama, čime se sprečava pristup neovlašćenim
licima i biti razdvojene od drugog farmaceutskog otpada,
citotoksične i citostatske supstance - citotoksični i citostatski lekovi sadrže toksične
supstance sa karcinogenim, mutagenim i/ili teratogenim svojstima, te se stoga klasifikuju
kao opasan otpad i moraju da budu odvojene od svih drugih vrsta farmaceutskih proizvoda i
odložene u ljubičaste hermetički zatvorene kontejnere,
sudovi pod pritiskom - sudovi pod pritiskom obuhvataju pune, delimično ispražnjene ili u
potpunosti ispražnjene kontejnere i bočice za aerosole sa tečnostima, gasovima, ili
praškastim materijalom pod pritiskom i trebalo bi da budu izdvojeni u poseban kontejner,
određen za tu namenu.
oštri predmeti i periferni instrumenti - igle upotrebljene za injekcije i druga medicinska
sredstva smatraju se farmaceutskim otpadom, ali i infektivnim otpadom, i potrbno je da se
sakupljaju odvojeno od drugih vrsta farmaceutskog otpada, u žute kontejnere za oštre
predmete, dok oštri predmeti i špricevi korišćeni za primenu citotoksičnih/citostatskih
lekova u ljubičaste kontejnere za oštre predmete i
žive vakcine - vakcine protiv rubele, malih boginja, poliomijelitisa i besnila, smatraju se
farmaceutskim i infektivnim otpadom. Žive vakcine kojima je istekao rok trajanja ili koje su
iz drugih razloga neupotrebljive, razdvajaju se u žuti kontejner i autoklaviraju pre daljeg
odlaganja.

3. Ambalaža za farmaceutski otpad
U zavisnosti od očekivane količine farmaceutskog otpada, od toga da li je otpad nastao u
apoteci ili su ga predali građani, prostora koji je unutar apoteke dostupan za čuvanje
farmaceutskog otpada i procedura i učestalosti sakupljanja otpada, za čuvanje farmaceutskog
otpada mogu da se koriste različiti kontejneri prikazani u tabeli 1.
Tabela 1 Ambalaža za farmaceutski otpad
Ambalaža
Kontejner za oštre predmete sa
odobrenjem UN

Primena

Ostale informacije

Dizajnirani specifično za
odlaganje igala za špriceve.
Otvor sa jednosmernim
zatvaračem obezbeđuje da je,
kada je jednom trajno zatvoren
i odložen, nemoguće izvaditi
oštre predmete iz kontejnera.

 Boja žuta
 Zatvarač koji omogućava i

privremeno i trajno zatvaranje
 Dodatak za uklanjanje igala za

dodatnu bezbednost
 Zavarena oznaka koja ne može da se

ukloni
 Odgovara standardima UN
 Označen znakom za biološku

opasnost
Kontejner za necitotoksični
farmaceutski otpad

Za sakupljanje necitotoksičnog
farmaceutskog otpada, kao što
je najveći broj neupotrebljenih,
neupotrebljivih ili neželjenih
lekova, koje građani donose i
predaju apotekama.

184

 Boja crvena
 Izdržljivi, otporni na curenje, sa

poklopcem
 Sa mogućnošću zaključavanja
 Dizajnirani tako da ih je nemoguće

greškom smatrati kontejnerima za
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komunalni otpad
 Nisu pogodni za transport otpada

Crvene kese za farmaceutski otpad
Za sakupljanje necitotoksičnog
farmaceutskog otpada, kao što
je najveći broj neupotrebljenih,
neupotrebljivih ili neželjenih
lekova, koje građani donose i
predaju apotekama.
Kontejner za citotoksični/citostatski
otpad
Za sakupljanje i čuvanje
citotoksičnih i citostatskih
farmaceutskih proizvoda.
Moraju da se čuvaju odvojeno
od drugog otpada.

Kartonska kutija za sakupljanje
farmaceutskog otpada

Za sakupljanje, skladištenje i
transport čvrstog otpada
kao što su lekovi sa isteklim
rokom trajanja i kontejneri za
igle. Pogodni i za sakupljanje
malih količina tečnosti u
ambalaži (ampule i bočice).






Boja crvena
Otporne na curenje
Mogućnost hermetičkog zatvaranja
Dizajnirane tako da ih nije moguće
greškom smatrati za kese za
komunalni otpad
 Iako odgovaraju zakonskim
zahtevima, nisu pogodne za transport
otpada.
 Boja ljubičasta
 Izdržljivi, otporni na curenje, sa

poklopcem
 Mogućnost hermetičkog zatvaranja
 Šifre iz Evropskog kataloga otpada

(EKO) i šifre opasnosti moraju da
budu jasno vidljive
 Odgovara standardima UN
 Sa odobrenjem UN i stoga pogodni za

transport otpada
 Mesto za postavljanje nalepnice
 Pre upotrebe sklopljene, pa se mogu

čuvati na manjem prostoru
 Odgovaraju predloženim izmenama

propisa.

4. Obeležavanje farmaceutskog otpada
Postavljanje nalepnica na ambalažu sa farmaceutskim otpadom je postupak u skladu sa
zakonskim zahtevima. Farmaceutski otpad je potrebno jasno obeležiti prilikom pripreme za
konačno odlaganje. Nalepnice se postavljaju na kontejnere sa otpadom kada se oni trajno
zatvore, odnosno kada su napunjeni otpadom. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
koji je u primeni propisuje da će sav upakovani farmaceutski otpad biti obeležen znakovima za
korozivne i zapaljive materijale, što će u većini slučajeva biti netačno, ali je takva nalepnica
propisana. Za obeležavanje citotoksičnog i citostatskog otpada, važeći Pravilnik propisuje
upotrebu simbola koji prikazuje ćeliju u deobi i to u kasnoj telefazi. Ovaj simbol, međutim, nije
uobičajeno u upotrebi u Evropi, ali jeste u nekim zemljama poput Australije i Novog Zelanda.
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Slika 1. Obeležavanje faramaceutskog otpada

Međutim, neposredno pre odnošenja otpada iz apoteke, pri transportu otpada javnim
putevima, neophodno je da se postave dodatne nalepnice koje su neophodne za transport
ovog opasnog otpada.
Obeležavanje kontejnera pravilnim oznakama i opisima proizvoda (u dogovoru sa
preduzećem za upravljanje otpadom, takozvanim operaterom) za sadržaj paketa sa otpadom
od ključnog je značaja za pravilno postupanje sa farmaceutskim otpadom, iz tri osnovna
razloga:
 materijal se pravilno identifikuje u svrhe reciklaže ili drugog povraćaja vrednosti,
 olakšava se postupak ukoliko dođe do nesrećnog slučaja i(li) izlivanja i
 obezbeđuje se da će preduzeće koje dalje rukuje otpadom odabrati pravilan metod
 odlaganja.

5. Skladištenje farmaceutskog otpada
Nakon razvrstavanja farmaceutskog otpada, otpad mora da se čuva do trenutka sakupljanja.
U zavisnosti od dostupnog mesta za skladištenje i dogovora sa operaterom, koji je
angažovan za sakupljanje farmaceutskog otpada, potrebno vreme skladištenja je od nekoliko
dana do nekoliko meseci. Na osnovu odredbi zakona kojim se reguliše upravljanje otpadom,
čuvanje farmaceutskog otpada u apoteci nije dozvoljeno duže od 12 meseci.
U zavisnosti od količina farmaceutskog otpada, vrste otpada koje su prisutne, dostupnog
prostora za skladištenje i učestalosti sakupljanja, farmaceutski otpad može da se čuva na
različite načine i na različitim mestima skladištenja.
Ipak, sledeći zahtevi primenljivi su u svakom slučaju:
farmaceutski otpad se čuva odvojeno od upotrebljivih lekova, kako bi se izbeglo slučajno
izdavanje otpadnih lekova kao upotrebljivih,
citotoksični i citostatski otpad se skladišti odvojeno od ostalog farmaceutskog otpada,
kontrolisane psihoaktivne supstance se čuvaju pod ključem u metalnom ormanu,
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nekompatibilne supstance (supstance koje mogu da reaguju jedna s drugom, kao što su
zapaljive supstance i oksidaciona sredstva) moraju da se čuvaju odvojeno jedne od drugih,
skladišta trebaju da imaju dobru ventilaciju i da budu obezbeđena i
skladišta se moraju održavati čistim, suvim i bez vlage, a u njima se ne može čuvati nikakav
drugi materijal.
Skladišta mogu značajno da se razlikuju po vrsti i veličini. U malim apotekama, gde se otpad
čuva u ograničenim vremenskim periodima, skladište može da bude i orman sa različitim
policama za različite vrste farmaceutskog otpada koje moraju da se čuvaju odvojeno.
Ukoliko su u apoteci prisutne i kontrolisane psihoaktivne supstance, taj orman mora da bude
izrađen od čelika i mora biti stalno zaključan. Ipak, dobra praksa podrazumeva i da se otpad
koji ne potiče od kontrolisanih psihoaktivnih supstanci čuva pod ključem.
Ukoliko se otpad čuva u toku dužih vremenskih perioda, a dostupan je dodatni prostor za
čuvanje farmaceutskog otpada, mogu se koristiti odvojeni ormani za skladištenje različitih
vrsta otpada. Ukoliko je moguće namenski odrediti celu prostoriju, ona može i ne mora biti
zaključana, dok orman namenjen za kontrolisane psihoaktivne supstance, izrađen od čelika,
mora obavezno imati bravu za zaključavanje. Za ostale vrste farmaceutskog otpada biće
dovoljne otvorene police.
Velike apoteke koje nemaju dovoljno prostora za skladištenje farmaceutskof otpada u okviru
svog objekta mogu da se odluče za posedovanje spoljašnjeg skladišta, ili mogu da ga čuvaju
u već izrađenim kontejnerima ili objektu koji je posebno izgrađen u tu svrhu.
Različiti odeljci unutar tog kontejnera ili objekta mogu da se koriste za čuvanje različitih
vrsta otpada. Nekompatibilne supstance će se čuvati razdvojene najmanje tri metra, ili
razdvojene vatrostalnom pregradom. Primeri kontejnera prikladnih za spoljašnja skladišta
prikazani su na slici 2.

Slika 2 Kontejeneri za skladištenje farmaceutskog otpada

6. Smanjenje rizika pri rukovanju farmaceutskim otpadom
U najvećem broju slučajeva, otpad kojim će se rukovati neće biti značajno različit od
upotrebljivih lekova, posebno ukoliko je otpad kojim se rukuje nastao u samoj apoteci. U
tom slučaju, otpad je poznat i verovatno je da će se nalaziti u originalnoj ambalaži.
Rukovanje ovim otpadom će podrazumevati skidanje kutija sa polica i uklanjanje
sekundarne ambalaže, kako bi se smanjila količina farmaceutskog otpada koji se odlaže,
čime se smanjuju i troškovi odlaganja. Rizici koji se dovode u vezu sa ovim procesom su
minimalni, iako je moguće da se javi blaga iritacija kože ruku ukoliko se rukuje velikim
187

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

brojem pakovanja. Prilikom rukovanja otpadom koji su predali građani, rizici će i dalje biti
mali, ali je moguće da će u izuzetnim slučajevima otpad sadržati nepoznate supstance, oštre
predmete, oštećenu ambalažu i slično, što će predstavljati veći rizik nego upotrebljivi lekovi
koji su uredno upakovani u blister pakovanja i kartonske kutije.
Pri rukovanju farmaceutskim otpadom preporučuje se upotreba lične zaštitne opreme (LZO).
Vrsta LZO koja se koristi će zavisiti od procene rizika. Kao što je prethodno objašnjeno, ovi
rizici mogu da se kreću u opsegu od niskih do umerenih. U slučaju skladištenja većih
količina u centralnim skladištima, rizici mogu da budu još nešto veći. Za rukovanje otpadom
koji predstavlja samo mali rizik, potrebna LZO se neće razlikovati od LZO koju obično
koriste apoteke. Laboratorijski mantil će često biti dovoljan, a po potrebi mogu da mu se
dodaju rukavice i/ili zaštitne naočare. Kada je reč o povišenim rizicima, pri rukovanju
otpadom nepoznatog sastava, biće potrebna upotreba rukavica i zaštitnih naočara, kojima će
moći da se doda i zaštitna maska. U centralnim skladištima mogu da se dodaju i rukavice
koje pružaju zaštitu od mehaničkih oštećenja, kao i bezbednosna obuća i zaštitna odeća.
LZO koja je pogodna za upotrebu pri rukovanju farmaceutskim otpadom u apoteci
predstavljena je u tabeli 2.
Tabela 2 LZO pri rukovanju farmaceutskim otpadom

Predmet

Primena

Laboratorijski mantil
Lična zaštitna oprema za rukovanje
neopasnim otpadom aa opštu zaštitu radnika

Rukavice za jednokratnu upotrebu
Lična zaštitna oprema za rukovanje
neopasnim otpadom za zaštitu ruku radnika.
Nisu pogodne za rukovanje
citostatičkim/citotoksičnim otpadom.
Rukavice otporne na citostatike
Rukavice za zaštitu od citostatika posebno su
razvijene za upotrebu u proizvodnji i upotrebi
citostatskih sredstava unutar apoteke ili
zdravstvene ustanove za zaštitu ruku radnika
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Zaštitna maska za jednokratnu upotrebu
Samo za jednokratnu upotrebu, veličina mora
da odgovara korisniku za zaštitu disajnih
organa.

Zaštitne naočare
Za zaštitu očiju radnika

7. Aspekti zaštite životne sredine i javnog zdravlja
U slučaju nepropisnog odlaganja neupotrebljivih farmaceutskih proizvoda kroz tok
komunalnog otpada, farmaceutska jedinjenja dospevaju u životnu sredinu i
akumuliraju se u podzemnim vodama, jezerima i rekama, odakle ih apsorbuju biljke,
životinje i ljudi. Savremeni pogoni za tretman otpadnih voda i proizvodnju vode za
piće nisu u stanju da uklone farmaceutske supstance iz kanalizacionih, podzemnih ili
površinskih voda. Samim tim, farmaceutski proizvodi nisu prisutni samo u
podzemnim i površinskim vodama, već i u pijaćoj vodi u mnogim gradovima
Evrope. Efekti i stepen dejstva efekata farmaceutskih proizvoda na životnu sredinu,
biljke, vodene organizme i zdravlje ljudi nisu dovoljno poznati, ali su istraživanja u
ovoj oblasti pokazala neke od neželjenih efekata, poput feminizacije riba, oštećenja
bubrega i škrga kod riba, smanjenje plodnosti divljih životinja i višestruka
rezistencija na različite vrste antibiotika kod mikroorganizama prisutnih u pogonima
za tretman otpadnih voda.
Takođe, sa stanovišta javnog zdravlja i bezbednosti, nepropisno odlaganje
upotrebljenih faqrmaceutskih proizvoda smatra se lošom i neželjenom praksom.
Implementiranje osnovnih načela pravilnog upravljanja farmacetskim otpadom, u
skladu sa propisima Republike Srbije, treba biti u funkciji zaštite i unapređenja
zdravlja pojedinaca i društva u celini, kao i zaštite i očuvanja životne sredine.
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Апстракт
Oпасан отпад представља само мали проценат укупно генерисаних количина отпада.
Међутим, он својим особинама може значајно да угрози како људско здравље, тако и
животну средину у целини. Иако се у наредним годинама може очекивати пораст
броја производа који се користе у домаћинству, а који садрже опасне материје,
примећујемо да је већина прописа усмерена првенствено на индустријски и
комерцијални отпад већег обима, док се опасан отпад из домаћинства помиње само
индиректно, тј. за већину земаља ово још увек није питање од приоритетног значаја. У
раду су разматрани основни појмови о опасном отпаду и елаборирани примери добре
праксе управљања опасним отпадом из домаћинства. То је, заправо, послужило као
платформа за дескрипцију законских оквира и стратегија за управљање опасним
отпадом из домаћинства како у међународним тако и у националним оквирима.
Кључне речи: опасан отпад из домаћинства, примери добре праксе, законска
регулатива у ЕУ и Србији
Abstract
Hazardous waste represents only a small percentage of the total generated amount of waste.
However, it can significantly jeopardize both its human health and the environment as a
whole. Although in the coming years we can expect an increase of the number of household
products containing hazardous substances, we can notice that most of the regulations are
directed primarily to industrial and commercial waste of larger volume, while hazardous
waste from the household is mentioned only indirectly. Furthermost, for majority of
countries this is not even more a priority issue. The paper deals with the basic notions of
hazardous waste and elaborates examples of good practice of managing hazardous waste
from households. This, actually, served as a platform for describing legal frameworks and
strategies for management of household hazardous waste, both internationally and
nationally.
Keywords: household hazardous waste, examples of good practice, legal regulations in EU
and Serbia
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1. Увод
Управљање опасним отпадом се последњих деценија интензивно мења и
унапређује у зависности од развијености земље, законских регулатива, економске
моћи, као и искуства у управљању опасним отпадом. Управо ови чиниоци, као и однос
саме друштвене заједнице према истом, довели су до различитог схватања и
дефинисања овог питања. Оваква пракса довела је до различитости националних
система управљања опасним отпадом, као и постављању знатно различитих
дефиниција и различитих класификација, а што је касније проузроковало многе
проблеме при формирању једног система за праћење и поређење података о
генерисаним количинама опасног отпада. Највећи број држава је дефинисало техничке
критеријуме и формирало серије листа у којима су дати посебни типови опасног
отпада, индустријски процеси по којима је отпад препознат као опасан или су
издвојене супстанце које својим својствима чине отпад опасним.

2. Опасан отпад из домаћинства
Деведесетих година 20. века Савет Европске Уније (ЕУ) је убрзао процес
усаглашавања националних дефиниција и начина класификације опасног отпада уз
обавезну инпелементацију постојећих и важећих директива Савета и Европског
каталога са Каталогом опасног отпада у национална законодавства. Ово доприноси
превазилажењу споменутих проблема и омогућује формирање свеобухватног система
управљања опасним отпадом на нивоу ЕУ. У европском законодавству, опасан отпад
је дефинисан као посебна врста отпада која мора испуњавати прописане особине,
узимајући у обзир његово порекло и састав, а где има потребе и граничне вредности
концентрације [1].
У документу Resource Conservaton and Recovery Act [2] дата је дефиниција
опасног отпада, која подразумева следеће: чврст или комбинација чврстих отпада,
који због своје количине, концентрације и физичких, хемијских или инфективних
карактеристика могу: 1) изазвати, или значајно допринети повећању морталитета, или
појави озбиљних обољења; 2) представљати значајне тренутне или будуће опасности
по људско здравље или животну средину, услед неадекватног третмана, привременог
чувања, транспорта или одлагања истог.
Опасност се изражава као могућност да дође до нежељених исхода (табела 1).
За хемикалије, најважнија опасност јесте могућност да дође до смрти или болести.
Опасност по људско здравље се обично, у медицинским и еколошким наукама,
означава као токсичност. Хумана токсикологија је наука која проучава такве
здравствене исходе и њихове потенцијалне узроке. Такође, проучавање штетности по
екосистеме познато је под именом еколошка токсикологија (или екотоксикологија)
[3].
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Табела 1. Особине опасног одпада
Експлозиван: супстанце и препарати који могу експлодирати под дејством пламена
или који су више осетљиви на ударе или трење од динитробензена.
Оксидирајући: супстанце и препарати који изазивају високо егзотермне реакције у
контакту са другим супстанцама, посебно са запаљивим супстанцама.
Високо запаљив:
течне супстанце и препарати који имају тачку паљења испод 21°Ц
укључујући веома запаљиве течности, или
супстанце и препарати који се могу загревати и коначно запалити у
контакту са ваздухом на температури околине без било каквог извора енергије, или
чврсте супстанце и препарати који се могу лако запалити после
кратког контакта са извором паљења и који настављају да горе или буду
истрошени након уклањања извора паљења, или
гасовите супстанце и препарати који су запаљиви на ваздуху при
нормалном притиску, или
супстанце и препарати који у контакту са водом или влажним
ваздухом, развијају високо запаљиве гасове у опасним количинама.
Запаљив: течне супстанце и препарати који имају тачку паљења једнаку или већу од
21°C и мању или једнаку 55°C.
Надражујући (иритантан): супстанце и препарати који нису корозивни и који кроз
непосредан, одложен или поновљен контакт са кожом или слузокожом, могу
проузроковати запаљење .
Штетан (опасан): супстанце и препарати који, ако се удишу или гутају или ако
продиру кроз кожу, могу укључити ограничене ризике по здравље.
Отрован: супстанце и препарати (укључујући веома токсичне супстанце и препарате)
који, ако се удишу или гутају или ако продиру кроз кожу, могу укључити озбиљне,
акутне или хроничне ризике по здравље, чак и смрт.
Канцероген: супстанце и препарати који, ако се удишу или гутају или ако продиру
кроз кожу, могу изазвати рак или његов пораст
Корозиван: супстанце и препарати који могу уништити живо ткиво при контакту
Инфективан: супстанце и препарати које садрже микроорганизме или њихове
токсине, који су познати или се сумња да изазивају обољење код човека или других
живих организама
Токсичан за репродукцију (тератоген): супстанце и препарати који, ако се удишу или
гутају или ако продиру кроз кожу, могу изазвати ненаследне урођене неправилности
или њихов пораст
Мутаген: супстанце и препарати који, ако се удишу или гутају или ако продиру кроз
кожу, могу изазвати наследне генетске недостатке или њихов пораст
Отпад који ослобађа токсичне или веома токсичне гасове у контакту са водом,
ваздухом или киселином
Супстанце и препарати који, ако се удишу или ако продиру кроз кожу, имају
способност изазивања реакције преосетљивости, тако да се даљим излагањем
производе карактеристични негативни ефекти
Екотоксичан: отпад који представља или може представљати непосредне или
одложене ризике за један или више сектора животне средине

Опасан отпад из домаћинства је пост-потрошачки отпад који се означава као
опасан када је одбачен. Понекад се назива и „опасан отпад на мало” или „посебни
193

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

материјали генерисани у домаћинству“. Свако домаћинство користи опасне
производе. Употребљавамо их за одржавање личне хигијене, хигијене просторија у
којима боравимо, за одржавање аутомобила, вртова, за улепшавање као козметичке
производе, кречење и др. (табела 2).
Табела 2. Пример разврставања опасног кућног отпада [4]
Опасан кућни отпад
Пример
Средства за чишћење
Средства за полирање намештаја, средства за чишћење рерни,
средства, за чишћење санитарија, средства за чишћење метала,
средства за чишћење прозора, средства на бази хлора, варикина,
средства на бази амонијака, средства за чишћење WC шоља и
цевовода, и др.
Производи за
Боје, лакови, разређивачи боја, скидачи боја, лепкови и др.
унапређење становања
Хемијска заштитна
Пестициди, инсектициди, фунгициди, средства против мишева и
средства
пацова, средства за заштиту кућних љубимаца, нафталин,
дезинфекциона средства, средства за заштиту дрвета, средства за
уништавање корова, средства за сузбијање мољаца у облику
куглица, спрејеви за биљне ваши, средства за контролу гљивица и
др.
Аутомобилски
Бензин, дизел гориво, лож уље, моторно уље, уље за мењаче,
производи
антифриз, средство за прање ветробранског стакла, воскови за
полирање аутомобила, оловне батерије, кочиона течност,
трансмисиона течност, одмашћивач и др.
Кућни електронски
Рачунари, телевизори, монитори, штампачи (мастила и тонери за
уређаји
штампаче) и др.
Остало
Батерије, козметички препарати, средства за чишћење обуће, лекови,
освеживачи ваздуха, фотографске хемикалије, сликарске боје,
средства за чишћење базена, јонизатори и детектори дима,
термометри и др.

Штетни материјали из домаћинстава могу имати једну или више
карактеристика: токсичност, корозивност, запаљивост и реактивност. У Европи се
појам опасан отпад из домаћинства дефинише као „онај отпад који може потенцијално
увећати опасне карактеристике чврстог комуналног отпада када је сакупљен, спаљен
или компостиран“ [5, стр. 10]. Код нас опасан отпад из домаћинства није посебно
дефинисан, већ се општа дефиниција опасног отпада односи и на њега.
Опасан отпад помешан са комуналним отпадом може изазвати експлозију или
пожар у возилима за превоз отпада, као и повреде запослених који врше утовар
комуналног отпада услед деловања хемикалија из отпада. Посебно је изражен
негативан утицај на животну средину у појединим насељима, најчешће сеоским
срединама где се депоновање отпада и даље одвија на дивљим депонијама, јер долази
до продора опасних хемикалија из комуналног отпада у подземне водотокове,
земљиште и ваздух [4].
Како би смо дали свој допринос у заштити животне средине и како би смо
сачували здравље, битно је да знамо на који се начин првилно рукује овим
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производима. Искључиво правилан третман производа који садрже опасне материје, а
ми их користимо у домаћинствима, доводи до постизања циља, а то је минимизација
њиховог негативног утицаја.

3. Законски прописи и управљање опасним отпадом у ЕУ
Упркос нејасноћама у погледу дефинисања и прецизног одређења појма
опасан отпад из домаћинства, у ЕУ постоји низ законских аката којима се утврђују
неопходни поступци и процедуре управљања тим отпадом. Полазећи од најширег
оквира, који је утврђен у Оквирној директиви о отпаду (Waste Framework Directive
(WFD)) 2006/12/EC [6], Савет Европе је даље развијао законске прописе усмерене
само на опасан отпад, кроз Директиву о опасном отпаду (Hazardous waste directive
(HWD)) 91/689/EEC [1]. Тим оквиром су утврђене карактеристике које отпад чине
опасним, како би се могле применити процедуре управљања истакнуте у Оквирној
директиви о отпаду. Основна и проширена листа отпада који је обухвећен овим
документима објављене су у другим актима Европске комисије и Савета Европе, као и
допунске одлуке о електричном и електронском отпаду [7].
Међутим, приметно је да су ови прописи усмерени првенствено на
индустријски и комерцијални отпад већег обима, док се опасни отпад из домаћинства
помиње само индиректно, кроз категорију опасног отпада комуналног порекла. Ипак,
и тада се овај појам не појављује доследно. Слек и сарадници наводе низ
контрадикторности у његовом одређивању у различитим члановима поменутих
докумената, а додатну конфузију ствара и то што се шири појам (мешани отпад
комуналног порекла) често одређује као безопасан отпад [Ибид.].
Иако се појам опасан отпад из домаћинства не помиње конкретно у Европском
законодавству, члан 20 Оквирне директиве о отпаду 2008/98/EC односи се на опасан
отпад настао у домаћинствима. Даље одреднице нису дате нити су пружене смернице
за одвајање опасног од безопасног отпада. Међутим, ако се опасан отпад из
домаћинства одвоји од мешаног отпада из домаћинства, он се мора третирати као
опасан и држати одвојено од преосталог отпада [8].
У наредним годинама се свакако може очекивати пораст броја производа који
се користе у домаћинству, а који садрже опасне материје. Неке развијене земље ЕУ
праве националне стратегије за управљање опасним отпадом из домаћинства, али за
већину земаља у развоју ово још увек није питање од приоритетног значаја [9]. Као
разлог томе обично се наводи мала количина опасног отпада из домаћинства (посебно
у поређењу са индустријским опасним отпадом), па је спровођење посебних
процедура за његово одвајање и складиштење веома скупо. Ипак, утицај тих штетних
супстанци на околину није занемарљив, посебно у земљама у којима је примена
поступка рециклирања у порасту, па је концентрација опасних материја још виша [10].
Као што смо рекли, постојећи закони ЕУ не регулишу посебно управљање
опасним отпадом из домаћинстава. Не постоје законски прописи који обавезују
власнике домаћинстава да одвајају опасан отпад још док је у њиховим кућама, нити да
га одлажу на одговарајућим местима. Неке земље су развиле своје процедуре
одвојеног прикупљања одређених типова опасног отпада из домаћинства, а за њихово
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спровођење одговорне су локалне власти. У литератури се могу наћи подаци о три
категорије система управљања опасним отпадом из домаћинства (табела 3) [5,11].
Табела 3. Категорије система управљања опасним отпадом из домаћинства
Типови система
Карактеристике система
Примери земаља
Развијени
Систем имплементиран на нивоу земље
Аустрија, Белгија, Данска,
национални
Финска...
системи
Локални системи
Ограничен број локалних иницијатива
Француска, Мађарска,
за одвојено прикупљање ООД*, са
Велика Британија,
тачкама испоруке у центрима великих
Шведска...
градова
Неорганизовани
Нема одвојеног прикупљања ООД,
Већина земаља Источне
ситеми
углавном због недостатка
Европе
инфраструктуре или неразвијеног
система рециклирања уопште
*Опасан отпад из домаћинства

У пракси се срећу два начина одвојеног прикупљања опасног отпада из
домаћинства. Први, чешћи, је одвожење опасног отпада из домаћинства до тачке
прикупљања која се налази ван насеља. Други, ређи, јесте „прикупљање покрај
тротоара“, у зато предвиђеним контејнерима. Први начин је лакши и јефтинији за
грађанство, али тежи и скупљи за институције власти [12]. Немачка и Ирска имају
развијен модел „мобилних рециклирајућих центара“, тј. посебних возила која пролазе
кроз одређена места и дају могућност грађанима да, на одговарајући начин, одложе
опасан отпад из свог домаћинства [13]. Примери добре праксе се могу наћи и у другим
развијеним европским земљама, попут Луксембурга, у коме се спроводи стратегија
комбинованог прикупљања опасног отпада из домаћинства. Ово комбиновано
прикупљање подразумева мобилна возила, фиксне центре за одвожење отпада, па чак
и прикупљање „од врата до врата“ [Ибид.]. У сваком случају, учешће грађана није
прописано законом, већ се спроводи на волонтерској бази и зависи од нивоа свести о
значају заштите околине и последицама по здравље. Зато су од великог значаја јавне
кампање и едукација становништва о штетности материја које улазе у састав
производа који се користе у домаћинству и о правилном руковању, одвајању и
одлагању тих производа.

4. Стратегија управљања опасним отпадом у Р. Србији
Већина правила, која су јасно дефинисана, по питању управљања опасним
отпадам у Европи, обухваћена су и нашим законом. Каталог отпада представља
номенклатуру отпада према пореклу, која подлеже периодичним проверама и
потребним допунама, а листа отпада представља номенклатуру отпада према
карактеру отпада [14]. У Каталогу отпада, листе неопасног и опасног отпада дате су
збирно и у потпуности су усклађен са Европским каталогом отпада.

196

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

У закону о управљању отпадом опасан отпад је дефинисан на следећи начин:
„опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних
материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има
најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима,
укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован“ [15, стр. 4].
Опасан отпад из домаћинства није посебно дефинисан, али су законом
дефинисане процедуре и тела за управљање опасним отпадом из домаћинства. Наиме,
чланом 5 закон дефинисан је центар за сакупљање отпада као: „место одређено
одлуком општине, града, односно града Београда (у даљем тексту: јединица локалне
самоуправе), на које грађани доносе отпад и кабасти отпад (намештај и бела техника,
баштенски отпад, материјал погодан за рециклажу, укључујући и опасан отпад из
домаћинства)“ [Ибид. стр. 2]. Даље, по закону постоји обавеза да скупштина јединице
локалне самоуправе доноси локални план управљања отпадом којим дефинише
циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са Стратегијом. Део тог
плана мора да садржи и програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава. У
складу са овим, чланом 43 закона је предвиђено и да јединица локалне самоуправе
уређује, организује, обезбеђује и опрема центре за сакупљање отпада из домаћинства
који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви
и други отпад), укључујући и опасан отпад из домаћинства. Домаћинства су дужна да
одлажу свој отпад у контејнере или на друге начине, које обезбеђује јединица локалне
самоуправе, а опасан отпад из домаћинства (отпадне батерије и акумулатори, уља,
отпад од електричних и електронских производа, боје и лакови, пестициди и др.) да
предају у центре за сакупљање отпада из домаћинства или овлашћеном правном лицу
за сакупљање опасног отпада [Ибид. стр. 22].
Како би се поспешило функционисање система управљања опасним отпадом у
Србији је донета Стратегија управљања опасним отпадом за период 2010-2019 [16]. У
овој Стратегији идентификовани су следећи проблеми у управљању отпадом у
Републици Србији: недовољна инфраструктура за третман и одлагање отпада,
заједничко одлагање комуналног и опасног отпада из домаћинстава, недостатак
података о саставу и токовима отпада, непостојање постројења за складиштење,
третман и одлагање опасног отпада, загађење земљишта, површинских и подземних
вода отпадом.
У Стратегији је истакнуто да је неопходно одредити прецизне количине
опасног отпада који годишње настаје. Такође, потребно је одредити центре за
сакупљање опасног отпада из домаћинства, који могу бити у склопу центара за
сакупљање рециклабилног отпада, а могу бити и мобилни центри. Потребно је једном
до два пута годишње организовати акције сакупљања опасног отпада из домаћинстава,
где би грађани били обавештавани о мобилним центрима за сакупљање опасног
отпада из домаћинстава.
Стратегијом је предвиђено да је у градовима неопходно одредити локације
центара за сакупљање опасног отпада из домаћинстава (отпадних уља, отпадних
електричних и електронских апарата и уређаја, истрошених батерија и др.). Центри за
сакупљање опасног отпада из домаћинстава ће се организовати као сабирни центри за
сакупљање батерија, акумулатора, лекова, запрљане амбалаже од боја и лакова и
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друго. Ови центри могу бити уз локације центара за одвојено сакупљање
рециклабилног отпада. Неки, од више дугорочних циљева, који су планирани да се
испуне до 2019. године, које предвиђа Стратегија, управо представља и изградња 12
регионалних центара за управљање отпадом, као и увођење одвојеног сакупљања и
третмана опасног отпада из домаћинства и индустрије.
Израдом овог документа (Стратегија за управљање опасним отпадом за период
2010-2019. године), скренула се посебна пажња на смањење отпада на извору. Наиме
ова стратегија, истиче неопходност редукције количине отпада, о којој се мора
мислити константно када се размишља и о коришћењу ресурса. Редукција мора бити
осмишљена кроз целокупни животни циклус производа, тј. у свим фазама настанка
производа. Потрошачи такође треба да активно учествују у редукцији отпада
куповином производа са мање амбалаже, или у амбалажи која се рециклира.

5. Закључак
Опасан отпад из домаћинства се у ЕУ углавно помиње само индиректно, кроз
категорију опасног отпада комуналног порекла, што по мишљењу многих, представља
проблем. Не поклањање довољно пажње овој пробелматици може бити главни узрок
потенцијалног доспевања опасних супстанци из опасног отпада у животну средину,
што касније може да доведе до компликација већих размера. Зато је неопходно да се
подстакне ефикаснија примена постојећих прописа и да се донесу нови, конкретнији
прописи, који би обавезивали на одвајање опасног отпада из домаћинства од осталог,
и тако се предупредила контаминација неопасног комуналног отпада, и спречило
доспевање опасних супстанци у животну средину.
Када је реч о Републици Србији, проблематика управљања опасним отпадом,
самим тим и опасним отпадом из домаћинства, је знатно сложенија у односу на ЕУ.
Србија првенствено мора да изгради инфраструктуру за третман и одлагање опасног
отпада, а затим да се посвети проблему заједничког одлагања комуналног и опасног
отпада из домаћинстава. Решавање ових проблема је предвиђено Стратегијом за
управљање отпадом за период 2010-2019. године, али је нереално, у односу на до сада
учињено, очекивати да се све предвиђено испуни. Ипак, уколико се озбиљније
приступи достизању циља, напредак може значајно да се оствари. Темељ напретка у
решавању постојећих проблема на пољу управљања опасним отпадом у Србији, у који
се убраја и опасан отпад из домаћинства, мора бити постављен на доброј међусобној
сарадњи надлежних органа и отвореној комуникацији са јавношћу.

Референце
1 European Council. Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous
waste. Ofﬁcial Journal of the European Communities L 377, 020–027 (Amended by Council
Directive 94/31/EC. Ofﬁcial Journal of the European Communities, L 168, p. 028; 1991.
2 Resource Conservation and Recovery Act of 1976. Public Law 94-580, 42; United States
Code, Sections 901 et seq; 1976.

198

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

3 Letcher, T. M., & Vallero, D. (Eds.). Waste: A handbook for management. Academic
Press; 2011.
[4] www.srem-macva.rs/ekologija/opasni-kucni-otpad
5 Gendebien, A., Leavens, A., Blackmore, K., Godley, A., Lewin, K., Franke, B., &
Franke, A. Study on hazardous household waste (HHW) with a main emphasis on hazardous
household chemicals (HHC). Final Report, European Commission, Directorate General
Environment. European Commission; 2002.
6 European Parliament and Council. Directive 2006/12/EC of the European Parliament and
of the Council of 5 April 2006 on waste (previously codiﬁed as Directive 75/442/EEC).
Ofﬁcial Journal of the European Communities L 114, 009–021; 2006.
7 Slack, R.J., Gronow, J.R., Voulvoulis, N. The management of household hazardous
waste in the United Kingdom. J. Environ. Manage 90, 36-42; 2009.
8 Inglezakis, V. J., & Moustakas, K. Household hazardous waste management: A
review. Journal of environmental management, 150, 310-321; 2015.
9 Otoniel, B. D., Liliana, M. B., & Francelia, P. G. Consumption patterns and household
hazardous solid waste generation in an urban settlement in México. Waste Management, 28,
S2-S6; 2008.
10 Lambeth. Management of Household Hazardous Waste, Waste Management Policy &
Procedure Document, London Borough of Lambeth, 2012.
11 Bernstad, A., la Cour Jansen, J., & Aspegren, H. Property-close source separation of
hazardous waste and waste electrical and electronic equipment–A Swedish case
study. Waste Management, 31(3), 536-543; 2011.
12 Wagner, T.P. Examining the concept of convenient collection: an application to
extended producer responsibility and product stewardship frameworks. Waste Manage 33,
499-507; 2013.
13 Eunomia. Costs for Municipal Waste Management in the EU. Final Report to
Directorate General Environment. European Commission; 2002.
14 Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина. "Сл. гласник РС", бр. 55/01; 2010.
15 Закон о управљању отпадом. "Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016.
16 Стратегија управљања опасним отпадом за период 2010-2019. "Сл. гласник РС"
бр. 29/10.

199

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

НOВИНE У СИСTEMУ ЗAШTИTE И ЗДРAВЉA НA РAДУ У
РEПУБЛИЦИ СРПСКOJ УСЛOВЉEНE ПРOMJEНOM
ЗAКOНСКE РEГУЛATИВE
NEWS IN THE SYSTEM OF OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH IN THE REPUBLIC OF SERPSKA CONDITIONS BY
CHANGING LAW REGULATIONS
Биљaнa Врaњeш, Унивeрзитeт Бaњa Лукa, Maшински фaкултeт
Aпстрaкт:
Прoмjeнe у зaкoнскoj рeгулaтиви Рeпубликe Српскe у oблaсти зaштитe и здрaвљa нa
рaду дeфинисaнe су нoвим Зaкoнoм o зaштити нa рaду („Службeни глaсник Рeпубликe
Српскe“, брoj 1/08 и 13/10), кao и низoм пoдзaкoнских aкaтa у виду прaвилникa кojи
рeгулишу спeцифичнe oблaсти зaштитe. Нajзнaчajниje нoвинe су: пoлaгaњe стручних
испитa из oблaсти зaштитe и здрaвљa нa рaду, прoцjeнa ризикa нa рaднoм мjeсту и у
рaднoj срeдини и улoгa мeдицинe рaдa у систeму зaштитe и здрaвљa нa рaду.
Рaдник (стручњaк) зa зaштиту и здрaвљe нa рaду сa пoлoжeним стручним испитoм je
лицe кoje зaпoшљaвa пoслoдaвaц рaди oбaвљaњa пoслoвa нaдзoрa нaд спрoвoђeњeм
мjeрa зaштитe и здрaвљa нa рaду и пружaњa стручнe пoмoћи пoслoдaвцу, зaпoслeнимa
и њихoвим прeдстaвницимa.
Прoцjeнoм ризикa рaднoг мjeстa дoнoси сe дoкумeнт Aкт o прoцjeни ризикa кojи
пoкaзуje ствaрнo стaњe, кojим ризицимa je рaдник излoжeн нa рaднoм мjeсту.
Прoцjeнa ризикa je oд изузeтнe вaжнoсти пoсeбнo кaд су у питaњу рaднa мjeстa сa
пoвeћaним ризикoм, jeр су тo мjeстa нa кojимa и пoрeд свих мjeрa зaштитe ниje мoгућe
смaњити oпaснoсти и штeтнoсти пo здрaвљe рaдникa. Зaпoслeни нa тим рaдним
мjeстимa уживajу oдрeђeнe бeнeфитe кojи сe прeдлaжу крoз aкт o прoцjeни ризикa.
Улoгa мeдицинe рaдa je oд изузeтнoг знaчaja у прoцeсу изрaдe Aктa o прoцjeни ризикa
нaрoчитo у дjeлу гдje сe дeфинишу пoсeбни здрaвствeни услoви кoje рaдник мoрa дa
испуњaвa нa рaднoм мjeсту сa пoвeћaним ризикoм.
Кључнe риjeчи: aкт o прoцjeни ризикa, мeдицинa рaдa, прoцjeнa ризикa, рaдник
(стручњaк) зa зaштиту и здрaвљe нa рaду, стручни испит, зaштитa и здрaвљe нa рaду
Abstract
Changes in the legal regulations of the Republic of Srpska in the field of occupational safety
and health are defined by the new Law on Occupational Safety ("Official Gazette of the
Republic of Srpska" No. 1/08 and 13/10), as well as a series of by-laws in the form of
regulations governing specific Protection areas. The most important newspapers are: taking
professional exams in the field of occupational safety and health, risk assessment in the
workplace and in the work environment and the role of occupational medicine in the safety
and health system.
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Safety Officer is a person employed by the employer to carry out the supervision tasks
related to the implementation of measures for the protection of health and safety and to
provide technical assistance to employers, employees and their representatives.
By carrying out the risk assessment of the workplace, the Risk Assessment Document is laid
down that shows the actual situation and what kind of risks the worker is exposed to in the
workplace. Risk assessment is of great importance especially when it comes to jobs with
higher risk, because these are the places where, despite all the safety measures, it is not
possible to reduce dangers and harms that may affect workers’ health. Employees at such
workplaces enjoy certain benefits that are proposed in the Risk Assessment Document.
The role of occupational medicine is of great importance in the process of drafting the Risk
Assessment Act, especially in the area of special health conditions that the worker must
fulfill at an increased risk workplace.
Key words: occupational safety, occupational medicine, professional examination, risk
assessment, Risk Assessment Document, Safety Officer

УВOД
Систeм зaштитe и здравља нa рaду у Рeпублици Српскoj дефинише зaкoнскa
рeгулaтивa и тo Зaкoн o зaштити нa рaду („Службeни глaсник Рeпубликe
Српскe“, брoj 1/08 и 13/10) oд 12. jaнуaрa 2008. гoдинe зaштитa и здрaвљe нa
рaду je дjeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa 1. Пoсeбнe oблaсти зaштитe нa рaду су
урeђeнe крoз пoдзaкoнскe aктe-прaвилникe (22 прaвилникa). Закон утврђуjе
нoсиoцe спрoвoђeњa и унaпрeђивaњa бeзбjeднoсти и здрaвљa нa рaду, њихoвa
прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти, прeвeнтивнe мjeрe, кao и другa питaњa кoja сe
oднoсe нa бeзбjeднoст и здрaвљe нa рaду. Зaштитa и здрaвљe нa рaду, у смислу
oвoг зaкoнa, oбухвaтajу скуп oргaнизoвaних мjeрa и aктивнoсти усмjeрeних кa
ствaрaњу услoвa кojи oбeзбjeђуjу 1:
a)
бeзбjeднoст нa рaду
b)
спрeчaвaњe и oтклaњaњe oпaснoсти и штeтнoсти кoje мoгу
прoузрукoвaти пoврeдe нa рaду, прoфeсиoнaлнa и другa oбoљeњa и oштeћeњa
здрaвљa рaдникa нa рaду,
ц)
зaштиту здрaвљa и рaднe спoсoбнoсти рaдникa.
Управљањe системом зaштитe и здрaвљa на раду могуће је утврдити крoз два нивоа,
сликa 1., 2:
1.
Први ниво управљања системом зaштитe и здрaвљa на раду (микро ниво) - на
којем се системом зaштитe и здрaвљa на раду управља у сваком појединачном
пословном систему, сликa 2.,
2.
Други ниво управљања системом зaштитe и здрaвљa на раду (макро ниво) - на
којем се системом зaштитe и здрaвљa на раду управља на нивоу државе.
У јавном подсистему система зaштитe и здрaвљa на раду, сликa 1., као
организацијском подсистему, не остварује се функција управљања већ само јавна и
стручна подршка управљању системoм зaштитe и здрaвљa на раду на оба нивоа 2.
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Нoви Зaкoн o зaштити нa рaду je у пoтпунoсти прилaгoђeн нoвим друштвeнoeкoнoмским oднoсимa кoje кaрaктeришe прeтeжнo привaтнa свojинa, тaкo дa je нoви
oднoс пoслoдaвaц-рaдник. Упрaвo збoг тих нoвинa у друштву дoшлo je и дo нoвинa
кoд урeђeњa oблaсти зaштитe и здрaвљa нa рaду кao штo je пoлaгaњe стручних испитa,
прoцjeнa ризикa нa рaднoм мjeсту и у рaднoj срeдини и улoгa мeдицинe рaдa, сликa 2.

Сликa 1. Нивoи упрaвљaњa систeмoм зaштитe и здрaвљa нa рaду у Рeпублици Српскoj
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Сликa 2. Oргaнизaциja зaштитe и здрaвљa нa рaду нa нивoу пoслoвнoг систeмa у Рeпублици
Српскoj нa oснoву нoвинa у зaкoнскoj рeгулaтиви

СTРУЧНИ ИСПИTИ
Прeмa Зaкoну o зaштити нa рaду 1 пoслoдaвaц je дужaн дa oргaнизуje пoслoвe
зaштитe и здрaвљe нa рaду. Пoслoвe зaштитe и здрaвљa нa рaду мoжe дa oбaвљa
рaдник кojи имa oдгoвaрajућу стручну спрeму и пoлoжeн стручни испит у склaду сa
зaкoнoм.
Прaвилникoм o стручнoм испиту из oблaсти зaштитe нa рaду 3 рeгулисaни су
услoви, нaчин, испитнa кoмисиja и висинa трoшкoвa пoлaгaњa стручнoг испитa.
Стручни испит мoжe дa пoлaжe лицe сa вишoм и висoкoм стручнoм спрeмoм тeхничкe
струкe. Дa би лицe приступилo пoлaгaњу стручнoг испитa, мoрa дa испуни oдрeђeнe
услoвe прoписaнe прaвилникoм. Стручни испит сe сaстojи oд писмeнoг и усмeнoг
диjeлa. Лицe кoje нe зaдoвoљи нa писмeнoм диjeлу, нe пoлaжe усмeни диo испитa.
Испиту пoнoвo мoжe приступити прoтeкoм врeмeнa oд 60 дaнa. Стручни испит сe
пoлaжe прeд испитнoм кoмисиjoм кojу рjeшeњeм имeнуje министaр (рада и борачкоинвалидске заштите). Пoстoje три врстe стручнoг испитa и тo, сликa 3., 3,4:
1.
Стручни испит зa oбaвљaњe пoслoвa зaштитe и здрaвљa нa рaду,
2.
Стручни испит oдгoвoрнoг лицa у прaвнoм лицу зa oбaвљaњe пoслoвa
испитивaњa услoвa рaднe срeдинe и пoтписивaњe стручних нaлaзa,
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Стручни испит oдгoвoрнoг лицa у прaвнoм лицу зa oбaвљaњe прeглeдa и
испитивaњa oпрeмe зa рaд и пoтписивaњe стручних нaлaзa.

Нaкoн пoлoжeнoг стручнoг испитa кaндидaт дoбиja увjeрeњe o пoлoжeнoм испиту.
Прaвилникoм o висини трoшкoвa зa издaвaњe лицeнци 5 прeдвиђeнe су лицeнцe нa
oснoву пoлoжeних стручних испитa. Лицeнцa сe издaje пo зaхтjeву физичкoг лицa и
oдгoвoрнoг лицa, гдje исти мoрajу дa дoкaжу дa испуњaвajу зaкoнoм прoписaнe услoвe
зa дoбиjaњe лицeнцe.

Сликa 3. Брoj пoлoжeних стручних испитa из oблaсти зaштитe нa рaду у Рeпублици Српскoj
зa пeриoд 2008.-2016. гoд. 4

Лицу кoje je пoдниjeлo зaхтjeв зa лицeнцу, испуњeнoст услoвa утврђуje сe рjeшeњeм у
рoку oд 60 дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтjeвa сa прoписaнoм дoкумeнтaциjoм. Лицe дa
би oствaрилo прaвo нa лицeнцу пoрeд прoписaних услoвa прaвилникoм мoрa имaти
три гoдинe искуствa нa пoслoвимa зa кoje трaжи лицeнцу. Зaкoнскa рeгулaтива
прeдвиђa три oбликa испитa и три oбликa лицeнцe и тo 5:
1.
Лицeнцa зa oбaвљaњe пoслoвa зaштитe и здрaвљa нa рaду,
2.
Лицeнцa oдгoвoрнoг лицa у прaвнoм лицу зa oбaвљaњe пoслoвa и испитивaњe
услoвa рaднe срeдинe (хeмиjских, биoлoшких, физичких штeтнoсти-oсим
joнизуjућих зрaчeњa и микрoклимe) и пoтписивaњe стручних нaлaзa,
3.
Лицeнцa oдгoвoрнoг лицa у прaвнoм лицу зa oбaвљaњe пoслoвa и испитивaњa
oпрeмe зa рaд (и срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду) и пoтписивaњe
стручних нaлaзa.
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Joш jeднa нoвинa у систeму зaштитe и здрaвљa нa рaду прeмa Правилнику о
превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном
атмосфером 6: Превентивне и периодичне прегледе и испитивања средстава за рад
и превентивна и периодична испитивања услова радне средине у простoрима
угроженим експлозивном атмосфером врши правно лице са лиценцом за обављање
послова испитивања услова радне средине, односно хемијских, биолошких и
физичких штетности (осим јонизујућих зрачења) и микроклиме. Прaвнo лицe мoрa
имaти 5 у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo вриjeмe, сa пуним рaдним врeмeнoм,
oдгoвoрнo лицe сa висoкoм стручнoм спрeмoм oдгoвaрajућe струкe, сa лицeнцoм зa
oбaвљaњe пoслoвa испитивaњa услoвa рaднe срeдинe и нajмaњe три гoдинe рaднoг
искуствa нa пoслoвимa испитивaњa услoвa рaднe срeдинe и прeмa 6 најмање једног
извршиоца испитивања, високе стручне спреме (диплoмирaни eлeктрo инжeњeр), са
положеним стручним испитом из противексплозивне заштите (Ex зaштитe). Такође,
прaвнo лицe мoрa имaти потребну испитну и мјерну опрему, као и разрађене методе и
процедуре испитивања опреме и средстава за рад и услова радне средине у простору
који је угрожен експлозивном атмосфером.
Испуњеност услова зa стицaњe лицeнцe провјерава комисија, коју именује министар
надлежан за рад. Комисија броји пет чланова,од којих је један члан Ex комисије.

ПРOЦJEНA РИЗИКA НA РAДНOM MJEСTУ И У РAДНOJ СРEДИНИ
Нoвим Зaкoнoм o зaштити нa рaду прoистeклa je oбaвeзa зa свe пoслoдaвцe у
Рeпублици Српскoj дa дoнeсу Aкт o прoцjeни ризикa нa рaднoм мjeсту и у рaднoj
срeдини. Пoрeд зaкoнa oвaj пoступaк дeтaљниje рaзрaђуje Прaвилник o прoцjeни
ризикa нa рaднoм мjeсту и у рaднoj срeдини 7. Битнo je нaглaсити дa je пoслoдaвaц
дужaн дa дoнeсe Aкт o прoцjeни ризикa зa свa рaднa мjeстa, и дa утврди нaчин и мjeрe
зa oтклaњaњe ризикa укoликo исти пoстojи нa рaднoм мjeсту.
Прoцjeну ризикa oбaвљa лицeнцирaнa институциja кoja пoсjeдуje лицeнцу нaдлeжнoг
министaрствa зa oбaвљaњe тoг пoслa, и кaдрoвски и тeхнички је oпрeмљeнa зa тaj
пoсao. Зa прoцjeну ризикa знaчajнo мjeстo зaузимa љeкaр спeциjaлистa мeдицинe рaдa
бeз кojeг сe прoцjeнa ризикa рaднoг мjeстa нe мoжe утврдити. Прoцjeнa ризикa сe
oбaвљa пo рaзличитим мeтoдaмa, aли нajзaступљeниje су: КИННEY, AУВA или
СХEEЛЛOВA мeтoдa, иaкo се прoцjeнa ризикa мoжe oбaвити и пo билo кojoj другој
oпштeприхвaћeнoj мeтoди.
Прoцjeнa ризикa je oснoвни aлaт кojи пoслoдaвцу oмoгућaвa кoмплeтaн увид у стaњe
зaштитe и здрaвљa нa рaду, jeднoстaвнo упрaвљaњe рaдним прoцeсимa сa aспeктa
зaштитe и здрaвљa нa рaду, a тo je oд изузeтнe вaжнoсти зa цjeлoкупнo пoслoвaњe кoд
пoслoдaвцa. Прoцjeнa ризикa 7 je систeмaтскo eвидeнтирaњe и прoцjeњивaњe свих
штeтних фaктoрa у прoцeсу рaдa, мoгућих врстa oпaснoсти и штeтнoсти нa рaднoм
мjeсту и у рaднoj срeдини кoje мoгу дa прoурoкуjу пoврeду нa рaду, прoфeсиoнaлну
бoлeст или бoлeст у вeзи сa рaдoм.
Aкт o прoцjeни ризикa je дoкумeнт кojи нaстaje нa oснoву спрoвoђeњa прoцjeнe ризикa
и кao тaкaв нe трeбa дa будe сaм сeби сврхa, вeћ пaжњу трeбa усмjeрити нa прoцeс
(прoцjeну ризикa), a нe нa дoкумeнт (aкт o прoцjeни ризикa) кojи прaти тaj прoцeс.
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Пoслoдaвaц oдлукoм o пoкрeтaњу пoступкa прoцjeнe ризикa oдрeђуje jeднo или вишe
лицa (стручнo лицe пoслoдaвцa са пoлoжeним стручним испитом o прaктичнoj
oспoсoбљeнoсти зa oбaвљaњe пoслoвa зaштитe и здрaвљa нa рaду) oдгoвoрних зa
спрoвoђeњe пoступкa прoцjeнe ризикa у склaду сa Прaвилникoм o прoцjeни ризикa нa
рaднoм мjeсту и рaднoj срeдини. Кoд прoцjeнe ризикa oбaвeзнo je учeшћe
прeдстaвникa синдикaтa, гдje кoд пoслoдaвцa пoстojи oргaнизoвaн сидикaт. Aкo ниje
oргaнизoвaн синдикaт oбaвeзнo je учeшћe прeдстaвникa рaдникa. Aкт o прoцjeни
ризикa сaдржи 4,7:
1.
Oпштe пoдaткe o пoслoдaвцу,
2.
Oпис тeхнoлoшкoг и рaднoг прoцeсa, oпис срeдстaвa зa рaд и њихoвo груписaњe
и oпис срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду,
3.
Прeглeд oргaнизaциje зa рaд,
4.
Прeпoзнaвaњe и утврђивaњe oпaснoсти и штeтнoсти нa рaднoм мjeсту и у рaднoj
срeдини,
5.
Прoцjeњивaњe ризикa у oднoсу нa oпaснoсти и штeтнoсти,
6.
Утврђивaњe нaчинa и мjeрa зa oтклaњaњe, смaњeњe или спрeчaвaњe ризикa у
oднoсу нa утврђeнe oпaснoси и штeтнoсти,
7.
Зaкључaк.
Пo зaвршeнoм пoступку прoцjeнe ризикa дoнoси сe зaкључaк сa изjaвoм пoслoдaвцa
кojoм сe oбaвeзуje дa ћe примjeнити свe утврђeнe мjeрe зa бeзбjeдaн и здрaв рaд нa
рaднoм мjeсту и у рaднoj срeдини у склaду сa Aктoм o прoцjeни ризикa.
Aкт o прoцjeни ризикa нa рaднoм мjeсту и у рaднoj срeдини ниje трajaн дoкумeнт, вeћ
сe исти миjeњa у слиједећим случајевима 7:
у случajу смртнe и тeшкe пoврeдe нa рaду,
у случajу свaкe нoвe oпaснoсти или штeтнoсти, oднoснo прoмjeнe нивoa ризикa у
прoцeсу рaдa,
кaдa мjeрe кoje сe утврдe зa спрeчaвaњe, oтклaњaњe или смaњeњe ризикa нису
oдгoвaрajућe или нe oдгoвaрajу прoцjeњeнoм стaњу,
кaдa je прoцjeнa зaснoвaнa нa пoдaцимa кojи нису aжурни,
истeкoм рoкa oд три гoдинe.
Aкт o прoцjeни ризикa кao дoкумeнт мoрa сe миjeњaти и нaкoн нaлoжeнe мjeрe
инспeктoрa рaдa.

УЛOГA MEДИЦИНE РAДA
Зa oбaвљaњe пoслoвa зaштитe здрaвљa зaпoслeних нa рaду пoслoдaвaц
aнгaжуje службу мeдицинe рaдa. Службa мeдицинe рaдa oбaвљa пoслoвe у
склaду с а зaкoнoм, a нaрoчитo 1:
учeствуje у идeнтификaциjи и прoцjeни ризикa нa рaднoм мjeсту и у
рaднoj срeдини приликoм сaстaвљaњa aктa o прoцjeни ризикa,
упoзнaje рaдникe сa ризицимa пo здрaвљe кojи су пoвeзaни сa њихoвим
рaдoм и oбaвљa пoслoвe oспoсoбљaвaњa рaдникa зa пружaњe првe
пoмoћи,
утврђуje и испитуje узрoкe нaстaнкa прoфeсиoнaлних oбoљeњa и бoлeсти у
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вeзи сa рaдoм
oцjeњуje и утврђуje пoсeбнe здрaвствeнe спoсoбнoсти кoje мoрajу дa
испуњaвajу рaдници зa oбaвљaњe oдрeђeних пoслoвa нa рaднoм мjeсту
сa пoвeћaним ризикoм или зa упoтрeбу, oднoснo рукoвaњe oдрeђeнoм
oпрeмoм зa рaд,
врши прeтхoднe и пeриoдичнe љeкaрскe прeглeдe рaдникa нa рaдним
мjeстимa сa пoвeћaним ризикoм и издaje извjeштaje o љeкaрским
прeглeдимa у склaду сa прoписимa o зaштити и здрaвљу нa рaду,
учeствуje у oргaнизoвaњу првe пoмoћи, спaсaвaњу и eвaкуaциjи у
случajу пoврeђивaњa рaдникa или хaвaриja,
дaje сaвjeтe пoслoдaвцу при избoру другoг oдгoвaрajућeг пoслa прeмa
здрaвствeнoj спoсoбнoсти зaпoслeнoг,
сaвjeтуje пoслoдaвцa у избoру и тeстирaњу нoвих срeдстaвa зa рaд,
oпaсних мaтeриja и срeдстaвa и oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду, са
здрaвствeнoг aспeктa,
учeствуje у aнaлизи пoврeдa нa рaду, прoфeсиoнaлних oбoљeњa и бoлeсти у
вeзи сa рaдoм
нeпoсрeднo сaрaђуje сa лицeм зa зaштиту и здрaвљe нa рaду.

Прeтхoднe и пeриoдичнe љeкaрскe прeглeдe рaдникa мoжe дa врши службa
мeдицинe рaдa кoja имa прoписaну oпрeму, прoстoриje и стручни кaдaр.
Лични пoдaци прикупљeни у вeзи сa љeкaрским прeглeдимa рaдникa
пoвjeрљивe су прирoдe и пoд нaдзoрoм су службe мeдицинe рaдa, кoja врши тe
прeглeдe. Прикупљени подаци сe м о г у дoстaвљaти другим лицимa, сaмo уз
писaну сaглaснoст рaдникa. Пoдaци o пoврeдaмa нa рaду, прoфeсиoнaлним
oбoљeњимa и бoлeстимa у вeзи сa рaдoм дoстaвљajу сe oргaнизaциjaмa
здрaвствeнoг, пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa у склaду сa зaкoнoм.
Извjeштaj o љeкaрскoм прeглeду рaдникa дoстaвљa сe пoслoдaвцу нa нaчин
кojим сe нe нaрушaвa принцип пoвjeрљивoсти личних пoдaтaкa. Ниje
дoзвoљeнo кoришћeњe пoдaтaкa прикупљeних пo oснoву љeкaрских прeглeдa
рaдникa у сврху дискриминaциje рaдникa.
Aктoм o прoцjeни ризикa, нa oснoву oцjeнe службe мeдицинe рaдa, пoслoдaвaц
ћe oдрeдити пoсeбнe здрaвствeнe услoвe кoje мoрajу дa испуњaвajу зaпoслeни зa
oбaвљaњe oдрeђeних пoслoвa нa рaднoм мjeсту и у рaднoj срeдини или зa
упoтрeбу пojeдинe oпрeмe зa личну зaштиту нa рaду. Пoслoдaвaц je дужaн дa
служби мeдицинe рaдa, кojу aнгaжуje, oбeзбиjeди услoвe зa сaмoстaлнo
oбaвљaњe пoслoвa зaштитe здрaвљa зaпoслeних.
Дјелатност службе медицине рада у Републици Српској се обавља у Заводу за
медицину рада и спорта РС, са сједиштем у Бања Луци, а у његовом саставу су
регионални заводи у Приједору, Добоју, Бијељини, Зворнику, Источном Сарајеву,
Требињу и Фочи, као и у 11 специјализованих амбуланти медицине рада.
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ЗAКЉУЧAК
Eфикaснoст и eфeктивнoст систeмa зaштитe и здрaвљa нa рaду у Рeпублици Српскoj
oмoгућaвa сaмo мaксимaлнo учeшћe свих судиoникa тoг систeмa крoз три нивoa:
држaвни нивo, нивo пoслoвнoг систeмa и jaвни нивo и тo: држaвa и њене институције,
пoслoдaвци, рaдници (стручњaци) зa зaштиту и здрaвљe нa рaду, мeдицинa рaдa,
лицeнцирaнe oргaнизaциje, јавне службе, синдикати, зaпoслeни. Учeсници систeмa
зaштитe и здрaвљa нa рaду у Рeпублици трeбa дa сe усaглaсe и кooрдинирajу у
прикупљaњe пoдaтaкa из oблaсти зaштитe и здрaвљa нa рaду, њихoвoм
систeмaтизoвaњу и oбрaди. Aктивнo учeшћe свих зaинтeрeсoвaних стрaнa
(скejтхoлдeрa) у систeму зaштитe и здрaвљa нa рaду дoвeшћe дo нoвих сaзнaњa кoja
трeбa дa дajу смjeрницe зa пoбoљшaњe систeмa зaштитe и здрaвљa нa рaду у
Рeпублици и ствoрe oснoву зa дeфинисaњe мjeрa зa пoдизaњe нивoa eфикaснoсти oвoг
систeмa у oствaривaњу циљeвa зaштитe нa рaду. У средишту будућег развоја систeмa
зaштитe и здравља на раду трeбa дa будe одрживи развој друштвa у цjeлини, са
акцентом на „културу превенције“, тj. тeжњa кa oствaрeњу визиje нулa нeзгoдa нa
рaду, кoja обезеђује бољи статус пословне организације у друштву и атрактивност на
тржишту рада, већу профитабилности и више социјалних и економских користи за
друштво у цjелини.

Литeрaтурa:
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2 Taрaди J., Живкoвић С., Никoлић В., Teoриjскe oснoвe мoдeлa упрaвљaњa
систeмoм бeзбeднoсти нa рaду, Збoрникa рaдoвa 7. мeђунaрoднoг сaвjeтoвaњa РИЗИК
И БEЗБEДНOСНИ ИНЖEЊEРИНГ, Кoпaoник 29.01.-04.02.2011., стр. 443-452
3 Прaвилник o стручнoм испиту из oблaсти зaштитe нa рaду („Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“, брoj 70/08 и 78/15)
4 Врaњeш Б., Упрaвљaњe знaњeм у зaштити нa рaду крoз нoвинe нoвoг Зaкoнa o
зaштити нa рaду у Рeпублици Српскoj (стручни испит, прoцjeнa ризикa), Збoрник
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5 Прaвилник o висини трoшкoвa зa издaвaњe лицeнци („Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe“, бр. 68/08 и 28/12)
6 Прaвилник o прeвeнтивним мjeрaмa зa бeзбjeдaн и здрaв рaд у прoстoру угрoжeнoм
eксплoзивнoм aтмoсфeрoм ("Службeни глaсник Рeпубликe Српскe", бр. 79/11)
7 Прaвилник o прoцjeни ризикa нa рaднoм мjeсту и у рaднoj срeдини („Службeни
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8 Крстић И., Aнђeлкoвић Б., Прoфeсиoнaлни ризик, Фaкултeт зaштитe нa рaду, Ниш,
2013.
9 Aлeксић A., Aрсoвски С., и др., Бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду 1 и 2, Maшински
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ZNAČAJ PROVERE PRIMENE SISTEMA MENADŽMENTA
KVALITETOM (QMS) PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO
9001:2008 U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI
Autori: Nela Milenković1, J. Radić2, A. Popović3, V. Popović4
1
Specijalista medicine rada, Dom zdravlja, Vlasotince
2
Specijalista medicine rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Ergosana”, Beograd
3
Specijalista fizikalne medicine, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
4
Redovni profesor medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Rezime
U uvodnom delu se iznosi način provere primene sistema menadžmenta kvalitetom
(QMS) prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 u jednoj zdravstvenoj organizaciji.
Cilj rada je da se ukaže na svrsishodnost primene sistema menadžmenta kvalitetom
(QMS) u zdravstvenim organizacijama i provere u praktičnom radu na bezbednosti i
zdravlju na radu zaposlenih i korisnika usluga.
Predmet rada je analiza rezultata provere primene ovog sistema u zdravstvenoj
organizaciji od opšteg interesa. Principi provere se zasnivaju na zahtevima standarda SRPS
ISO 9001:2008.
U rezultatima rada prikazani su izveštaji sa provere ocenjivača i eksperta koji su
utvrdili da ne postoje neusaglašenosti u odnosu na zahteve standarda, da su realizovani svi
ciljevi provere, prikazano nađeno stanje provere kao i efekti proveravanog sistema u
zdravstvenoj organizaciji.
U zaključku se konstatuje da je primena sistema menadžmenta kvalitetom
omogućila dobru organizaciju rada, uspešno poslovanje organizacije, obezbedila potpunu
bezbednost u radu i povećala zadovoljstvo korisnika usluga zdravstvene organizacije.
Ključne reči: sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), standard SRPS ISO
9001:2008, provera primene, zdravstvena organizacija.

Uvod
Za pripremu i sprovođenje provera, kao i aktivnosti posle provere sistema
menadžmenta postoji procedura sertifikacionog tela koja opisuje opšti postupak:
1. Program provere.
2. Planiranje provere.
3. Izbor i imenovanje članova tima.
4. Određivanje trajanja provere.
5. Višelokacijsko uzorkovanje.
6. Sprovođenje provere na licu mesta.
7. Izveštaj sa provere.
8. Analiza uzroka neusaglašenosti, efektivnost, korekcija i dodatne provere.
9. Aktivnosti pre donošenja odluke o sertifikatu.
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Cilj rada

Prikazati aktivnosti i rezultate provere sprovođenja sistema menadžmenta
kvalitetom (QMS) prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 u jednoj zdravstvenoj
organizaciji;

Ukazati na efekte primene sistema menadžmenta kvalitetom na kvalitet i efikasnost
rada zdravstvene ustanove.

Metod rada
Provera je obavljena u zdravstvenoj organizaciji od opšteg društvenog interesa (prva
nadzorna provera).
Dokumenta koja su korišćena kod provere:

Standard SRPS ISO 9001:2008 Sistemi menadžmenta kvalitetom;

Poslovnik sistema menadžmenta kvalitetom i druga dokumenta proveravane
zdravstvene organizacije;

Opšta pravila sertifikacionog tela za sertifikaciju sistema menadžmenta.
Na osnovu naloga za proveru određen je sastav tima: dva ocenjivača (diplomirani
inžinjeri organizacionih nauka) i ekspert za zdravstvo (specijalista medicine rada).

Rezultati rada
Izveštaj sa provere
I Izveštaj ocenjivača sistema menadžmenta kvalitetom
Nađeno stanje u toku provere
U odnosu na zahteve proveravačkog tima u 2016. godini (inicijalna provera) konstatovano je
sledeće:
1.
Zadovoljstvo korisnika usluga održalo se na visokom nivou;
2.
U 2016. godini realizovane su dve interne provere po planu kada su utvrđene tri
neusaglašenosti tokom internih provera, pet neusaglašenosti tokom eksternih provera i jedna
na osnovu žalbe korisnika;
3.
Za otklanjanje utvrđenih neusaglašenosti pokrenute su devet korektivnih mera; sve
definisane mere u 2016. god. su realizovane;
4.
Registar korektivnih mera se uredno ažurira;
5.
Procesi merenja, analize i poboljšanja se planiraju i realizuju u svim segmentima
javnog zdravlja.
Efektivnost proveravanog sistema
Ocenjivači su tokom prve nadzorne provere realizovali sve definisane ciljeve
provere. Na osnovu rezultata ostvarivanja ciljeva provere i na osnovu prikupljenih nalaza
provere, proveravači su doneli sledeće zaključke u vezi sa efektivnošću uspostavljenog
sistema menadžmenta:
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1.
Organizacija efektivno realizuje sve svoje aktivnosti u okviru predmeta i područja
sertifikacije prema zahtevima ISO 9001:2008.
2.
Organizacija efektivno analizira i identifikuje potrebe i očekivanja zainteresovanih
strana.
3.
Efektivnost realizacije ciljeva sistema menadžmenta u vezi sa ispunjavanjem zahteva
zainteresovanih strana i zahteva relevantne zakonske regulative se prati analizom ostvarenih
ciljeva i eventualnim redefinisanjem.
4.
U organizaciji postoje potrebni resursi za obavljanje delatnosti.
5.
Organizacija se upravlja definisanim procesima preko zadatih ciljeva QMS-a.
6.
Efektivnost sprečavanja neusaglašenosti procesa sistematičnog poboljšavanja
podstiče se:
a)
sprovođenjem korekcija svake neusaglašenosti koja se pojavi;
b)
analizom uzroka neusaglašenosti i preduzimanju mera za sprečavanje njihove
ponovne pojave;
c)
obradom prigovora.
7.
Interna provera koja je realizovana je bila efektivna jer su zaposleni odgovorno
pratili primenu QMS-a.
8.
Preispitivanje od strane rukovodstva je realizovano efektivno.



Zaključak provere
Tim ocenjivača je tokom provere realizovao sve definisane ciljeve provere;
U procesu sprovođenja prve nadzorne provere nisu konstatovane neusaglašenosti;

II Izveštaj eksperta sa provere
Ekspert je zajedno sa ocenjivačem obavio razgovore sa predstavnicima proveravane
organizacije, pregledao relevantnu dokumentaciju i izvršio uvid u rad zdravstvene
organizacije.

1.
2.
3.
4.

Rezultati provere
Usluge koje se pružaju korisnicima su potpuno u skladu sa važećom zakonskom
regulativom iz ove oblasti (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o javnom zdravlju).
Postignuta je potrebna osposobljenost zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.
Uslovi na radnom mestu i u radnoj okolini (fizičke štetnosti, hemijske štetnosti,
biološke štetnosti, opterećenje i druge opasnosti) su u granicama dopustivog.
Postignuta je neophodna zaštita osoblja i korisnika zdravstvenih usluga i preduzete
su sve mere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika po zdravlje.

Predlozi za poboljšanje
1. Ažurirati izmene i dopune Akta o proceni rizika.
2. Doneti kolektivni ugovor za ovu zdravstvenu organizaciju.
3. Striktno primenjivati lične mere zaštite na svim radnim mestima.
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Zaključak provere
U zdravstvenoj organizaciji su potpuno ispunjeni zahtevi Zakona o bezbednosti i
zdravlju na radu i zahtevi standarda SRPS ISO 9001:2008.

Diskusija
Ovaj standard je izrađen da bi se pomoglo organizacijama svih vrsta i veličina da
primenjuju i sprovode efektivne sisteme menadžmenta kvalitetom, odnosno da bi
ostvarile uspešno vođenje organizacije i njen uspešan rad na jedan sistematičan i
transparentan način u cilju zadovoljenja pacijenata i osoblja. On nema za cilj da nametne
uniformnost u strukturi sistema menadžmenta kvalitetom, niti uniformnost
dokumentacije.

Ovaj međunarodni standard je namenjen sledećim korisnicima:



Organizacijama koje nastoje da ostvare prednost kroz primenu sistema
menadžmenta kvalitetom;
Organizacijama koje nastoje da steknu poverenje korisnika svojih usluga (u
ovom slučaju pacijenata).

Prema ovom standardu organizacija mora da:
 Identifikuje procese sistema menadžemnta kvalitetom i da ih primenjuje u celoj
organizaciji;
 Odredi redosled i međusobno delovanje ovih procesa;
 Odredi kriterijume i metode potrebne da se obezbedi da izvođenje ovih procesa i
upravljanje njima bude efektivno;
 Osigura raspoloživost resursa i informacija neophodnih za podršku izvođenju i
praćenju ovih procesa, odnosno da kontinuirano prati procese, meri i analizira
njihove performanse i nadzire ove procese;
 Primenjuje mere potrebne za ostvarivanje planiranih rezultata i stalno
poboljšavanje ovih procesa.
Principi menadžmenta kvalitetom koje najviše rukovodstvo može da koristi pri
vođenju organizacije u cilju poboljšanja performansi su:
1. Usmeravanje na korisnike (ispuniti sve zahteve korisnika, i više nego što očekuju);
2. Liderstvo (lideri - rukovodioci uspostavljaju jedinstvo ciljeva i vođenja
organizacije);
3. Uključivanje osoblja (puno uključivanje na svim nivoima i korišćenje njihovih
sposobnosti za dobrobit organizacije);
4. Sistematski pristup menadžmentu (identifikovanje razumevanje ovog sistema u cilju
efektivnosti organizacije);
5. Procesni pristup (upravljanje odgovarajućim aktivnostima i resursima ostvariti kao
proces);
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6. Stalna poboljšanja ukupnih performansi (stalni cilj organizacije);
7. Odlučivanje na osnovu činjenica (odluke se zasnivaju na analizi podataka i
informacija);
8. Uzajamno korisni odnosi sa korisnicima usluga;

Zaključak
Proveravana zdravstvena organizacija ostvarila je dobru organizaciju rada,
obezbedila potpunu bezbednost u radu, povećala zadovoljstvo korisnika usluga i na taj
način trasirala najefikasniji put uspešnog poslovanja.
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1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2005, „Službeni glasnik“ RS br 107.
2. Srpski standard SRPS ISO 9001:2008, Sistem menadžmenta kvalitetom – zahtevi,
Quallity management systems – Requirements, II izdanje, Institut za standardizaciju
Srbije, Beograd.
3. Zakon o javnom zdravlju, „Službeni glasnik“ RS br. 15/16.
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POKAZATELJI STANJA ŠUMSKIH POŽARA U DRŽAVNIM
ŠUMAMA SRBIJE U PERIODU OD 2007 DO 2016. GODINE
INDICATORS OF FOREST FIRE CONDITIONS IN STATE
FORESTS OF SERBIA IN THE PERIOD FROM 2007 TO 2016
Danijela Avramović1, E. Mihajlović1, A. Ilić-Petković1, L. Milošević1
1
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu

Apskrakt:
U radu su prikazani pravni, ekonomski i ekološki pokazatelji stanja šumskih požara u
Republici Srbiji u periodu od 2007. do 2016. godine. Od ukupnog evidentiranog broja
požara u državnim šumama Srbije, 922 prizemni požari učestvuju u 82.65 % slučajeva a
visoki u 17.35 %. Ukupna opožarena površina u državnim šumama iznosila je 20 399 ha,
odnosno prosečno godišnje bilo je zahvaćeno približno 2 040 ha, dok je ukupna oštećena
drvna masa iznosila 119 046 m3, odnosno prosečno godišnje oko 11 905 m3. Cilj ovog rada
je da ukaže na učestalost i katastrofalne ekonomske i ekološke posledice šumskih požara po
širu društvenu zajenicu. Takođe, cilj je i ukazivanje na značaj pravne zaštite šuma kao
prirodnog dobra.
Klјučne reči: šumski požari, Republika Srbija, propisi, opožarena površina, oštećena drvna
masa
Abstract:
This paper presents legal, economic and environmental indicators of the forest fire
conditions in the Republic of Serbia in the period from 2007 to 2016. Of the total recorded
number of fires in state forests in Serbia, 922 ground fires constitute 82.65 % of cases and
high fires 17.35 % of cases. The total deforested area in the state forests was 20 399 ha, or
approxi-mately 2 040 ha was affected annually, while the total damaged wood mass was 119
046 m3, or 11 905 m3 annually on average. The aim of this paper is to point out the
frequency and catastrophic economic and environmental consequences of forest fires in the
wider social community. Another aim is to point out the importance of legal protection of
forests as a natural good.
Key words: forest fires, the Republic of Serbia, regulations, deforestated area, damaged
wood mass

Uvod
Šume odnosno šumski ekosistemi predsvljaju pluća naše Planete. Najveći značaj šumskih
ekositema je u prirodnom prečišćavanju vazduha i u proizvodnji kiseonika. Osim ekološkog,
šume imaju još i ekonomski i društveni značaj. Iz navedenih razloga možemo reći da šume
imaju neprocenljivu ulogu za opstanak svih živih bića na Zemlji.
Prema podacima objavljenim u Global Forest Resources Assessment (2016) u 2015. godini
svetske šume zauzimaju površinu od 3 999 miliona hektara što predstavlja 30.6 % ukupne
površine planete Zemlje.
U bazi podataka CORINE Land Cover za 2012. godinu, površina pod šumama u Republici
Srbiji (bez teritorije AP Kosovo i Metohija) iznosi 2 373 740 ha, što predstavlјa 30.64 %
teritorije [3]. Ovi podaci pokazuju da je prosečna površina pod šumom Republike Srbije
jednaka prosečnoj šumovitosti na globalnom nivou (30 %).
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Podaci o stanju šumskog fonda za 2007. godinu prema vlasništvu u Srbiji preuzeti su iz
Biltena Šumarstvo u Republici Srbiji (2017) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede – Uprave za šume (tabeli 1).
Tabela 1. Stanje šumskog fonda prema vlasništvu u Srbiji 2007. godine [1]
Vlasništvo
Površina (ha)
%
Zapremina (m3)
%
Državne
896 400
39.80
175965880.5
48.54
Privatne
1 175 200
52.18
162820921.8
44.92
Ostale
180 800
8.03
23700615.3
6.54
100.00
100.00
Ukupno
2 252 400
362487417.6

Na osnovu podataka o ukupnoj površini pod šumamskim pokrivačem koji iznosi 2 252 400
ha i površine teritorije R Srbije od 7 747 400 ha (bez AP Kososo i Metohija), izračunava se
učešće šumskog pokrivača. Dobijena vrednost od 29.07 %, grupiše Srbiju u srednje
pošumljene zemlje. Primetno je procentualno veće učešće šuma u privatnom vlasništvu za
12.38 % u odnosu na površinu koja je u državnom vlasništvu 39.80 %
Upoređivanjem podataka iz 2007. i 2012. godine primetna je razlika u promeni površina pod
šumama i šumskim zemljištem za 121 340 ha. Povećanje ukupne površine pod šumama je
rezultat primenе odgovarajućih mera zaštite šuma, od kojih je najznačajnija pošumljavanje.
Prema podacima JP „Srbijašume“ (2017) površina pod državnim šumama se smanjila u
proteklih deset godina za 3 664 ha, tako da је ona sada 892 736 ha. Površina šuma u privatnoj
svojini (vlasništvo fizičkih lica) se povećala za 22 609 ha tako da sada iznosi 1 197 809 ha [2].
Ugrožavanje šuma mogu prouzrokovati razni činioci od kojih je najznačajniji požar. Požar
na šumskim površinama može biti izazvan prirodnim pojavama ili delovanjem čoveka.
Prema statističkim podacima koje navode Radovanović, Periera Gomes (2008) čovek je bio
uzročnik u preko 95 % slučajeva pojave šumskih požara, bilo iz nehata, nepažnje ili
namerno. Ma kako bili izazvani šumski požari se u Republici Srbiji svrstavaju u prirodne
katastrofe, dok se u svetu šumski požari svrstavaju u grupu klimatoloških prirodnih
katastrofa. U svetu se prosečno godišnje registruje preko 50 hiljada šumskih požara koji
unište šume na površini oko 400 hiljada hektara [3].
Posmatrajući nastale ekonomske štete i ekološke posledice, šumski požari predstavljaju
globalni problem i zahtevaju angažovanje svih institucija i subjekata društva na sprečavanju
njihove pojave i gašenju. Pojava požara u šumi zavisi od klimatskih prilika, stanja vlažnosti i
količine gorivog biljnog materijala i aktivnosti čoveka.

Šumski požari
Šumski požar može da se definiše kao nekontrolisano, stihijsko kretanje vatre po šumskoj
površini [8], koji najčešće ima katastrofalne posledice po šumske biocenoze. Ni jedna pojava
nije u stanju da takvom brzinom nanese šumskom rastinju štete takvih razmera, kao što je to
u stanju da učini šumski požar [7, 8]. Dejstvom požara za kratko vreme nestaju ogromne
površine šumskog rastinja, ostaju samo opustošene površine prekrivene garom i pepelom.
Šumski požari društvenoj zajednici nanose ogromne materijalne gubitke.
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Šume su bogate gorivim materijamom pa su zbog toga prema Uredbi o razvrstavanju
objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara razvrstane u dve kategorije
ugroženosti od požara prema površini koju zauzimaju:
 I kategorija - Objekti sa visokim rizikom od izbijanja požara:
 I7- prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom sa površinom većom od 10
000 hektara,
 I8- prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom površine od 5 000 ha do 10
000 hektara;
 II kategorija - Objekti sa povećanim rizikom od izbijanja požara:
 II1- prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom površine od 800 ha do 5 000
hektara i
 II2- prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom, površine do 800 hektara [4].
Prema mestu gde se razvio šumski požar odnosno od gorivog materijala koji je zahvaćen
požarom, razlikijemo: podzemni, prizemni (niski) i visoki šumski požar (požar u
krošnjama). Najopasniji su podzemni požari koji se na tlu Srbije retko dešavaju. U
posmatranom periodu nije zabeležen ni jedan slučaj ovog požara. Prizemni požar je najčešća
vrsta šumskog požara, koji se u većini slučajeva javlja kao početna faza za sve ostale vrste
požara. Oni su najštetniji u mladim sastojinama, dok u starijim dovode do oštećenja kore i
stabala u pridanku. Visoki požari, zahvataju cela stabla i potpomognuti vetrom brzo se šire i
uništavaju velike površine pod šumom, prvenstveno četinarskom [3, 6].
U odnosu na vrstu i sastav šumske vegetacije, odnosno gorivog materijala, šume se prema
stepenu ugroženosti mogu kategorizovati u pet osnovnih grupa. Podela je izvršena na
osnovu stepena izraženosti karakteristika sastojina i staništa relevantnih za pojavljivanje
požara: zapaljivost drveta, vrsta – edifikatora u svakom tipu realne vegetacije, stepen
termofilnosti odnosno frigorifilnosti i stepen mezofilnosti, kserofilnosti stanišnih uslova, čiji
je pokazatelj naročito kombinacija nadmorske visine, ekspozicije i nagiba, a zatim tip
zemljišta i geološke podloge. Pomenuti faktori sredine bitno utiču na srednje i maksimalne
godišnje, periodične i dnevne temperature vazduha, relativnu vlažnost vazduha i stepen
vlažnosti zemljišta, koji su uz zapaljivost materijala, presudni za izbijanje, razvoj i širenje
šumskog požara [6, 8].

Materijal i metode
U radu su prikazani i analizirani podaci koje je publikovao Republički zavod za statsitiku
Srbije u okviru publikacije Šumarstvo u Republici Srbiji za period od 2007. do 2016.
godine.
U okviru Nacionalne liste indikatora Republike Srbije, štete u šumama su indikator u okviru
tematske celine Šumarstvo, lovstvo i ribolov. Metodologija izračunavanja i prikupljanja
podataka je definisana prema kriterijumima ICP Forests, UNECE/FAO, DG Environment i
od strane Republičkog zavoda za statistiku. Definisane su jedinice mere u hektarima (ha) za
opožarenu površinu, odnosno metri kubni (m3) za oštećenu zapreminu drve mase. Ovo
istraživanje se bazira na štetama od požara prema vrsti šume (lišćarske i četinarske) i prema
mestu nastanka požara (prizemni i visoki) u državnim šumama Srbije kojima gazduje JP
„Srbijašume“. Problematika šumskih požara se prožima kroz sledeće zakonske propise:


Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10),
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Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10, 91/10 i 14/16),
Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09, 72/09,
43/11 i 14/16),
Ministarska konferencija o šumama,
Konvencija o biološkoj raznovrsnosti („Službeni list SRJ -Međunarodni ugovori”, broj
11/01).

Podatke o štetama na šumama Republičkom zavodu za statistiku dostavljaju Ministarstvo
unutrašnjih poslova - Uprava za vanredne situacije i Uprava za šume. Periodičnost
sakupljanja podataka je u skladu za izveštajima Republičkog zavoda za statistiku koji može
biti jednom godišnje ili jednom u dve godine.
Pod opožarenom površinom podrazumeva se ukupna površina pod šumskim zemljištem i
šumom koja je bila zavhaćena požarom.
Kod šteta od požara iskazani su podaci samo o onoj drvnoj zapremini koja se zbog nastale
štete morala poseći.

Rezultati i diskusija
U okviru ovog dela rada prikazani su i analizirani podaci koji se odnose na pokazatelje
stanja šumskih požara u državnim šumama Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine:






ukupan broj šumskih požara prema mestu nastanka,
ukupna opožarena površina i površina zahvaćena po jednom požaru (u ha),
ukupna oštećena zapremina drvne mase i oštećena zapremina drvne mase po jednom
požaru (u m3),
opožarena površina prema vrsti šume (u ha) i
oštećena zapremina drvne mase prema vrsti šume (u m3).

Ukupan broj šumskih požara po godinama i prema mestu nastanka u državnim šumama
Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine prikazan je u tabeli 2.
Tabela 2. Ukupan broj šumskih požara prema mestu nastanka u državnim šumama Srbije
u periodu od 2007. do 2016. godine
Mesto nastanka
Indeks
Godina
Ukupno
Prizemni Visoki
Bazni
Lančani
2007
285
43
328
100.00
2008
42
6
48
14.63
14.63
2009
38
3
41
12.50
85.42
2010
25
1
26
7.93
63.41
2011
48
17
65
19.82
250.00
2012
211
71
282
85.98
433.85
2013
37
6
43
13.11
15.25
2014
9
3
12
3.66
27.91
2015
38
9
47
14.33
391.67
2016
29
1
30
9.15
63.83
Ukupno
762
160
922
Godišnji prosek
76
16
92
%
82.65
17.35
100.00
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Na osnovu prikazanih podataka možemo zaključiti da su se u ovom periodu ukupno desilo
922 šumska požara, što je prosečno godišnje 92 slučajeva, odnosno u proseku svakog
meseca se dogode po 7,6 požara. U ukupnom broju požara, prizemni požari učestvuju sa
82.65 %, a visoki sa 17.35 %. Prosečno godišnje se desilo 76 prizemnih, odnosno 16 visokih
požara. Najveći broj požara se dogodio u baznoj 2007. godini, 328 slučajeva, od toga
prizemnih 285 i visokih 43. Najmanji broj požara 12 dogodio se u 2014. godini od toga
prizemnih je bilo devet, što je ujedno predstavlja i najmanji broj slučajeva prizemnih požara
zabeleženih u posmatranom periodu. Takođe, 2014. godine su zabeležena i tri visoka požara.
Dok se najmanji broj visokih požara desio u 2010-toj i 2016-toj godini kad je evidentiran po
jedan slučaj šumskih požara.
Ekonomske posledice šumskih požara u velikoj meri zavise i od ukupne površine šumskog
zemljišta koja je zahvaćena požarom (opožarena površina) i oštećene zapremine drvne mase.
U tabeli 3, prikazani su podaci o zahvaćenoj površini šumskim požarima u državnim
šumama Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine.
Tabela 3. Ukupna opožarena površina i površina zahvaćena po jednom šumskom požaru u
državnim šumama Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine
Opožarena površina Broj šumskih
Opožarena površina
Godina
[ha]
požara
po jednom požaru [ha]
2007
7 801
328
23.78
2008
423
48
8.81
2009
212
41
5.17
2010
467
26
17.96
2011
4 208
65
64.74
2012
5 108
282
18.11
2013
952
43
22.14
2014
52
12
4.33
2015
894
47
19.02
2016
282
30
9.40
Ukupno
20 399
922
22.12
God. prosek
2 040
92
22.12

Ukupna opožarena površina u državnim šumama Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine
je iznosila 20 399 ha, što je 2 040 ha prosečno godišnje, odnosno prosečno mesečno je
šumskim požarom bilo zahvaćeno 170 ha šumskog zemljišta i šuma. Najmanja opožarena
površina u posmatranom periodu evidentirana je 2014. godine, kada je 52 ha šumskog
zemljišta i šuma bilo zahvaćeno šumskim požarom. Najveća opožarena površina zabeležena
je u 2007. godini, kada je iznosila 7 801 ha.
Posmatrajući podatke koji se odnose na opožarenu površinu po jednom šumskom požaru
situacija je sledeća: ukupna opožarena površina po jednom šumskom požaru u posmatranom
periodu iznosila je 193.47 ha, dok je prosečno godišnje po jednom požaru bila zahvaćena
površina od 19.35 ha državnih šuma. Najmanja opožarena površina po jednom požaru
zabeležena je 2014. godine kada je bilo zahvaćeno 4.33 ha. Najveća opožarena površina po
jednom požaru evidentirana je u 2011. godini kada je izgorelo 64.74 ha po jednom požaru.
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U tabeli 4 prezentirani su podaci koji se odnose na ukupnu oštećenu zapreminu drvne mase i
oštećenu zapreminu drvne mase po jednom šumskom požaru u državnim šumama Srbije u
periodu od 2007. do 2016. godine.
Tabela 4. Ukupna oštećena zapremina drvne mase i oštećena zapremina drvne mase po jednom
šumskom požaru u državnim šumama Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine
Oštećena drvna masa Broj šumskih
Oštećena drvna masa
Godina
[m3]
požara
po jednom požaru [m3]
2007
3 157
328
9.63
2008
5 996
48
124.92
2009
1 897
41
46.27
2010
16
26
0.62
2011
21 740
65
334.46
2012
30 377
282
107.72
2013
7 178
43
166.93
2014
9 606
12
800.50
2015
2 479
47
52.74
2016
36 600
30
1 220.00
Ukupno
119 046
922
129.12
God. prosek
11 905
92
129.12

Ukupna oštećena zapremina drvene mase u državnim šumama Srbije u periodu od 2007. do
2016. godine je iznosila 119 046 m3, prosečno godišnje 11 905 m3, odnosno prosečno
mesečno 992 m3 drvne mase. Najmanje oštećana zapremina drvne mase u posmetranom
periodu zabeležena je u 2010. godini, kada je uništeno 16 m3 drvne mase. Najviše oštećena
zapremina drvne mase je evidentirana u 2016. godini kada je uništeno 36 600 m3 drvne
mase.
Posmatrajući podatke koji se odnose na oštećenu zapreminu drvne mase po jednom
šumskom požaru situacija je sledeća: ukupna oštećena zapremina drvne mase po jednom
šumskom požaru u posmatranom desetogodišnjem periodu iznosila je 2 863 m3 drvne mase,
dok je prosečno godišnje po jednom požaru uništeno 286 m3 drvne mase državnih šuma.
Najmanje oštećenje zapremine drvne mase po jednom šumskom požaru je zabeleženo 2010.
godine kada je bilo oštećeno 0.62 m3 drvne mase. Najveće oštećenje zapremine drvne mase
po jednom šumskom požaru zabeleženo je u 2016. godini kada je oštećeno 1 220 m3 dvrne
mase.
U zavisnosti od vrste drveća koje gradi šumski ekosistem, šume imaju različit stepen
ugroženosti od požara. Četinarske šume su ugroženije od požara u odnosu na lišćarske, zbog
prisustva smole i eteričnih ulja lako gore i u zelenom stanju.
Podaci o opožarenim površinama šumskim požarima po vrstama šuma u državnim šumama
Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine prikazani su u tabeli 5. i gafiku 1.
Tabela 5. Opožarene povšine prema vrsti šume u državnim šumama Srbije u
periodu od 2007. do 2016. godine [u ha]
Godina
Četinari
Lišćari
Ukupno
2007
1 582
6 219
7 801
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ukupno
God. prosek
%

119
109
36
747
3 512
332
14
236
23
6 710
671
32.89

304
103
431
3 461
1 596
620
38
658
259
13 689
1 369
67.11
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423
212
467
4 208
5 108
952
52
894
282
20 399
2 040
100.00

U analiziranom periodu površine četinarskih šuma koje su bile zahvaćene šumskim
požarima čine 32.89 %, a lišćarskih 67.11 % (grafik 1.) od ukupne opožarene površine u
državnim šumama Srbije. Prosečno godišnje požarom je bio zahvaćen 671 ha četinarskih
šuma, odnosno 1 369 ha lišćarskih šuma. Najmanje opožarene površine prema vrsti šume su
zabeležene u 2014. godini kada je izgorelo 14 ha četinarskih i 38 ha lišćarskih šuma.
Najveće površine zahvaćene požarima u posmatranom periodu evidentirane su u 2012.
godini kod četinara 3 512 ha odnosno u 2007. godini kod lišćara 6 219 ha.

Grafik 1. Procentualno učešće opožarene površine prema vrsti šume u ukupnoj opožarenoj
površini u državnim šumama Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine

Podaci o oštećenoj zapremini drvne mase u državnim šumama Srbije prema vrsti šuma u
periodu od 2007 do 2016. godine prikazani su u tabeli 6. i grafiku 2.
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Tabela 6. Oštećena zapremina drvne mase u
šumskim požarima prema vrsti šuma u državnim
šumama Srbije u periodu od 2007. do 2016.
godine [u m3]
Ukupn
Godina
Četinari
Lišćari
o
2007
1 174
1 983
3157
2008
3 519
2 477
5996
2009
1 687
210
1897
2010
1
15
16
2011
1 217
20 523
21740
2012
25 458
4 919
30377
2013
7 178
0
7178
2014
926
8 680
9606
2015
1 431
1 048
2479
2016
0
36 600
36600
Ukupno
42 591
76 455 119 046
God.
4 259
7 646
11 905
prosek
%
35.78
64.22
100.00
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Grafik 2. Procentualno učešće zapremine
oštećene drvne mase u ukupnoj zapremini
oštećene drvne mase prema vrsti šuma u
državnim šumama Srbije periodu od 2007. do
2016. godine

Procentualno učešće zapremine oštećene drvne mase u ukupnoj zapremini oštećene drvne
mase prema vrsti šuma u državnim šumama Srbije u periodu od 2007. do 2016. godine je
sledeće: četinari učestvuju sa 35.78 %, a lišćari sa 64.22 % (grafik). U posmetranom periodu
najviše je uništeno drvne mase u:



četinarskim šuma u 2012. godini, kada je šumskim požarom oštećena zapremina od 25
458 m3 drvne mase i
lišćarskim šumama u 2016. godini, kada je oštećena zapremina iznosila 36 600 m3.

Zaključak
Na osnovu iznetih činjenica koje se odnose na šumske požare u državnim šumama Srbije u
periodu od 2007. do 2016. godine možemo zaključiti sledeće:




U posmatranom periodu ukupno se desilo 992 šumskih požara, od čega 762 prizemnih i
160 visokih. Najveći broj šusmkih požara se desio u 2007. godini, kada je registrovano
328 šumskih požara, od čega je prizemnih 285 i visokih 43. Najmanji broj šumskih
požara evidentiran je u 2014. godini, kada je zabeleženo ukupno 12 šumskih požara od
čega devet slučajeva prizemnih požara i tri slučaja visokih požara.
Ukupna opožarena površina u državnim šumama Srbije u posmatranom periodu je
iznosila 20 399 ha. Najmanja opožarena površina u posmatranom periodu evidentirana
je 2014. godine svega 52 ha, dok je najveća opožarena površina zabeležena je u 2007.
godini i iznosila je 7 801 ha. U istom ovom periodu ukupna opožarena površina po
jednom šumskom požaru iznosila je 193.47 ha. Prosečno godišnje po jednom požaru
zahvaćena površina je 19.35 ha.
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Oštećena zapremina drvene mase u državnim šumama Srbije u ovom periodu je iznosila
119 046 m3, prosečno godišnje 11 905 m3, odnosno prosečno mesečno 992 m3.
Najmanje oštećana zapremina drvne mase 16 m3 zabeležena je 2010. godine, dok je
najviše oštećenja bilo u 2016. godini kada je vrednost uništene drvne mase iznosila 36
600 m3. U istom ovom periodu ukupna oštećena zapremina drvne mase po jednom
šumskom požaru iznosila je 2 863 m3 drvne mase, odnosno prosečno godišnje 286 m3.

Problematika šumskih požara je danas u žiži interesovanja šire društvene zajednice ne samo
u našoj zemlji već i u svetu zbog svojih katastrofalnih posledica. Opravdanje za ovakvu
situaciju tražimo u promeni klimatskih elemenata. Svedoci smo da je poslednjih decenija
kako u svetu tako i u Srbiji iz godine u godinu dominantan trend porasta temperature
vazduha, smanjenja količine padavina i povećanja brzine vazdušnih strujanja. Ovi klimatski
elementi menjaju klimatske uslove pa se s toga smatra da povećavaju opasnost od pojave i
širenja šumskih požara. Iz tog razloga je potrebno permanentno vršiti edukaciju najšire
populacije a pre svega najmlađih, i definisati strože zakonske propise, što bi značajno uticalo
na smanjenje rizika od pojave šumskih požara.
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ЗАШТИТА ОД ЕКСПЛОЗИИ ПРИ ПРОВЕРКА И ЧИСТЕЊЕ
НА ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА
EXPLOSION PROTECTION DURING INSPECTION AND CLEANING OF
UNDERGROUND FUEL RESERVOIRS
К. Анастасов, В. Џекова, Д. Мајстороски
Макпетрол АД (Дирекција за Одржување) – Скопје
Ул. Св. Кирил и Методиј, Бр.4, 1000 Скопје, Р.Македонија

Апстракт / Abstract
Целта на овој труд е заштита од аспект на безбедност и здравје, спречување на
создавање на експолозивна атмосфера и нејзино палење, избегнување на штетните
последици од експлозии при работа на вработените кои се потенцијално изложени на
ризик од експлозивни атмосфери при редовна и вонредна проверка и чистење на
подземни резервоарите за течни горива во склоп на складови, авиосервиси и
малопродажни објекти – БС.
Сврха овог рада је заштита са аспекта сигурности и здравља, спречавање стварања
експлозивне атмосфере и њеног паљења, избегавање штетних последица експлозија у
раду запослених који су потенцијално изложени ризику од експлозивних атмосфера
током редовног и ванредног прегледа и чишћења подземних резервоара за течна
горива у складиштима, аеродромима и малопродајним објектима - БС.
The purpose of this paper is protection from the aspect of safety and health, prevention of
the creation of an explosive atmosphere and its ignition, avoidance of the harmful
consequences of explosions at work of employees that are potentially at risk of explosive
atmospheres during regular and extraordinary inspection and cleaning of underground tanks
for liquid fuels in warehouses, airports and gas stations - BS.
Клучни зборови: експлозија, резервоари, течни горива, заштита, складови, БС (бензински
станици)

1. Цел
Цел на овој труд за заштита од експлозии е да се обезбеди превентивно делување како
и заштита против експлозија на вработените кои се потенцијално изложени на ризик
од експлозивни атмосфери при редовна и вонредна проверка и чистење на подземни
резервоарите за течни горива во склоп на складови, авиосервиси и малопродажни
објекти-БС, при што се превземаат технички и организациски мерки во согласност со
следните основни принципи:
- спречување на создавање на експлозивна атмосфера
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- избегнување на палење на експлозивна атмосфера
- ублажување на штетните последици од експлозија, со цел да се осигура здравјето и
безбедноста на вработените

2.

Примена

Овој постапка се применува за време на изведба на работи при редовна и вонредна
проверка и чистење на подземни резервоари за горива во склоп на складови,
авиосервиси, малопродажни објекти-БС.

3. Опис на работните задачи и постапки
3.1. Подготвителни работи

Слика бр.1

Водителот на групата заедно со шефот на одделението ги превземаат следниве
активности:
1.
БС (бензинска станица) по потреба (во зависност од нејзината конфигурација)
делумно или целосно се затвора и се прави заштитна зона во радиус од 15м. Се
поставува лента со предупредувачка содржина, се поставуваат знаци за опасност и
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знаци за предупредување. Во забранетата зона имаат пристап исклучиво овластените
лица од Дирекцијата за Одржување - Макпетрол А.Д.
2.

Во заштитната зона се поставуваат повеќе ПП апарати

3.
Се врши проверка на исправност на опремата што е во Ех (“S”) изведба.
Опремата прописно се поврзува од страна на овластено лице. Се проверува
заземјувањето на автоцистерната.
4.
Се врши проверка на УПС (извор на резервно напојување со електрична
енергија) во тест период од 10 мин. работа.
5.
Се проверуваат лампите за работа, наполнетост на батеријата, светлината која
ја даваат.
6.

Се врши монтажа на мобилниот портален кран и се врши негова проверка.

7.
Се прави проверка дали вработените ја поседуваат потребната опрема било таа
да е од технички карактер или спаѓа во делот на ЛЗС (лични заштитни средства) за
заштита при работа и ја проверува исправноста на истата.
8.
Се проверуваат апаратите за детекција за експлозивни гасови т.е. нивната
исправност, батерија, датум на калибрација.
3.2 Опис на работата
3.2.1 Чистење на подземни резервоари со дизел гориво
Работите се изведуваат преку ден т.е. при дневна светлост во стабилно време и без
временски непогоди. Се врши затварање на сите околни вентили (блиндирање) со кој
е поврзан резервоарот на кој се врши чистење. Се поврзува пумпа во Ех изведба и со
истата се црпи преостанатото гориво од резервоарот.
Од како ќе се заврши со вадењето на преостанатото гориво од резервоарот се
започнува со така наречено "дување", т.е проветрување на резервоарот. Тоа се врши
со вентилатор кој е во Ех изведба. Проветрувањето трае 3-4 часа. Се врши мерење на
концетрацијата на експлозивни пареи и доколку инструментот покаже присуство на
пареи повеќе од 10% од долната граница на експлозивност се продолжува со
проветрувањето. Во оној момент кога концентрацијата на запалливи пареи ќе биде
помалку од 10% од долната граница на експлозивност се започнува со влегувањето во
резервоарот. При влегувањето во резервоарот вработените мора да носат специјална
заштитна опрема (специјална облека, маска, компресор за доток на свеж воздух,
појаси и јажиња).
Со веќе предходно договорената комуникација (преку јажето и значењето на бројот на
повлекувања на истото) најмалку двајцата работници кои се влезени во резервоарот
започнуваат со чистењето додека другите двајца работници стојат непосредно над
самиот резервоар.
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Лицата кои се влезени во резервоарот вршат собирање на евентуалниот талог, чистење
и собирање на останатите нечистоти. Истите се извлекуваат надвор од резервоарот и
прописно се одлагаат во буриња.
3.2.2 Чистење на подземни резервоари со бензини
Работите се изведуваат преку ден т.е. при дневна светлост во стабилно време и без
временски непогоди. Се врши затварање на сите околни вентили (блиндирање) со кој
е поврзан резервоарот на кој се врши чистење. Се поврзува пумпа во Ех изведба и со
истата се црпи преостанатото гориво од резервоарот.
Кога постапката на извлекување на гориво ќе заврши се започнува со полнење на
резервоарот со вода. При полнењето со вода, гасните испарувања преку цревото за
поврат на пареа се враќаат во авто цистерната. Оваа постапка мора задолжително да се
применува кај подземни резервоари во кои се складирале бензини или пак истите не
се долг временски период отварани.
По завршување на оваа постапка се започнува отварањето на главниот капак по што
наполнетата вода исто така со пумпа во Ех изведба се вади од резервоарот и се
префрла во авто цистерна.
Од како ќе се заврши со вадењето на водата од резервоарот се започнува со така
наречено "дување", т.е проветрување на резервоарот. Понатамошните активности се
идентични како и при чистењето на подземните резервоари со дизел гориво.

Слика бр.2

Слика бр.3
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Зони на опасност

Зоните на опасност при редовна и вонредна проверка и чистење на резервоарите за
течно гориво во склоп на складови, авиосервиси и малопродажни објекти-БС, се
простори во кои е присутна експлозивна смеса на запаливи пари или гасови со
воздухот или пак може да се очекува дека ќе биде присутна во такви количини да би
било неопходно да се превземат посебни мерки на претпазливост заради заштита на
здравјето и безбедноста на вработените.
Согласно со Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје на
вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери (Сл.
Весник на РМ бр. 74/2009), т.е. Прилог број 1 - Класификација на просторите во кои
може да дојде до создавање на експлозивни атмосфери, зоните на опасност при
редовна и вонредна проверка и чистење на резервоарите за гориво во склоп на
складови, авиосервиси и малопродажни објекти-БС се:
•

зона 0 (внатре во резервоарот за гориво, пред празнењето)

Простор во кој експлозивната атмосфера се состои од смеша на гас, пареа или магла и
е постојано присутна во подолг временски период или често се повторува
•

зона 1 (внатре во резервоарот за гориво, по празнењето)

Простор во кој експлозивната атмосфера се состои од смеша на гас, пареа или магла
при вообичаена работа постои веројатност да се појави повремено
•

зона 2 (во радиус од 15 м. од резервоарот за гориво)

Простор во кој експлозивната атмосфера се состои од смеша на гас, пареа или магла
која при вообичаена работа не постои веројатност да се појави
5. Препознавање и утврдување на опасностите и штетностите, проценка на
потенцијалните ризици
При работниот процес на редовна и вонредна проверка и чистење на резервоарите за
течни горива во склоп на складови, авиосервиси и малопродажни објекти-БС,
утврдени се следните опасности и штетности:
- поставување на електрична опрема која не е во Ех изведба во зони на опасност
- неисправност на УПС уредот
- краток рок на употреба на УПС уредот (кога е истиот без електрично напојување)
- неконтролирано истекување на гориво од разни споеви или приклучоци
- неисправност на опремата со која се врши преточувањето (пумпата) т.е. капење на
пумпа од семерингот или заптивачот
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- неисправност на опремата со која се врши вентилирањето на резервоарот
(компресорот)
- неисправност на опремата за дишење (маската, компресорот за воздух)
- стари филтри во маските за дишење
- неисправност или лоша поставеност (монтажа) на преносниот портален кран
- неисправна скала со кој со која вработените се симнуваат во
неисправни јажиња или појаси

резервоарот,

- моментална здравствена состојба на вработените кои го вршат чистењето на
резервоарот
- употреба на алат што искри.
6.
Утврдување на начинот и мерките за отстранување на опасностите и
штетностите и намалување на ризикот
Мерките кои се утврдуваат за отстранување на опасности/штетности и/или смалување
на ризик се следниве:
1. Темелна проверка на горе наведената опрема со која се вршат споменатите
активности како и на опремата која спаѓа во лична заштитна опрема.
2. Проверка на сите споеви од неконтролирано истекување на горива.
3. Разговор на шефот на одделението со непосредните извршители за нивната
моментална здравствена и психичка состојба.
4. Проверка на електричната опрема дали истата се ноаѓа во зона на опасност
(оддалеченост најмалку 5+3 =8 м од отворот на резервоарот или АТ вентилот) доколку
истата не е во Ех изведба.
5. Носење на вработените на уреди за детекција на експозивна атмосфера (најмалку
два уреди).
6. Задолжтелно носење на кутија за прва помош на самиот објект.
Работодавачот ги спроведува мерките за безбедност и здравје при работа врз основа
на следните начела:
-

избегнување на ризици,

-

проценка на ризици кои не можат да се избегнат

-

справување со ризици на самиот почеток

-

изборот на лична заштитна опрема,
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развивање на целосна безбедносна стратегија која опфаќа технологија,
организација на работа, работни услови, меѓучовечки односи и фактори кои влијаат
врз работната средина,
давање приоритет на колективни безбедносни мерки наспроти поединечни
мерки,
обезбедување
вработените,
-

на

соодветни

упаства,

инструкции

и

известувања

на

употреба на неискречки алат.

При дефинирање на начините и мерките за отстранување, смалување или спречување
на ризикот се поаѓа од следните правила на приоритет:
1.
Елиминација на опасности или смалување на ризикот низ спроведување на
редизајн на техничките процеси и/или реконструкциија на средствата за работа
2.

Поместување на работното место надвор од опасната зона

3.

Користење на заштитни направи и други средства за заштита

4.

Користење на средства за лична заштита

5.
Спроведување на организациони мерки за заштита (обука, информирање,
развој на безбедни работни рутини, знаци за безбедност, звучна и светлосна
сигнализација)
Основната цел на овој труд за заштита од експлозии е да се обезбеди превентивно
делување како и заштита против експлозија на вработените кои се потенцијално
изложени на ризик од експлозивни атмосфери при редовна и вонредна проверка и
чистење на резервоарите за гориво во склоп на складови, авиосервиси и
малопродажни објекти-БС. За остварување на оваа цел се превземаат организациски и
технички мерки.
6.1

Организациски мерки

•
Обука на вработените (соодветно обучување во поглед на заштита од
експлозија на просторите на кои постои опасност од експлозивни атмосфери).
•
Писмени упатства за работа (работата во опасните простори треба да се
извршува во согласност со утврдени писмени упатства и процедури на работење)
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Технички мерки

•
Пред започнување со чистење на резервоарот мора да се провери исправноста
на уредите, опремата и средствата за празнење и исцрпување, проветрување,
испирање со ладна вода, уметно осветлување, создавање на инертна атмосфера во
резервоарот, контрола на експлозивноста на атмосферата внатре во резервоарот,
одведувањето на статичкиот електрицитет, исправност на заштитните средства,
средствата за гасење пожар и друга потребна опрема (алат, скали и сл.)
•
На 15 метри оддалеченост од резервоарите кои се чистат мора да се одстранат
и исклучат сите извори на палење, како што се на пример: мотори со внатрешно
согорување, електричните инсталации кои што не се противексплозивно заштитени и
разни извори на искрење.
•
На 15 метри оддалеченост од резервоарите кои се чистат мора да се постават
соодветни предупредувања: "ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА",
"ЗАДОЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА НА АЛАТ КОЈ НЕ ИСКРИ" и забрани:
"ЗАБРАНЕТО ПУШЕЊЕ И ПРИСТАП СО ОТВОРЕН ПЛАМЕН", "ЗАБРАНЕТ
ПРИСТАП НА НЕВРАБОТЕНИ"
•
При чистење на резервоарите во зоните на опасност смеат да се употребуваат
само светилки изведени со противексплозивна заштита, со светилки со ладна расвета
и посебни преносни светилки изведени со противексплозивна заштита.
•
Електричните инсталации и уредите што се употребуваат во зоната на
опасност мораат да бидат изведени со противексплозивна заштита.
•
Алатот и приборот за отварање и затварање на резервоарите како и за други
работи при чистењето на резервоарите, мораат да бидат изработени од материјали кои
се антистатични и антимагнетични и кои не искрат. Алатот и приборот пред употреба
мора да биде беспрекорно чист.
•
Ако во зоната на опасност се постави компресор тогаш тој мора да биде
изведен со противексплозивна заштита.
•
Заштитната облека и обувки мораат да бидат изработени од материјал на кој
не се создава и не се акумулира статички електрицитет и кој не искри.
•
Скалите за спуштање во резервоарите мора да бидат изработени од материјал
кој не искри и кој хемиски не реагира со талогот од резервоарот.
•
Заради спречување од лизгање, скалите на својот долен крај мора да имаат
осигурач кој не искри.
•

Редовна контрола и испитување на мобилниот портален кран.

•
Ако се бришат резервоарите од внатрешната страна со крпи или слични
материјали, тогаш потребно е тие да не создаваат статички електрицитет или искри.
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•
Резервоарите од приклучните цевоводи се одвојуваат така што прво се
затвараат сите вентили, се раздвојуваат споевите, се перат сите приклучоци со топла
вода и се поставуваат слепи прирабници на сите споеви.
•

Компресорот за воздух мора да биде сместен на слободен простор.

•

Резервоарите не смеат да се чистат за временски непогоди (грмење и сл.)

•
Талогот од резервоарите кои се чистат мора веднаш да се одстрани од сите
соседни објекти и извори на палење на сигурна одалеченсот која не смее да биде
помала од 30 метри.
7. Заклучок-заклучни согледувања
Секојдневната примена на овие предходно пропишани и опишани мерки при
проверката и чистењето на подземните резервоари за течни горива обезбедува
превентивно делување како и заштита против експлозија на вработените кои што се
потенцијално изложени на пизик од експлозивни атмосфери. Со примената на овие
мерки се спречува создавањето и палњето на експлозивна атмосфера.
5. Користена литература
[1] Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се
потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери (Сл. Весник на РМ бр.
74/2009)
[2] Работно упатство за заштита од пожари и експлозии (интерно упатство)
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СНАГЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У СИСТЕМУ
УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
PROTECTION AND RESCUE FORCES AS A PART
OF RISK MANAGEMENT SYSTEM IN EMERGENCY
SITUATIONS
Др Горан Ђорђевић 1), Н. Ђенић 2), С. Ђорђевић 3)
1)

МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење у Пожаревцу
2)
Народна скупштина Републике Србије
3)
студент Факултета заштите на раду у Нишу

Резиме: Управљање ризиком у ванредним ситуацијама подразумева четири
чиниоца као што су : превентивна заштита, приправност, реаговање на настали догађај
и санација терена. Снаге заштите и спасавања у ванредним ситуацијама имају улогу у
свим сегментима управљања ризиком у ванредним ситуацијама али је њихова највећа
улога односи на приправност, реаговање на настали догађај и неким деловима и на
санацију терена. Сваки сценарио процене угрожености обавезно садржи и део који се
односи на процену снага заштите и спасавања и начин њихове употребе у ванредном
дoгађају или ситуацији.
Кључне речи: снаге заштите и спасавања, управљање ризиком, ванредна
ситуација
Summary: Risk management in emergency situations implies four factors:
preventive protection, readiness, reaction on the particular event and terrain sanitation. For
emergency situations, protection and rescue forces have a role in all aspects of risk
management, but their main concerns are readiness, reaction on the particular event and, in
some parts, terrain sanitation. Every scenario of endangerment assessment includes a part
which refers to the evaluation of protection and rescue forces and the way of their
engagement in emergency event or situation.
Key words: protection and rescue forces, risk management, emergency situation

УВОД
Снаге заштите и спасавања имају велику улогу и незамењиви су субјекат у
ванредним ситуацијама. Адекватно формирање снага заптите и спасавања, њихово
правилно ангажовање и управљање овим снагама утиче на умањење ризика који се
јављају у ванредним ситуацијама. Тежња је сваке државе са снаге заштите и
спасавања адекватно функционишу у свим ванредним ситуацијама и да утичу на све
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нежељене догађаје који се јављају како би заштита људи и матерјалних добара у
ванредним околностима била што ефикаснија.
1. Ризик и управљање ризиком у ванредним ситуацијама
У склопу истраживања ризика који доводи до ванредне ситуације, ризик се
може посматрати као могућност настајања опасног догађаја, у овом случају неког
нежељеног ванредног догађаја који може да угрози живот и здравље људи, угрози
материјална добра, шумско пространство, живи свет у шуми и саму животну средину.
Ризик је функција вероватноће настанка и последица специфично опасног
догађаја, појаве, процеса који се дешава или се може десити и који изазива опасност
по живот, здравље људи и животну средину.
Ризик од настанка неке венредне ситуације је вероватноћа настанка нежељеног
ванредног догађаја или могућност настанка нежељеног ванредног догађаја, који
изазива опасност по по живот, здравље људи , материјална добра и животну средину.
Карактеристике једног приступа је да се ризик може квалификовати као
производ две величине: вероватноће појаве нежељеног догађаја и цене просечних
последица изазваних нежељеним догађајем.
Р = (В х П)
Где је:
Р - ризик
В - вероватноћа појаве нежељеног догађаја
П - последице изазване нежељеним догађајем,[80].
Дефинисање нивоа ризика није увек једноставно јер он зависи од низа
фактора. Једна од дефиниција границе ризика је подела на прихватљив и
неприхватљив ризик. Прихватљив је онај ризик којим се може управљати под
одређеним условима.
Управљање ризиком подразумева скуп мера и поступака превенције,
приправности, одговора на нежељени догађај (акцидент) као и санацију последица
нежељеног догађаја у циљу смањења ризика и стварање услова под којим ризик може
бити прихватљив,односно омогућавање да се ризик не испољи.
Предузимање мера усмерених на елиминисање узрока настанка или
минимизацију ефекта ризичног догађаја, као и мера за обезбеђење мимималних
губитака и отклањање последица уколико дође до реализације ризичних догађаја,
чини основ управљања ризиком.
Пред сваку државу се поставља задатак како се што боље организовати и
припремити, како обезбедити што бољу усклађеност и функционисање активности за
спречавање настанка нежељених догађаја, како ефикасно реаговати када настане
ризични догађај и како извршити санацију након ризичног догађаја. Да би се
обезбедило ефикасно функционисање система управљања ризиком у ванредним
ситуацијама неопходно је успоставити организациону и функционалну структуру,
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којој се обезбеђује да сви нивои и делови управљања ризиком ефикасно
функционишу.
2. Снаге заштите и спасавања
Закон о ванредним ситуацијама дефинисао је снаге заштите и спасавања које
за циљ имају давање одговора и утицај на све ризике и опасности које изазивају
ванредне догађаје и ситуације.
Снаге заштите и спасавања су:
-штабови за ванредне ситуације
-ватрогасно-спасилачке јединице
-јединице цивилне заштите
-полиција
-војска Србије
-субјекти чија је редовна делатност заштита и спасавање,као и привредна друштва и
друга правна лица , Црвени крст Србије, Горска служба спасавања и удружења која су
оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање

На слици 1. дата је шема снага заштите и спасавања

Сл.1. Снаге заштите и спасавања
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3. Превентивна заштита у ванредним ситуацијама
Ванредне ситуације, проузроковане природним непогодама или људским
активностима, свакодневно односе људске животе, уништавају материјална добра и на
различите начине уништавају и деградирају животну средину.
Начела на којима се заснива интегрисани систем заштите и спасавања су: право на
заштиту, солидарност, јавност, превентивна заштита, одговорност и сл.
Превентивна заштите је један од најважнијих сегмената заштите у ванредним
ситуацијама и смањења деловања ризика и умањење нежељених догађаја и смањење
њихових последица. Такође превентивном заштитом у ванредним ситуацијама ствара
се могућност за повећање капацитета за хитно реаговање на ванредне догађаје и
ситуације.

Сл.2. Шема утицаја превентивне заштите у ванредним ситуацијама

Превентивна заштита у ванредним ситуацијама подразумева примену
одређених мера превентивне заштите којима се утиче на испољавање ризика и
смањења могућности настанка нежељених догађаја и ситуација.
Превентивна заштите се постиже пре свега применом законске и подзаконске
регулативе која регулише област ванредних ситуације (земљотреси, пожари,
експлозије, временске непогоде и сл.) чиме се ствара јединствени систем безбедности
који омогућује приступ управљања ризиком у ванредним ситуацијама.
Применом законске регулативе постиже се:
-правилно поступање и изградња објеката и то применом норми којима се утиче на
отпорност објеката на ризике у ванредним ситуиацијама;
-правилно и безбедно постављање објеката који могу да представљају опасност јер у
себи садрже, складиште, производе или превозе опасне материје (експлозивне
материје, запаљиве и експлозивне гасове и течности, отрове, радиоактивне материје и
сл.);
-ублажавање последица ванредних ситуација;
-омогућавање ефикасно реаговање на сваку ванредну ситуацију.
Позитиван пример законске регулативе у превентивној заштити у ванредним
ситуацијама је Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
(''Службени гласник РС'' бр. 54/15) којима се регулишу објекти са опасним материјама
које садрже,производе,складиште или стављају у промет опасне течности и гасове,
чиме се омогућава њихово постављање на безбедносна растојања, смањује могућност
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деловања ризичних појава и омогућава да се ови објекти успешно сачувају и смање
последице нежељених догађаја на људе, матењрјална добра и животну средину.
У оквиру МУП РС, Сектор за ванредне ситуације и подручне управе и
одељења годишнје издају више стотина сагласности за безбедно постављање објеката
са опасним материјама и робом, чиме се омиогућава да ови објекти буду безбедно
удаљени и постављени, да чак и у случају акцидента постоји мала шанса да угрози
људе или угрози животну средину.
Други сегмент превентивне заштите је издавање сагласности на техничку
документацију у погледу мера заштите од пожара за посебно угрожене објекте којим
је потребно да се у фази израде техничке документације предвиде мере заштите којим
се осигурава за касније изграђени објекат има предвиђене све мере којима се смањује
опасност од пожара и експлозија.
Трећи сегмет је спровођење мера заштите од пожара и експлозија при
изградњи објеката предвиђених у техничкој документацији. Наиме, надлежно
министарство врши сагледавање примењених мера заштите од пожара и експлозија
када је објекат завршен и стављање се у функцију (технички пријем из области
заштите од пожара и експлозија) и даје сагласност ако су ове мере спроведене како је
предвиђено техничком документацијом.
Такође у осталим областима и друга министарства треба да предвиде мере за
смањење ризика као што су земљотреси, поплаве, техичко-технолошке несреће и сл,
поштујући тренутну важећу законску и подзаконску регулативу.
Израда карата опасности која је саставни део техничке документације, може се
предвидети утицај приликом неке акцидентне ситуације, односно одредити опасне
зоне простирања неког непожељног агенса, може се омогућити правовремена реакција
на нежељену ситуацију (рано упозорење, евакуација, брзо реаговање и сл.) чиме се
омогућава и ако нежељени догађај настане предузимање брзих и адекватних мера,
што је врло важно у ванредним ситуацијама.
На слици 3. дата је карта зона простирања опасног облака приликом истицања
опасне материје из резервоара.

Сл.3. Зоне повредљивости услед истицања опасне материје из резервоара

236

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

Да би дошло до одговарајућих резултата потребно је ажурно израдити,
иновирати ако постоји и научити коришћење документације која треба да помогне у
савлађивању настале ванредне ситуације и правилну употребу снага и средстава у
ванредним ситуацијама.
Посебни документи који су битни за превентивну заштиту у ванредним
ситуацијама су:
-урбанистичко планска документа
-техничка документација приликом изградње објеката
-планови заштите од пожара
-документација везана за процену ризика
-документа везана за СЕВЕСО постројења
-процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа
-планови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

У планирању превентивних мера оквиру ванредних ситуација посебну пажњу
треба обратити урбанистичким плановима који су почетни стадијум у планирању мера
заштите. Код нас се мало пажње посвећује планирању мера заштите у раној почетној
фази, што је велика грешка. У изради планских докумената врло је важно у самом
почетку предвидети-планирати мере које за циљ имају смањење ризика и сам утицај
ризика, што у многоме доприноси и смањењу простора за настанак ванредних
ситуација. Зато је у изради урбанистичких планова потребно да се укључе сва
министарства и дају решења која би за циљ имала смањење ризика.
Такође израдом и применом планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама који су у оквиру процене,
стварају се капацитети за правилно
руковођење и одлучивање у штабовима за ванредне ситуације.
Применом одговорајуће законске и подзаконске регулативе у изградњи
објеката и предвиђање мера за смањење ризика који доводе до ванредних ситуација
стварају се услови да отпорност саме заједнице буде већа.
На објектима који нису изграђени у складу са законском регулативом
потребно је предузети додатне мере којима би се ти објекти довели у задовољавајуће
стање у вези отпорности на деловање ризика и отпорности на насталу ванредну
ситуацију.
На слици бр. 4 дата је шема отпорности заједнице у односу на примењену
законску регулативу приликом изградње објеката.

Сл.4. Шема отпорности заједнице у односу на примењену
законску регулативу приликом изградње објеката
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4. Штабови за ванредне ситуације
Штабови за ванредне ситуације нису нова категорија, али су први пут детаљније
дефинисани Законом о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр.111/09). Приликом
ванредних ситуација, улога штабова за ванредне ситуације је врло важна, и зато је
битно знати која је улога штабова за ванредне ситуације, како они функционишу, ко и
како их формира, начин употребе и начин управљања штабовима и њихова
функционалност и ефикасност приликом ванредних ситуација. Штабови за ванредне
ситуације образују се као оперативно-стручна тела за заштиту и спасавање живота и
здравља људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине од
елементарних непогода,
удеса и катастрофа, техничко-технолошких несрећа,
последица терористичких и ратних дејстава и других већих несрећа.

4.1. Руковођење у ванредним ситуацијама и улога штабова
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним
ситуацијама у складу са Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима, као
оперативно-стручна тела образују се штабови за ванредне ситуације, и то:
1.За територију Републике Србије-републички штаб за ванредне ситуације,
који образује Влада;
2.За територију аутономне покрајине-покрајински штаб, који образује
извршни орган аутономне покрајине;
3.За територију управног округа-окружни штаб за ванредне ситуације, који
образује Републички штаб за ванредне ситуације;
4.За територију града-градски штаб за ванредне ситуације, који образује
скупштина града;
5.За територију општине-општински штаб за ванредне ситуације, који образује
скупштина општине.
Штаб сачињавају: командант, начелник и чланови штаба, а у градском и
општинском штабу и заменик команданта штаба.
Штаб за ванредне ситуације образује, по потреби, помоћне стручнооперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.
Штабови за ванредне ситуације обављају следеће послове:
1. Руководи и кординира рад субјеката система заштите и спасавања и снага
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2. Руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3. Руководи и кординира спровођење мера и задатака обнове,реконструкције и
рехабилитације,узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености
и ризика од будућих ванредних ситуација;
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4. Разматра и даје мишљења на предлог процене угрожености и предлог плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
5. Прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере
за њихово побољшање;
6. Наређује употребу снага заштите и спасавања ,средстава помоћи и других
средстава које се користе у ванредним ситуацијама;
7. Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о
ризицима и опасностима и предузима мере за смањење ризика од катастофа;
8. Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне
заштите,овлашћених и оспособљених правних лица;
9. Сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама;
10. Наређује приправност-спремност за ванредне ситуације;
11. Процењује угроженост од настанка ванредних ситуација;
12. Израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
13. Спроводи годишњи план рада;
14. Доноси наредбе,закључе и препоруке.
Поред ових основни послова, сваки појединачни штаб за ванредне ситуације
има и посебан делокруг послова који су везани за деловање сваког штаба посебно.

4.2. Основне функције штабова за ванредне ситуације
Штаб за ванредне ситуације има две основне функције и то:
-спровођење припрема за успешно обављање оперативне функције из своје
надлежности
-кординација и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама
Штаб за ванредне ситуације формира се од стручних кадрова представника
органа управе, посебних организација, научних и других установа, привредних
друштава и других правних лица, чије се надлежности и делатности у вези са
заштитом и спасавањем.
Стручне, оперативне и административно-техничке послове за потребе
функционисања штаба врше организационе јединице Министраства унутрашњих
послова-Сектора за ванредне ситуације и органи аутономних покрајина и јединица
локалне самоуправе.

5. Стручно оперативни тимови
За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, штаб за ванредне ситуације може образовати стручно оперативне
тимове.
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Стручно оперативни тимови се по правилу формирају по врстама извршења
задатака заштите и спасавања а на основу процене угрожен ости одређене територије
и то: за евакуацију, збрињавање, склањање, РХБ заштиту, заштиту од пожара и
експлозија, технолошко-техничких несрећа као и других задатака који процени штаб
за ванредне ситуације.
У састав стручно оперативних тимова бирају се руководиоци и стручњаци
разних струка у зависности од делатности тима и треба да га чине експерти за сваку
опасност који у датом тренутку могу брзо да реагују на насталу ситуацију. Ти
експертзи могу да буду из: надлежних јавних служби, државне управе, инспекцијских
органа, јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица у
чијем делокругу су и послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним
ситуацијама.
Радом стручно оперативног тима руководи руководилац тима кога именује
штаб за ванредне ситуације.
Стручно оперативни тим подређен је команданту и начелнику штаба.

6. Повереници цивилне заштите
Повереници цивилне заштите су продужена рука штабова за ванредне
ситуације. Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите
постављају се ради обављања послова заштите и спасавања у насељеним местима,
делу насеља, стамбеним зградама и селима, привредним друштвима и другим правним
лицима и органима државне управе.
Задаци повереника цивилне заштите је спровођење личне, узајамне и
колективне заштите, задатака заштите и спасавања људи и материјалних добара у
зградама, насељеним местима за које су задужени па и руковођење јединицама
цивилне заштите опште надлежности.
Тесно сарађују са штабовима за ванредне ситуације, извршавају наредбе
штабова за ванредне ситуације и активно учествују у свим ванредним догађајима и
ситуацијама.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима у којима је проглашена
ванредна ситуација дужни су да поступају у складу са упуствима повереника или
заменика повереника.

7. Ватрогасно спасилачке јединице
Ради спровођења заштите од пожара, спасавању људи и заштити матерјалних
добара, спречавање и сузбијање других техничко-технолошких несрећа, оснивају се и
формирају ватрогасне јединице.
Ватрогасне јединице могу бити професионалне и добровољне.
Професионалне ватрогасне јединице су: ватрогасно-спасилачке јединице
Министарства унутрашњих послова, ватрогасне јединице Министарства одбране,
ватрогасне јединице локалне самоуправе и ватрогасне јединице правних субјеката
разврстаних у прву категорију угрожености од пожара.
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Оно што је новина у Закону о заштити од пожара је да и јединице локалне
самоуправе могу да оснивају своје професионалне ватрогасне јединице са одређеним
бројем ватрогасаца и техничком опремљеношћу и обученошћу припадника ватрогасне
јединице. Такође локална самоупрва, правна лица и удружења могу оснивати
добровољне ватрогасне јединице.
У оквиру МУП РС постоји 159 оперативних ватрогасно-спасилачких јединица
различитих формација. Свака јединица има територију своје надлежности ( подељено
по окрузима) на којој интервенише. Све јединице су у обавези за међусобно сарађују и
да по потреби пружају помоћ једна другој.
У оквиру ватрогасно-спасилачких јединица формирају се специјализовани
тимови за рад и спасавње на води као и специјалистички тимови за рад у рушевинама
нарочито када се ради о земљотресима. Наведени тимови су оспособљени да
интервенишу у свим деловима земље као и да пружају међународну помоћ.

8. Јединице цивилне заштите
Јединице цивилне заштите образују се у складу са проценом угрожености
Републике Србије, јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других
правних лица.
Јединице цивилне заштите могу да буду : јединице опште намене и
специјализоване јединице цивилне заштите са одређеним специјализацијама.
Специјализоване јединице цивилне заштите образују се за територију
Републике Србије, односно за подручја управног округа.
Специјализоване јединице образују и привредна друштва односно друга
правна лица која у складу са проценом угрожености представљају потенцијални извор
угрожености шире територије.
Врсту и број специјализованих јединица цивилне заштите утврђује надлежна
служба, на основу процене угрожености Републике Србије у складу са Законом о
ванредним ситуацијама и другим прописима и актима.
Врсте специјализованих јединица цивилне заштите могу да буду: за заштиту
од пожара и експлозија, за заштиту и спасавање од поплава, несрећа на води и под
водом, РХБ заштиту, евакуацију, збрињавање и склањање, за техничко-технолошке
несреће,јединице за пружање прве помоћи, јединице за осматрање и сл.
Јединице локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица могу
образовати јединице опште намене које су састављене од добровољаца и радно
способног становништва, односно запослених за извршавање једноставнијих послова
заштите и спасавања.

9. Закључак
Да би се утицало на ризик и активно управљало ризиком у ванредним
ситуацијама формирају се снаге заштите и спасавања. Њихова улога је одређена у
четири елемента управљања ризиком и то: припаравност, превентивна заштите,
реаговање на настали догађај и санацију терена. Формирање, начин деловања,
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адекватно опремљање и правилно руковање овим снагама омогућује да систем
управљања ризиком у ванредним ситуацијама може да функционише и да буде
отпоран на већину нежељених последица. Колико ћемо бити ефикасни у ванредним
догађајима зависи од функционисања снага заштите и спасавања. Ове снаге су
саставни део борбе у ванредним ситуацијама и од њиховог функционисања зависи
оптпорност сваке заједнице у ванредним ситуацијама.
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ODRŽIVOST BITNIH ZAHTEVA NOVOG PRISTUPA ZA
USAGLAŠENOST MAŠINE U PROCESU EKSPLOATACIJE
SUSTAINABILITY ESSENTIAL REQUIREMENT NEW APPROACH FOR
COMPLIANCE MACHINE IN THE PROCESS OF EXPLOITATION
Dragan S. Cvetković,18
Fakultet zaštite na radu Univerziteta u Nišu
Rezime –Priroda slobodnog tržišta nametnula je određene mehanizme u formi obaveznih
zahteva. Među tim mehanizmima značajno mesto zauzima takozvani Novi pristup (New
approach) za određivanje suštinskih tehničkih zahteva za proizvode i Globalni pristup
(Global approach) za utvrđivanje usaglašenosti. U radu se traga za odgovorima koja
mnameću sledeća pitanja: Šta se dešava sa proizvodom kada prelazi u fazu eksploatacije?
Koliko dugo vlasnik procesa može računati na projektovani nivo prihvatljivog rizika, kao i
na validnost CE oznake o usaglašenosti?
Preostali rizik se smatra rizikom koji prati proizvod nakon usaglašenosti sa aktuelnim
direktivama novog pristupa i harmonizovanim standardima. Problem preostalog rizika
zahteva analitički pristup dominantnim procesima koji zahtevaju specifična inženjerska
znanja, zasnovana na menadžmentu rizicima, sa ciljem da se ukaže i istakne karakter
inženjerskog profila koji korespondira sa konceptom integrisanih potreba za bezbednost
procesai i očuvanja zdravlja zaposlenog
Ključne reči:usaglašenost; preostali rizik, upravljanje rizikom
Abstract: The nature of the free market imposed certain mechanisms in the form of
mandatory requirements. Among these mechanisms important place occupied by the
so-called New Approach (New approach) to determine the essential technical
requirements for products and the Global Approach (Global approach) to determine
compliance. This paper seeks to answer that mnameću following questions: What
happens to the product when it passes into the phase of exploitation? How long process
owner can count on the projected level of acceptable risk, as well as the validity of the
CE mark of conformity?
The remaining risk is considered to be the risk that accompanies the product after
compliance with current directives of the new approach and harmonized standards.
Problem residual risk requires an analytical approach to the dominant processes that
require specific engineering knowledge, based on risk management, with the aim to
highlight and emphasize the character of engineering, which corresponds to the
concept of integrated safety needs of processes and preserving the health of the
employee
Keywords: compliance; residual risk, risk management
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Uvod
Svaki vlasnik procesa ima imperativni cilj da razvija i poboljšava poslovanje i konkurentnost
na tržištu. Sa aspekta procesa kao elementa na kome počiva menadžment kvalitetom,
uočavamo da bezbednost istog ima nedeljiv značaj kako za vlasnika procesa, tako i za
društvenu zajednicu. Industrijska proizvodnja kao oličenje proizvodnog sistema u procesu
pretvaranja ulaznih vrednosti (inputa) u projektovane izlazne vrednosti (outpute), takođe
neizostano podrazumeva održivost i bezbednost istog. Namera autora je da u radu anlizira
proces upravljanja rizikom, zasnovan na elementima bezbednosti mašine u procesu
eksploatacije. Pojam rizika se povezuje sa kontekstom sistema „bezbednosti i „zdravlja“
(Occupational safety and health), aktuelnim modelom sistema zaštite na radu. Zaštita na
radu, kao sistem razvijen je u organizacionu formu u pravnim subjektima (Protection du
travail, Occupational Safety, Arbeitsschutz, Ohrana bezopasnosti truda) kao organizovana
društvena funkcija, nastala u vremenu objektivne stvarnost društvenog razvoja, u procesu
zamene manufakturne proizvodnje, industrijskom i uvođenjem mašina u proizvodne procese.
Mašina kao proizvod i kao element procesa po definiciji predstavlja sklop opremljen ili
namenjen za opremanje pogonskim sistemom, koji ne koristi neposredno ljudsku ili
životinjsku snagu i koji je sastavljen od međusobno povezanih delova ili komponenata za
određene namene od kojih je najmanje jedan pokretan[1]. Sa aspekta bezbednosti, mašina
kao proizvod prolazi kroz tri logičke „životne“ faze: proizvodnju, plasman na tržište i
eksploataciju. Poslednja faza, od vlasnika procesa zahteva da bezbednost kprišćenog
proizvoda – mašine održava upravljaškim alatima, zasnovanim na riziku. Smisao pravilnog
održavanja je da postignute bezbedonosne vrednosti u procesu stvanja proizvoda, budu
održive kroz njegov životni vek. Samo takav pristup opravda će napore koji se ulažu u
stvaranju proizvoda i njegovih bezbedonosnih vrednosti za potrebe tržišta.
Interes autora u ovom radu je da analitički sagleda dominantne procese koji zahtevaju
specifična inženjerska znanja, zasnovana na suštini osnova menadžmenta rizicima, ukaže i
istakne karakter inženjerskog angažovanja koje korespondira sa konceptom integrisanih
potreba i u sferi kontrolisane bezbednosti, kao posledice preostalog rizika.

2. POJAM PREOSTALOG RIZIKA
Šta se podrazumeva pod pojmom „preostali rizik“? Preostali rizik se smatra
rizikom koji prati proizvod nakon usaglašenosti sa aktuelnim direktivama novog pristupa i
harmonizovanim standardima. Sa druge strane preostali rizik je skup faktora koji svojim
prisustvom u „procesu“ ne mogu ugroziti zdravlje subjektima koji proces realizuju, ukoliko
se pridržavaju procedura koje su propisane, a koje su u funkciji „kontrole procesa“ nad
operacijama u kojima realno postoje opasnosti u granicama dozvoljenih vrednosti.
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Slika 1.01 Procedure nadzora nad rizikom
Bezbednost mašine kao proizvoda namenjenom tržištu, pojmnovo podrazumeva
izostavljanje neprihvatljivog rizika ili štete, uspostavljanjem najpogodnijeg odnosa između
brojnih faktora, uključujući i netehničke, kao što je ljudsko ponašanje, a u cilju smanjivanja
rizika po ljude i imovinu do prihvatljivog nivoa. Bezbedan proizvod – suštinski je svaki
proizvod koji, pod redovnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući
instaliranje, puštanje u rad, upotrebu, i zahteve u pogledu održavanja, ne predstavlja nikakav
rizik ili predstavlja minimalan rizik koji je primeren upotrebi proizvoda i koji se smatra
prihvatljivim i usklađenim sa visokim nivoom bezbednosti i zaštite zdravlja. Ovakav stav,
artikulisan u dokumentima novog pristupa nameće pitanje. Kako i zbog čega se definiše
preostali rizik, kao i razlog za njegovo evidentiranje?
Odgovor se hronološki nalazi u činjenicama; da je za obezbeđenje slobodnog protoka robe
na tržištu, Evropska unija razvila određene mehanizme u formi obaveznih zahteva. Među
tim mehanizmima značajno mesto zauzima takozvani Novi pristup (New approach) za
određivanje suštinskih tehničkih zahteva za proizvode i Globalni pristup (Global approach)
za utvrđivanje usaglašenosti. Ova dva pristupa se međusobno dopunjuju.
Novi pristup New approach, podrazumeva set zakonskih alata (direktiva) kojima se
propisuju bitni zahtevi koje mora da ispuni svaki proizvod. Proces ostvarivanja bitnih
zahteva se najlakše realizuje kroz primenu harmonizovanih standarda, koji predstavljaju
evropske standarde objavljene u „Službenom glasniku Evropske unije“. Za pripremu i
objavljivanje ovih standarda evropske zadzžene su organizacije za standardizaciju:
 CEN - European Committee for Standardization, zadužen za opšte standarde i
standarde koji nisu u nadležnosti druge dve organizacije navedene u nastavku;
 CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization, zadužen za
elektrotehničke standarde; i
 ETSI - European Telecommunications Standards Institute, u oblasti
telekomunikacionih standarda.
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Harmonizovani standardi po svom konceptu obuhvataju osnovne tehničke zahteve za
proizvode na koje se odnose direktive novog pristupa. Svaki proizvod koji je kreiran,
projektovan i proizveden da udovolji zahtevima primenjenih harmonizovanih standarda, je
za očekivati realizovan sa viskim stepenom verovatnoće da je proizvod usaglašen sa
suštinskim zahtevima primenjenih direktiva novog pristupa.
Kada je u pitanju bezbednost mašina, postoje različiti tipovi harmonizovanih standarda:


STANDARDI TIPA - A – Evropski standardi koji definišu osnovne zahteve za sve
vrste mašina, i uređuju osnovne koncepte i principe projektovanja mašina.
Koncipirani su kao forma u kojoj se tumače zahtevi Direktive, odnosno Pravilnika o
bezbednosti mašina.
 STANDARDI TIPA - B – Evropski standardi za bezbednost. Suštinski razmatraju
aspekte bezbednosti odnosno modele zaštite, koji se mogu aplicirati na velikom
broju mašina. U okviru ove kategorije, postoje dve podkategorije standarda:
o Standardi tipa - B1 – koji definišu specifične aspekte bezbednosti (npr.
rastojanje, buka, temperatura)
o Standardi tipa - B2 – koji opisuju uređaje koji se odnose na tipove zaštite
(npr. komande, ograde, uređaji za blokiranje)
 STANDARDI TIPA - C – Evropski standardi u vezi sa bezbednošću za specifične
tipove mašina. Sadrže detaljne zahteve za bezbednost i određene izvore rizika. S
obzirom na specifičan karakter, po pravilu imaju prednost u primeni, u odnosu na
standarde tipa A i B.
Aktuelna evropska regulativa nedvosmisleno insistira na sagledavanju fenomena rizika na
mašinama kao sredstvu rada, zasnovanom na načelu prevencije. Harmonizovani standard
koji daje smernice za sprovođenje analize rizika je EN ISO 12100 Bezbednost mašina –
Opšti principi za projektovanje – Ocena rizika i smanjenje rizika. Ovaj standard utvrđuje
opštu terminologiju, principe i metode za postizanje bezbednosti u projektovanju mašina.
Standard opisuje i procedure za identifikaciju opasnosti i procenu rizika, tokom određenih
faza životnog ciklusa mašine, kao i za uklanjanje opasnosti ili preostalog rizika. Dokument o
analizi rizika se prilaže u tehničkom fajlu i mašine, koji se dostavlja korisniku, a može ga na
uvid tražiti i tržišni nadzor. Tehnički fajl se čuva kako bi bio dostupan tržišnom nadzoru
najmanje 10 godina od datuma proizvodnje poslednje mašine predmetnog tipa. Svako
izbegavanje suočavanja sa tehničkim fajlom i nepodnošenje nadzoru na njihov zahtev,
predstavlja osnov za sumnju u usaglašenost mašine sa bitnim zahtevima Direktive, odnosno
Pravilnika o bezbednosti.
Globalni pristup Global approach, uspostavlja institucionalni ambijent za proveru
ispunjenosti bitnih zahteva iz direktiva, realizacijom postupaka ocene usaglašenosti.
Postupci ocene usaglašenosti grupisani su u osam modula, označenim slovima od A do H.
Ocenjivanje usaglašenosti je proces koji obuhvata fazu projektovanja proizvoda, fazu
proizvodnje proizvoda ili i jednu i drugu fazu. Proizvođač u skladu sa tehničkim
karakteristikama proizvoda, kao i rizikom koji proizvod nosi pri upotrebi, bira odgovarajući
postupak ocenjivanja usaglašenosti za svaku od primenljivih direktiva.
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Proceduru
ocenjivanja
usaglašenosti
sprovodi
sam
proizvođač ili notifikovano telo.
Ocenjivanje usaglašenosti se
realizuje u odnosu na module od
A do H, sa izuzetkom za Direktivu
o građevinskim proizvodima, kod
koje se ne primenjuju moduli
Globalnog pristupa.
Kada su u pitanju moduli ocene
usaglašenosti, Direktiva/Pravilnik
daje mogućnost proizvođaču da
sam postavi odgovarajući znak
Slika 1.02 Moduli globalnog pristupa
usaglašenosti (CE znak ili srpski
znak usaglašenosti), ukoliko je mašina izrađena u skladu sa svim harmonizovanim, odnosno
srpskim standardima koji se na nju odnose i koji pokrivaju sve aspekte bezbednosti i
zdravlja.
Ocena usaglašenosti se sprovodi po definisanoj proceduri u zavisnosti od karaktera
proizvoda i nivoa apliciranih obavezujućih dokumenata.



U slučajevima kad mašina nije navedena u spisku mašina u Prilogu 4 Direktive-Pravilnika,
primenjuje se Interna kontrola proizvodnje, kao modul ocene usaglašenosti.
Ako je mašina navedena u označenom Prilogu i izrađena je u skladu sa harmonizovanim
standardima koji pokrivaju sve bitne zahteve, primenjuje se jedan od modula ocenjivanja
usaglašenosti:
o Interna kontrola proizvodnje19
o (EC) pregled tipa20
o Potpuno obezbeđivanje kvaliteta21

19

Postupkom interne kontrole proizvodnje, proizvođač garantuje da mašina ispunjava sve bitne zahteve
Direktive/Pravilnika. Podrazumeva da proizvođač za svaki tip mašine izrađuje tehničku dokumentaciju, a da
tokom procesa proizvodnje obezbeđuje usaglašenost izrađenih mašina sa dokumentacijom.[5]
20
Pregled tipa je postupak kojim notifikovano (u Evropskoj uniji) ili imenovano (u Srbiji) telo potvrđuje da je
mašina izrađena u skladu sa Direktivom/Pravilnikom. Proizvođač sačinjava tehničku dokumentaciju za svaki tip
mašine, a potom proizvođač ili njegov ovlašćenizastupnik podnosi notifikovanom (imenovanom) telu zahtev za
(EC) pregled tipa. Notifikovano (imenovano) telo pregleda tehničku dokumentaciju, kontroliše, izvršava merenja
i ispitivanja. Ako tip odgovara zahtevima Direktive/Pravilnika, notifikovano (imenovano) telo izdaje Serifikat o
(EC) pregledu tipa. Nakon toga, svaka izmena u tipu mašine mora da se prijavi notifikovanom (imenovanom)
telu. Svake pete godine je potrebno izvršiti produženje Sertifikata, inače se mašina ne može staviti na tržište.
Sertifikati i dokumentacija u vezi sa pregledom tipa se čuvaju 15 godina. .[5]
21
Ovim postupkom notifikovano (imenovano) telo odobrava sistem kvaliteta proizvođača mašine i nadgleda
njegovu primenu. Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik podnosi zahtev za ocenjivanje sistema kvaliteta
notifikovanom (imenovanom) telu. Notifikovano (imenovano) telo ocenjuje sistem kvaliteta (ne mora biti
sertifikovan, ali sertifikat ISO 9001 olakšava postupak). Ono proverava i kontroliše postrojenja proizvođača
(kroz pregled dokumentacije i uvid u funkcionisanje sistema kvaliteta). Proizvođač primenjuje odobreni sistem
kvaliteta pri projektovanju, proizvodnji, završnoj kontroli i ispitivanjima mašine. Sistem kvaliteta mora da
obuhvati procedure i mere za obezbeđivanje kvaliteta. Potom slede provere na godinu dana, a ponovna ocena
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Kada je reč o mašinama koje su navedene u Prilogu 4 Direktive-Pravilnika, a nisu u skladu
sa harmonizovanim standardima, ili su delimično aplicirani harmonizovani evropski
standardi, odnosno srpski standardi, koji ne pokrivaju sve bitne zahteve, ili kad ne postoje
harmonizovani i srpski standardi, primenjuje se jedan od sledećih modula ocenjivanja
usaglašenosti:
o (EC) pregled tipa + Interna kontrola proizvodnje
o Potpuno obezbeđivanje kvaliteta

Slika 1.04 Evropski i Srpski znak usaglašenosti

Nakon sprovedene procedure ocene usaglašenosti; EC - deklaracijom o usaglašenosti
mašine, proizvođač izjavljuje da je njegov proizvod u skladu s primenljivim direktivama pravilnicima. Deklaracijom o usaglašenosti prati proizvod na tržištu, a čuva je proizvođač ili
njegov ovlašćeni zastupnik, najmanje 10 godina od datuma proizvodnje poslednje mašine
predmetnog tipa. Deklaracija treba da bude na srpskom (ako je reč o proizvodu koji je
proizveden u Srbiji), engleskom, i opciono, jeziku ciljnog tržišta.
Konačno, sledi procedura označavanja proizvoda CE znakom, a postavlja se posle izrade EC
deklaracije o usaglašenosti i nije oznaka kvaliteta već dokaz da proizvod ispunjava sve
zahteve date u direktivama koje se odnose na taj proizvod i da je obavljena procedura
ocenjivanja usaglašenosti. Stavljanjem CE znaka na proizvod, proizvođač garantuje da je
proizvod projektovan, proizveden i usaglašen sa svim bitnim zahtevima svih direktiva
Novog pristupa koje se primenjuju na predmetni proizvod. Proizvođač je taj koji je
odgovoran za finalni proizvod, bez obzira na korišćene sastavne delov i ugrađene
komponente. Sasvim je izvesno da partneri isporučioci satavnih delova moraju pribaviti
potrebne sertifikate, ateste, CE znak ili rezultate ispitivanja iz akreditovanih laboratorija za
robu koju isporučuju. Na taj način se objedinjuje doktrina menadžmenta kvaliteta.
CE znak je namenjen nadzoru nad tržištem, istovremeno predstavlja neobično važnu
asistenciju za kupca i svojevrstan “kvazi pasoš” za ulazak u tržiđte EU

sistema kvaliteta na tri godine. Međutim, moguće su i nenajavljene posete. Nakon odobrenja sistema kvaliteta,
svaka promena
mora da se prijavi. Dokumentacija se čuva 10 godina. .[5]
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3. UPRAVLJANJE RIZIKOM
Usaglašen i označenen prizvod formalno i stvarno poseduje garancije da sa procenjenim
preostalim rizikom može na tržište, Prizvod je spreman da uđe u fazu eksploatacije i postane
sastavni deo procesa stvaranje nove vrednosti. Pri tom se mora naglasiti, da usaglašen
proizvod sam po sebi ne predstavlja apsolutno bezbedan proizvod iako su aplicirani
ekspertski postupci procene rizika i primenjene sve direktive koje se na njega odnose.
Moduli za ocenu usaglašenosti i sloboda koja je ostavljena proizvođaču da sam postavi CE
znak usaglašenosti, hipotetički ostavljaju mogućnost da „usaglašen“ prizvod bude
neispravan i nebezbedan u eksploataciji sa višim stepenom rizika od procenjenog preostalog
rizika.
Institucionalni alat za sprečavanje takvih slučajeva aktiviranja preostalog rizika je Direktiva
o opštoj sigurnosti proizvoda, na čijim je principima uspostavljen sistem brzog uzbunjivanja
RAPEX, koji se primjenjuje na opasne neprehrambene proizvode između država članica.
Suština razvijenog mehanizma je ostvariti reakciju brzog uzbunjivanja kako bi se osiguralo
brzo obaveštavanje relevantnih tela o opasnim proizvodima. Informacije u RAPEX sistemu
brzog uzbunjivanja mogu se razmenjivati i s državama koje nisu članice EU-a. U slučaju
ozbiljnih rizika povezanih sa zdravljem i sigurnošću potrošača , saglasno Direktivi o opštoj
sigurnosti proizvoda predviđena je mogućnost da Komisija donosi privremene odluke o
merama koje se primenjuju u celoj Uniji, takozvanim „hitnim merama”. U određenim
uslovima, Komisija može doneti odluku koja ograničava ili sprečava stavljanje na tržište
proizvoda koji predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Uredbom (EZ) br.
765/2008 utcaj direktive se proširuje na sve usklađene industrijske proizvode bez obzira na
to ko je krajnji korisnik, kao i na proizvode koji predstavljaju rizik za ostale zaštićene
interese osim zdravlja i sigurnosti, na primjer rizici za okolinu.
Posledice koja ostavlja prihvatljiv – preostali rizik, sadržan je još i kod neisspravnog
proizvoda. Šta je zapravo neispravan proizvod, odnosno proizvod s nedostatkom? Odgovor
na ovo ptanje ne daje pozitivno zakonodavstvo.
Zakoniodavno, proizvod nije ispravan ako se uzmu u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito
način na koji je proizvod predstavljen, svrhe u koje prema razumnom očekivanju proizvod
može biti upotrebljen kao i vreme kad je proizvod stavljen u promet, a ne pruža sigurnost
koja se od takvog proizvoda opravdano očekuje. Bezbednost proizvoda koja se opravdano
od proizvoda očekuje osnovni je kriterijum koji proizvode deli na sigurne i nesigurne. U
praksi se takav način karakteriše kao „test potrošačkih očekivanja“
Paralelno sa tom konstatacijom se nameće i pitanje ko je odgovoran za štetu? Legislativa
izričito ne navodi subjekte koji su pasivno, a ni aktivno legitimni. Ugroženi nema saznanja o
visini odštete, kao ni pravilo za utvrđivanje iste. Još jedna je dilema koja se odnosi na
vremensku granicu u kojoj se ostvaruje ta odgovornost?
Zato se sa pravom može postaviti pitanje, da li je proizvođač mašine usaglašen i označen,
automatski odgovoran za štetu koju ista prouzrokoje u fazi eksploatacije. Na osnovu stavova
aktuelne evropske regulative koja prati “novi pristup” odgovor je NIJE. Oštećena osoba, bez
obzira na to je li kupac ili korisnik neispravnog - nebezbednog proizvoda, mora “tražiti”
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odštetu da bi ostvario svoje pravo. Oštećenom će se odrediti odšteta samo ako dokaže da je
pretrpeo štetu, da je proizvod bio neispravan i da je štetu prouzrokovao korišćeni proizvod.
Međutim, ukoliko se utvrdi da je oštećena osoba doprinela šteti, odgovornost proizvođača se
može umanjiti pa čak i potpuno isključiti. Oštećeni ne moraju dokazivati da je proizvođač
bio nemaran jer se Direktiva o odgovornosti za proizvode se temelji na načelu „odgovornosti
bez krivice“. Zato proizvođač neće biti oslobođen krivice čak ni u slučajevima kada se
dokaže da nije bio nemaran, ako uzrokovanoj šteti doprinosi radnja ili propust treće osobe,
ako je primenio pozitivne norme ili ako je njegov proizvod ispitan.
Deset godina nakon stavljanja proizvoda na tržište, odgovornost proizvođača prestaje,
izuzev ako je sudski postupak započet. U tom kontekstu, odštećeni mora pokrenuti postupak
u roku od tri godine otkad je nastala šteta, neispravnost ili identitet proizvođača.
Proizvođač je u obavezi da identifikuje rizike koji potiču od njegove mašine i da isprojektuje
mašinu sa integrisanom bezbednošću, da istu usaglasi sa Direktivama Novog pristupa, da
označi proizvod CE oznakom i na tržištu istu plasira preuzimajući odgovornost za sve
situacije koje su do sada u radu analizirane. U skladu sa direktivama novog pristupa,
proizvođač mora prepoznati opasnosti i oceniti rizike koji su povezani sa korišćenjem
proizvoda. Ocena rizika je sastavni deo procesa kojim proizvođač brine da proizvod ne
ugrožava zdravlje i bezbednost ljudi,
Postavlja se dakle pitanje, koje je od posebnog značaja za strukturu ovog rada, kako
vrednovati odgovornost za posledice nastale aktiviranjem preostalog rizika.
Šta se dešava sa proizvodom koji sa tržišta prelazi u fazu eksploatacije? Koliko dugo vlasnik
procesa može računati na projektovani nivo prihvatljivog rizika, kao i na validnost CE
oznake o usaglašenosti?
Odgovor je moguće tražiti kroz procese koji se integrišu u postupak upravljanja. Vlasnik
procesa u eksploataciji proizvoda, ne može analizirati rizike koji su pokriveni
harmonizovanim standardima. To znači da upavo on preuzima palicu odgovornosti za
bezbednost procesa i rizik koji u proces unosi usaglašen proizvod. Hipotetički zahtev
isporučioca opreme – proizvoda je da prihvatljiv rizik bude u granicama projektovanog,
kako bi se odgovornost za nastalu štetu mogla pripisati proizvođaču.
Kako odgovoriti tom zahtevu? Vlasnik usaglašenog proizvoda, ukoliko želi bezbedan proces
ima obavezu da elemente iz tehničkog fajla koji preuzima od proizvođača održava najmanje
koliko je i obaveza proizvođača da čuva te podatke, a to je 10 godina. Postavlja se pitanje da
li se vlasnik procesa aktuelnom legislativom obavezuje na neke rokove. Srpsko
zakonodavstvo koje tretita fenomene rizika je eksplicitno samo u obavezi procene. Međutim,
procese upravljanja gotovo da i ne prepoznaje. Zato se postavlja pitanje, kako dokazati da je
u procesu ekspoatacije vlasnik održavao nivo preostalog rizika? Da li vlasnik procesa ima
valjane zapise o održavanju usaglašene mašine ili postrojenja? Da li isti taj vlasnik ima
obaveze da koristeći se brzim algoritmima za pregled i ispitivanje proveri nivo usaglašenosti
nakon nekog perioda eksploatacije? Praksa taj model očito ne prepoznaje. Obaveze koje
proističu iz aktuelnih nacionalnih normativnih akata pregleda i ispitivanja opreme za rad su
potpuno anahrone u odnosu na Evropsku regulativu Novog i Globalnog pristupa.
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Zato se logično nameće potreba za stvaranjem brzog algoritma za kontrolu bezbednosnog
stanja mašine zasmovanog na regulativi dobijanja usaglašenog i označenog proizvoda. Samo
u takvim uslovima se može govoriti o zadovoljenju očekivanja korisnika mašine.

4. ZAKLJUČAK
Legislativa, kojim se uređuju elementi sistema zaštite na radu ili ti bezbednosti i
zdravlja na radu, podrazumeva načelo prevencije i razvoj servisa kojima se poslodavci
koriste na kursu prihvatljivog rizika o svim merama koje obezbeđuju podesnost i bezbednost
procesa, a time u bezbednost po rukovaoce, okolinu i druge materijalne vrednosti.
Ako se radi o opremi koja je elment procesa, a koja je označena „CE“ – oznakom, tj
usaglašena znači da je u svemu zadovoljila načelo prevencije, onda se inženjerskoj praksi
ostavlja u nadležnost da opremi preuzeta od proizvođača koja i nosi određeni nivo
preostalog rizika, zadrži funkcionalne i bezbedonosne atribute. Poslodavac ima obavezu da
sprovodi procedure koje obezbeđuju nadzor nad stanjem opreme.
Ta činjenica je dovoljna da pojam rizika i specifična inženjerska znanja kojim se upravlja
rizikom svrstaju elemente bezbednosti procesa u najviši nivo proaktivnog upavljačkog
modela.
U funkciji takvih interesa razvija se u procesnom modelu upravljanja niz alata zasnovanih na
riziku koji korenspondiraju sa proaktivnim konceptom upravljanja.
Samo menadžment održavanja, zasnovan na riziku može poslužiti kao baza za koncipiranje
menadžmenta zaštitom na radu, koji će uz podršku inženjerski dijagnostičkih metoda,
koncept rizika pretvoriti u snažan upravljački alat i definisati odgovornost svakog elementa
u procesu eksploatacije, kao što je usaglašenost proizvoda uredilo obaveze proizvođača.
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ЗАХТЕВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА
РУКОВАОЦА КОД ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗРАДЕ МАШИНА
REQUIREMENTS FOR SAFETY AND HEALTH CARE
PROTECTION FOR MACHINE DESIGN AND DEVELOPMENT
Миљан Цветковић
Факултет Заштите на раду у Нишу, Универзитет у Нишу
Резиме. Познато је да машине представљају извор многих потенцијалних опасности за
руковаоце. Ове опасности су нарочито изражене уколико се не поштују упутства за правилно
руковање које прописује произвођач. Како би се повећала безбедност руковаоца, и ублажиле
последице приликом руковања, у раду је указано на захтеве који се морају испунити током
пројектовања и израде машине.
Кључне речи: безбедност, преглед машина, усаглашеност
Apstract. It is known that machines are the source of many potential hazards for operators. These
dangers are particularly pronounced if the correct handling instructions prescribed by the
manufacturer are not observed. In order to increase the safety of the operator, and to mitigate the
consequences of handling, the work points out the requirements that must be met during the design
and construction of the machine.
Key words: safety, inspection of machines, harmonizing

УВОД
Циљ сваког власника је развитак и побољшање пословања и конкурентности на
тржишту. Индустријска производња, оличење је производног система у процесу
претварања улазних вредности (инпут) у пројектоване излазне вредности (оутпут),
такође подразумева одрживост и безбедност. Машине као елемент процеса
производње представља склоп опремљен или намењен за опремање погонским
системом, који не користи непосредно људску или животињску снагу и који је
састављен од међусобно повезаних делова или компонената за одређене намене од
којих је најмање један покретан [1]. У погледу безбедности, машина као производ
пролази кроз три „животне“ фазе: производњу, пласман на тржиште и експлоатацију.
Безбедност машине као производа намењеном тржишту, појмовно подразумева
изостављање неприхватљивог ризика или штете, успостављањем најпогоднијег односа
између бројних фактора, укључујући и не техничке, као што је људско понашање, а у
циљу смањивања ризика по људе и имовину до прихватљивог нивоа
Правилником о безбедности машина прописују се важни захтеви за заштиту здравља и
безбедности који се односе на пројектовање и израду машина, као и други услови и
захтеви који морају бити испуњени за њихово стављање на тржиште и/или употребу.
У њему је дефинисана садржина Декларације о усаглашености машине; садржина
техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености, као и захтеви које
мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за
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оцењивање усаглашености, знак усаглашености и означавање усаглашености,
поверљивост података и заштитна клаузула.

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Правилник се примењује на нове машине, односно машине које су израђене, односно
стављене на тржиште Републике Србије и/или употребу после ступања на снагу. На
машине које су се у моменту ступања на снагу Правилника већ налазиле у употреби,
односно које су биле коришћене (половне машине) не примењује се Правилник. На
такве машине се примењују одговарајући посебни прописи које се односе на заштиту
здравља и безбедности на раду.
Пре стављања машине на тржиште и/или употребу, произвођач:
1) обезбеђује да машина испуњава битне захтеве за здравље и безбедност;
2) обезбеђује доступност техничке документације за машину из поглавља А
Прилога 7 Правилника:
3) Техничка документација за машину и техничка документација за делимично
завршену машину, обезбеђује потребне информације (упутства и сл.) о машини;
4) спроводи одговарајуће поступке за оцењивање усаглашености у складу са чланом
8. Правилника;
5) сачињава и издаје Декларацију о усаглашености машине и обезбеђује да та
декларација прати машину, у складу са поглављем А Прилога 2 Правилника:
6) Декларација о усаглашености машине и Декларација о уградњи делимично
завршене машине;
7) ставља знак усаглашености на машину.
Произвођач, његов заступник или увозник у случају да произвођач или његов
заступник није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања на
тржиште машина на које се примењује Правилник и за које је примењен поступак
оцењивања усаглашености машине, и то:
лифтова на електрични погон за вертикални превоз терета са кабином у коју
није могућ приступ људи;
ланаца и саставних елемената ланаца;
челичне ужади за општу намену
преносних алата са електромоторима називног наизменичног напона до 250 W
за употребу у домаћинству и сличну употребу, доставља Контролном телу, примерак
Декларације о усаглашености за ту машину или њену оверену фотокопију са
припадајућом техничком документацијом, ради потврђивања усаглашености машине
са захтевима Правилника.
На основу приложене документације Контролно тело, ако утврди усаглашеност
машине, издаје Потврду о усаглашености те машине са захтевима Правилника.
Потврда о усаглашености машине садржи:



пословно име (односно назив произвођача);
назив правилника и број службеног гласила у коме је правилник објављен;
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 врсту машине и ознаку типа машине чија се усаглашеност потврђује.
Потврда о усаглашености важи за исти тип, односно врсту машине истог произвођача
три године од дана издавања ове потврде.
Контролно тело води евиденцију о издатим потврдама и на захтев произвођача или
његовог заступника, увозника издаје извод из евиденције који садржи, нарочито
податке о пословном имену или називу произвођача и врсти, односно типу машине за
који је издата потврда о усаглашености и року њеног важења. Евиденцију о издатим
потврдама Контролно тело објављује на својој службеној интернет страници.
За нове испоруке машине истог произвођача и исте врсте, односно типа машине за
коју је издата Потврда о усаглашености није потребно достављати Контролном телу
документацију, а као доказ о важењу издате Потврде о усаглашености користи се
извод из евиденције. На основу Потврде о усаглашености или извода из евиденције
издатих од Контролног тела, произвођач или његов заступник, односно увозник
ставља на машину Српски знак усаглашености.
Достављање документације и прибављање Потврде о усаглашености, не односи се на
произвођача машине која је произведена у Републици Србији и за коју је оцењивање
усаглашености спроведено од стране Именованог тела.
Рокови за проверу опреме за рад:
Превентивни прегледи и провере опреме за рад врше се пре почетка коришћења, тј.
пре давања на употребу запосленима, после реконструкције или хаварије, као и пре
почетка рада на новом месту рада ако је опрема премештена са једног на друго место.
Превентивни прегледи и провере опреме за рад не обављају се за опрему за рад коју,
приликом првог стављања у употребу, није потребно склапати, састављати или
монтирати или опрему за рад коју је произвођач ставио у погон и предао на
коришћење послодавцу.
Периодични прегледи и провере опреме за рад врше се у року који је утврђен
техничким прописима и стандардима или који је одређен упутством произвођача, а
најкасније у року од три године од дана претходног прегледа и провере. Осим
периодичних прегледа и провере привремене електричне инсталације са уређајима,
опремом и прибором, који се обављају у року од годину дана од дана претходног
прегледа ,провере или периодичних прегледа опреме за рад коју послодавац утврди
актом о процени ризика.

ОБИМ И САДРЖАЈ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА
На основу ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА („Службени гласник РС“,
број 58/16) установљава се усаглашеност са захтевима који су примењиви на предмет
контролисања према следећим захтевима:
1. Безбедносна начела
Машина мора бити пројектована и израђена тако да одговара својој намени и да се
њом може управљати, да се може прикључивати, подешавати и одржавати без
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излагања ризику лица која то чине, када се те радње извршавају у предвиђеним
условима, при чему се узима у обзир свака неправилна примена машине која се може
разумно предвидети.
Циљ предузетих мера, мора бити отклањање сваког ризика од несреће током
предвиђеног радног века машине, укључујући и фазе превоза, монтаже, демонтаже,
онеспособљавања и одлагања машине као отпада.
При избору најприкладнијих метода, произвођач мора примењивати начела следећим
редоследом:
- елиминисање или што веће смањење ризика у фази пројектовања и израде машине;
- предузимање потребних заштитних мера које се односе на ризике који се не могу
елиминисати;
- обавештавање корисника о преосталим ризицима због недостатака предузетих
заштитних мера, уз навођење захтева за посебним оспособљавањем и одређивањем
потреба за обезбеђивањем личне заштитне опреме.
При пројектовању и изради машине, као и при изради упутстава, произвођач, осим
предвиђене намене машине, мора да предвиди и сваку њену неправилну употребу која
се може разумно предвидети. Машина мора бити пројектована и израђена, тако да се
спречи неправилна употреба, ако би таква употреба проузроковала ризик. Када је то
одговарајуће, упутства морају упозорити корисника на начине на које се машина не
треба употребљавати, а искуство је показало да и то може да се деси.
Машина мора бити пројектована и израђена тако да се узму у обзир ограничења
руковаоца, ради потребне или предвидиве употребе његове личне заштитне опреме.
Машина мора бити испоручена са свом посебном опремом и прибором који су битни
за њено подешавање, прикључивање, одржавање и безбедну употребу.
2. Материјали и производи
Материјали употребљени за израду машине или производи који су коришћени или
настали у току њене употребе, не смеју угрожавати безбедност и/или здравље лица.
Посебно, код употребе флуида, машина мора бити пројектована и израђена тако да
спречава ризике због пуњења, употребе, поновне употребе или пражњења
3. Пројектовање машине ради лакшег руковања
Машина или сваки њен саставни део морају бити, такви да се са њима може безбедно
руковати и да се могу безбедно превозити, упаковани или пројектовани да се могу
складиштити безбедно и без оштећења (нпр. одговарајућа стабилност, посебни носачи
сл.). У току превоза машине и/или њених саставних делова, не сме да постоји
могућност за њихово изненадно померање или опасност због њихове нестабилности,
све док се са машином и/или њеним саставним деловима рукује у складу са
упутствима.
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Ако тежина, величина или облик машине или њених различитих саставних делова
спречавају да се они померају ручно, машина и/или сваки њен саставни део морају
бити опремљени прикључцима за уређај за дизање, или пројектовани тако да се могу
опремити таквим прикључцима, или обликовани на такав начин да се опрема за
дизање може лако повезати.
Ако машина или један од њених саставних делова треба да се помера ручно, у том
случају, они морају бити лако покретни, или опремљени за безбедно дизање и
померање. Посебно се мора уредити руковање алатима и/или деловима машине,
укључујући и оне који нису тешки, а који би могли бити опасни (облик, материјал и
сл.).
Кад се машина користи у условима њене предвиђене намене, неудобност, замор, као и
физички и психички напор са којима се суочава руковалац машине морају бити
смањени на најмању могућу меру, узимајући у обзир начела ергономије, а нарочито
да:
- руковалац може бити различитих физичких димензија, снаге и издржљивости;
- руковалац има довољно простора да помера делове тела;
- се избегава да брзину рада руковаоца одређује машина;
- се избегава праћење рада машине које захтева дужу концентрацију руковаоца;
- се веза између руковаоца и машине прилагођава очекиваним карактеристикама
руковаоца.
4. Ергономија
Кад се машина користи у условима њене предвиђене намене, неудобност, замор, као и
физички и психички напор са којима се суочава руковалац машине морају бити
смањени на најмању могућу меру, узимајући у обзир начела ергономије, а нарочито:
- руковалац може бити различитих физичких димензија, снаге и издржљивости;
- руковалац има довољно простора да помера делове тела;
- се избегава да брзину рада руковаоца одређује машина;
- се избегава праћење рада машине које захтева дужу концентрацију руковаоца;
- се веза између руковаоца и машине прилагођава очекиваним карактеристикама
руковаоца.
5. Радни положаји
Радни положај мора бити пројектован тако да се избегну сви ризици због издувних
гасова и/или недостатка кисеоника. Ако машина има предвиђену намену за употребу у
опасној средини која представља ризик по здравље и безбедност руковаоца или ако
машина повећава опасност за средину, морају да се обезбеде одговарајућа средства
како би се обезбедило да руковалац има добре радне услове и да је заштићен од свих
предвидивих опасности.
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Кад је то погодно, радни положај мора да има одговарајућу кабину која је
пројектована, израђена и/или опремљена тако да испуњава све предвиђене захтеве.
Излаз мора да омогућава брзо повлачење. Осим тога, где је то изводљиво, мора се
обезбедити и излаз за случај опасности у смеру који је другачији од смера уобичајеног
излаза.
6. Седиште
Тамо где то дозвољавају радни услови, радне станице које су саставни део машине
морају бити пројектоване тако да омогућавају постављање седишта. Ако је
предвиђено да руковалац седи за време рада, а радни положај је саставни део машине,
седиште се мора испоручити заједно са машином. Седиште мора омогућавати
руковаоцу одржавање стабилног положаја. Осим тога, седиште и његова удаљеност од
управљачког уређаја морају бити подесиви према потребама руковаоца.
Ако је машина изложена вибрацијама, седиште мора бити пројектовано и израђено
тако да смањује вибрације које се преносе на руковаоца на најнижи, разумно, могући
ниво. Конструкција седишта мора да издржи сва напрезања којима то седиште може
бити изложено. Кад испод ногу руковаоца нема пода, морају се обезбедити ослонци за
ноге прекривени материјалом који се не клиза.
7. Безбедност управљачких система
Управљачки системи морају бити пројектовани и израђени тако да спречавају
настанак опасних ситуација. Осим тога, они морају бити пројектовани и израђени да
могу да издрже предвиђена радна напрезања и спољне утицаје, квар у машинској
опреми или софтверу управљачког система не проузрокују опасне ситуације, да
грешке у логици управљачког система не проузрокују опасне ситуације. Потребно је
посебно обратити пажњу да машина не сме да почне да ради неочекивано, да се
параметри машине не смеју мењати без контроле, због тога што такве промене могу
проузроковати опасне ситуације. Заштитни уређаји на машини морају остати потпуно
ефикасни за све време рада машине или да се, у супротном, да команда за
заустављање рада машине Не сме се спречавати заустављање машине, ако је дата
команда за њено заустављање. Ни један покретни део машине или радни предмет који
машина држи, не сме да падне, отпадне или одлети. Не сме се ометати аутоматско или
ручно заустављање било ког од покретних делова машине;
Код бежичног управљања, мора се покренути аутоматско заустављање када нема
правилних сигнала за управљање, укључујући губљење контакта.
8. Управљачки уређаји
Управљачки уређаји морају бити јасно видљиви и препознатљиви, постављени тако да
се њима може безбедно руковати без оклевања или губитка времена и без било каквих
нејасноћа. Морају бити пројектовани тако да кретање управљачког уређаја буде
усклађено са његовим деловањем и постављени изван зона опасности, осим одређених
команди када је то неопходно, као што је команда за заустављање у случају
опасности. или покретна (висећа) управљачка конзола.
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Такође морају бити заштићени тако да се жељено дејство, у које је укључен ризик,
може постићи само намерним активирањем. Израђени тако да могу да издрже
предвидиво оптерећење, нарочито ако се ради о уређајима за заустављање за случај
опасности који могу бити изложени знатном оптерећењу.
Управљачки уређаји морају бити тако постављени да су њихов распоред, кретање и
отпор деловању, компатибилни са функцијом коју требају извршити, узимајући у
обзир ергономска начела.
Машина мора бити опремљена индикаторима (бројчаницима, сигналним уређајима и
сл.) који су потребни за безбедан рад, при чему руковалац мора бити у могућности да
их очитава са управљачког положаја. Руковаоцу мора бити омогућено да се из сваког
управљачког положаја, може уверити да у зонама опасности нема никога, или
управљачки систем мора бити пројектован и израђен тако да се покретање машине не
дозвољава све док се неко лице налази у зони опасности. Ако руковалац не може
стећи то уверење или ни једна од могућности није применљива, пре покретања
машине мора бити дат звучни и/или визуелни сигнал упозорења. Изложена лица
морају имати времена да напусте зону опасности или да спрече покретање машине.
Ако је потребно, на располагању морају бити средства која обезбеђују да се машином
може управљати само из управљачког положаја у једном или више раније одређених
подручја или положаја. Уколико постоји више од једног управљачког положаја,
управљачки систем мора бити пројектован тако да употреба једног од њих искључује
употребу других, осим код команди за заустављање и команде за заустављање за
случај опасности. Кад машина има два или више управљачких места, свако
управљачко место мора бити опремљено свим потребним управљачким уређајима, као
и условом да се руковаоци, при томе, међусобно не ометају или доводе у опасност.
9. Покретање машине
Машина се може покренути само намерним активирањем управљачког уређаја
предвиђеним за ту намену. Овакав захтев се примењује и при поновном покретању
машине по заустављању, без обзира на узрок и вршењу значајних промена радних
услова (нпр. брзине, притиска и сл.). Међутим, поновно покретање машине или
промена радних услова може се извршити намерним активирањем уређаја који није
управљачки уређај предвиђен за ту намену, под условом да то не проузрокује било
какву опасност.
За функционисање машине у аутоматском режиму рада, покретање машине, поновно
покретање машине по заустављању или промена радних услова, могуће је без
интервенције руковаоца, ако то не проузрокује било какву опасност.
Уколико машина има више управљачких уређаја за покретање и више руковалаца,
тако да могу један другога да доведу у опасност, ради отклањање таквих ризика
морају се поставити додатни уређаји. Уколико безбедносни разлози захтевају посебан
редослед за покретање и/или заустављање машине, у том случају морају да постоје
уређаји који обезбеђују да се ове радње обављају правилним редоследом.
10. Заустављање машине
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Свака машина мора бити опремљена управљачким уређајем којим се машина може
безбедно и потпуно зауставити. Радна станица мора бити опремљена управљачким
уређајем за заустављање одређених или свих функција машине, у зависности од
постојећих опасности, тако да машина остане безбедна. Управљачки уређај за
заустављање машине мора имати приоритет у односу на управљачке уређаје за
покретање машине.
Кад се машина или њене опасне функције зауставе, мора се прекинути напајање
енергијом одговарајућих покретача. Уколико је због потреба рада машине,
заустављање такво да не прекида напајање покретача енергијом, стање заустављања
машине мора бити надгледано и одржавано.
Свака машина мора бити опремљена са једним или више уређаја за заустављање у
случају опасности да би се омогућило спречавање стварне или могуће опасности,
осим код машина где уређај за заустављање у случају опасности не би смањио ризик
или зато што се не би скратило време заустављања или зато што не би омогућио
спровођење посебних мера које су потребне за овладавање ризиком. Уређај за
заустављање у случају опасности мора имати управљачке уређаје који су јасно
препознатљиви и јасно видљиви и којима се може брзо приступити како би се што је
брже могуће, зауставио опасан процес без стварања додатних ризика. Покретање
уређаја за заустављање у случају опасности не сме бити могуће без активирања
команде за заустављање.
Искључивање уређаја за заустављање у случају опасности мора бити могуће само
посебном радњом, при чему радња искључивања не сме поново покренути машину
без посебне дозволе за поновно покретање. Функција заустављања у случају
опасности мора бити стално доступна, без обзира на режим рада. Међутим, уређаји за
заустављање у случају опасности требали би бити подршка другим безбедносним
мерама, а не замена за њих.

ЗАКЉУЧАК
На основу резултата добијених контролисањем машине, врши се поређење са
подацима датим у Правилнику, техничким прописима и стандардима који се односе
на контролисану машину.
Формира се извештај о контролисању у коме се констатује да ли је машина израђена у
складу са техничким прописима и прописаним мерама безбедности и здравља на раду.
Уколико су уочени недостаци, не издаје се потврда о усаглашености, а у извештају се
наводе уочени недостаци и даје закључак да машина није усаглашена са техничким
прописима и да на машини нису примењене прописане мере безбедности и здравља на
раду и није безбедна за рад.
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ПРЕГЛЕДИ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ
ТОКОМ ВЕКА УПОТРЕБЕ
MAINTENANCE OF PRESSURE EQUIPMENT DURING ITS
SERVICE LIFE
Милица Никодијевић, Иван Мијаиловић, Миомир Раос
Факултет Заштите на раду у Нишу,
У раду су наведене основне дефиниције за посуде под притиском као и њихова
подела. Подела је извршена према: физичко - геометријским карактеристикама
посуде, према карактеристикама радне супстанце, намени, категоријама. Дати су
захтеви, који су прописани у Правилнику о техничким захтевима за пројектовање,
израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (“Службени гласник РС”
број 87/2011), по којима је неопходно да се опрема пројектује, изради и прегледа како
би се осигурала њена безбедна употреба. Такође, дати су и захтеви, прописани у
Правилнику о прегледима опреме под притиском (“Службени гласник РС” број
87/2011 И 75/2013), за редовне и ванредне прегледе, поступке и рокове прегледа и
испитивања опреме под притиском.
Кључне речи: опрема под притиском, периодични преглед, ванредни преглед, преглед
пре поновног пуштања у рад.

Abstract
This study specifies the basic definitions of pressurevessels as well as their division. The
division was made according to the physical and geometrical characteristics of vessels, the
characteristics of the used substances, purposes, categories. The requirements given in this
study and defined by Rules on technical requirements for designing, production and
compliance assessment of pressure equipment („Službeni glasnik RS“, broj 87/2011)
demand that equipment should be designed, produced, and serviced in the way that ensures
safe handling. Furthermore, the study states the requirements, defined by Rules on pressure
equipment maintenance („Službeni glasnik“, broj 87/2011 i 75/2013), for scheduled and
unscheduled service, procedures and time limits for pressureequipment service and testing.

Keywords: pressure equipment, periodic service, unscheduled service, service before reuse.
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Увод

Посуде под притиском спадају у најодговорније и најзахтевније производе, због
повећаног или високог ризика од отказа за човека, човекову околину и материјална
добра. Безбедност и квалитет се темеље на испитивању, како материјала, тако и
готових производа. Због значајног удела заваривачких радова при изради посуде под
притиском, важно је познавање оптималне технологије израде, како би се избегли
непотребни трошкови при изради исте.
Под опремом под притиском подразумевају се посуде, цевоводи, сигурносни уређаји,
помоћни уређаји под притиском и припадајући делови ове опреме као што су:
прирубнице, спојнице, прикључци, ослонци, ушке за ношење и други делови сличне
намене. Појам “опрема под притиском” односи се и на опрему под притиском која се
загрева пламеном или на други начин, са ризиком од прегревања, намењена за
производњу паре или вреле воде при температурама вишим од 110 С, са запремином
већом од 2 l – односно котлове као и све апарате за кување под притиском.
У наставку је дат приказ неких основних термина и дефиниција везаних за појам
посуда под притиском
и то:
1)
Опрема под притиском – посуде, цевоводи, сигурносни уређаји, помоћни
уређаји под притиском и припадајући делови ове опреме као што су: прирубнице,
спојнице, прикључци, ослонци, ушке за ношење и други делови сличне намене.
2)
Посуда – затворен простор пројектован и израђен са наменом да садржи
флуиде под притиском, укључујући и прикључке за спајање и повезивање са другом
опремом. Посуда може бити састављена од једне или више комора.
3)
Вишекоморна посуда – посуда која има два или више радних простора и који
се користе под истим или различитим условима (притисак, температура, флуид).
4)
Цистерна – посуда чврсто фиксирана на раму железничког вагона, шасији
аутомобила(приколице) или другим средствима превоза, предвиђена за транспорт и
смештај гасовитих, течних и других матрија.
5)
Боца – посуда која има једно или два грла за увртање вентила и прикључака
предвиђена за транспорт и складиштење компримованих, течних и под притиском
растворених гасова.
6)
Резервоар – посуда предвиђена за смештај гасовитих, течних и других
материја у стационарном стању.
7)
Сигурносни уређај – уређаји који су пројектовани за заштиту опреме под
притиском од прекорачења дозвољених вредности,
8)
Сигурносни вентил – уређај који се аутоматски отвара при повишењу
притиска у посуди изнад дозвољеног и који се затвара после пада притиска до
одређене вредности.
9)
Највиши радни притисак – највећи притисак гасне фазе у унутрашњој
шупљини апарата при нормалном одвијању технолошког процеса.
10)
Навиши дозвољени притисак PS – означава највећи радни притисак, а
утврђије га произвођач.
11)
Испитни притисак – притисак при коме се испитује посуда за одређивање
њене отпорности.
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12)
Највиша/најнижа дозвољена температура ТS – означава највишу/најнижу
температура за коју хе посуда пројектована, а утврђије је произвођач.
13)
Прорачунска температура – температура при којој се одређују
карактеристике и дозвољена напрезања материјала, према којима се врши прорачун
отпорности елемената посуда и апарата.

2.

Врсте посуда под притиском

Према дефиницији, произвољна посуда се сматра посудом под притиском ако су
испуњени услови:
p  0,5 ; p V  0,3
где је: p – највиши радни притисак,
; V – радна запремина,
, и ако из ње
радна супстанца може експандовати у околину.
Ове посуде су под надзором инспекцијских органа и на њих се примењују правилници
о техничким нормативима.
Основни облици посуда под притиском су: цилиндрични, сферни, торусни, конични,
бачвасти, призматични, пирамидални и комбиновани. Подела посуда под притиском
врши се према низу критеријума:
Подела према физичко – геометријским карактеристикама посуде
Запремина посуде – V,
: мала(до 1,5); средња (1,5 до 15), велика (15 до 150), врло
велика (већа од 150).
Дебљина зида – s,
: танка (до 6), средња (6 до 30), дебела (30 до 100), врло
дебела (већа од 100).
Маса – m, : мала (до 0,5), средња (0,5 до 5), велика (5 до 50) врло велика (већа од
50).
Подела према карактеристикама радне супстанце:
Притисак – p,
: низак (до 4) средњи (4 до 26), висок (26 до 80), врло висок (80 до
200), ултра висок (већи од 200).
Температура – Т,
: врло ниска (нижа од -60), ниска (-60 до 0), умерена (0 до 120),
висока (120 до 400), врло висока (виша од 400).
Подела према намени
За складиштење (посуде, боце), за транспорт (цистерне, посуде, боце); за енергетска
постројења (нуклеарни реактори, парогенератори, парни котлови, измењивачи
топлоте, кондензатори), за технолошко – процесна постројења (реактори, колоне,
аутоклави, сепаратори, филтри), за снабдевање радном и заштитном материјом
(посуде, боце) и за различите намене – домаћинство, медицину, спорт и др.
Постоје и друге поделе које овде, због обимности рада нису дате.
Опрема под притиском и склопови стављају се на тржиште и у употребу ако су
исправно уграђени, одржавани и коришћени према намени и ако не угрожавају
здравље и безбедност људи, домаћих животиња и имовине у складу са одредбама
одговарајућег правилника.
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Када је на опреми под притиском и склоповима постављен знак усаглашености и када
је издата Декларација о усаглашености, сматра се да је постигнута усаглашеност са
одредбама одговарајућег правилника.
Опрема под притиском разврстава се у категорије,
према врсти опреме (посуде, опрема која се загрева пламеном, цеви),
према групи флуида (опасни тј.експлозивни, запаљиви, токсични,
оксидирајући и остали),
према физичким условима (притисак, запремина, производ притиска и
запремине),
од I до IV, у зависности од степена опасности. Категорија I представља опрему са
најмањим степеном опасности, а категорија IV са највишим. У циљу тог разврставања
у категорије, сви флуиди се деле у две групе и то:
1)
Група 1 – обухвата опасне флуиде утврђене посебним прописом и који
су: експлозивни, изузетно запаљиви, веома запаљиви, запаљиви (највећа дозвољена
температуре изнад тачке паљења), веома отровни, отровни и оксидирајући;
2)
Група 2 – обухвата све остале флуиде.
У случају када се посуда састоји из више комора, она се класификује у највишу
категорију међу категоријама појединих комора, а сагласно флуиду који се налази у
свакој комори. Када једна комора садржи више флуида, класификација се врши на
основу флуида који спада у највишу категорију.

3.

Битни захтеви за безбедност

Опрема под притиском мора бити пројектована, израђена и прегледана и уколико је
потребно, опремљена и уграђена на такав начин да се обезбеди њена безбедност при
употреби у складу са упутством произвођача или у предвидљивим радним условима.
При избору најприхватљивијих решења, произвођач се мора придржавати датих
принципа по следећем редоследу: елиминисати или смањити опасности на што мању
меру; применити одговарајуће мере заштите од опасности која се не може
елиминисати; обавестити корисника о опасностима које још постоје и навести да ли је
потребно предузимање посебних мера да се смање ризици у време уградње и/или
употребе.

3.1.

Пројектовање

Опрема под притиском мора бити правилно пројектована на основу свих релевантних
фактора, како би била безбедна у току свог радног века. У пројектовању се морају
користити одговарајући коефицијенти сигурности и користити свеобухватне методе,
које су познате, како би се, на доследан начин, одредиле одговарајуће безбедносне
границе према свим релевантним грешкама.
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Средства за испитивање

1) Опрема под притиском мора бити пројектована и израђена тако да се могу обавити
сва неопходна испитивања којима се утврђује безбедност;
2) Средства за одређивање унутрашњег стања опреме под притиском морају бити
доступна тамо где је неопходно осигурати сталну безбедност опреме, као што су
ревизиони отвори, који треба да омогуће физички приступ у унутрашњост опреме под
притиском тако да се могу вршити одговарајућа испитивања безбедно и ергономски;

3.3.

Сигурносна арматура

3.3.1. Сигурносна опрема
Мора бити: пројектована и израђена тако да буде поуздана и одговарајућа за своју
намену, и ако је потребно узме у обзир могућност одржавања и испитивања уређаја;
независна од других функција, осимако на њену сигурносну функцију немају утицаја
те друге функције; у сагласности са одговарајућим пројектним принципима да би се
постигла одговарајућа и поуздана заштита. Ови принципи укључују конкретно,
начине за спречавање отказа у раду, редундантности, разноврсност и
самодијагностику.

3.3.2. Уређаји за ограничавање притиска
Ови уређаји морају бити тако пројектовани да притисак не може трајно прекорачити
највећи дозвољени притисак PS.

3.3.3. Уређаји за праћење температуре
Ови уређаји морају имати одговарајуће време одзива по питању безбедности, у складу
са функцијом мерења.

3.4.

Завршно оцењивање

Опрема под притиском мора бити подвргнута завршном оцењивању, и то: завршно
контролисање, испитивање под притиском, контролисање сигурносне опреме.

3.5.

Стављање ознака и натписних плочица

Осим знака усаглашености морају се навести следећи подаци:
1)
за сву опрему под притиском:
назив и адреса или други начин
идентификације произвођача ; година производње; идентификација опреме под
притиском према карактеристикама (тип, идентификација серије и серијски број или
фабрички број); битне највеће/најмање дозвољене радне параметре.
2)
зависно од типа опреме под притиском, додатне информације неопходне за
безбедну уградњу, рад или употребу и, ако је то могуће, одржавање и периодичне
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прегледе, као што су: запремина V опреме под притиском, у l; називни пречник
цевовода DN; испитни притисак PT, у bar и датум испитивања притиском; подешени
притисак сигурносних уређаја, у bar; снага опреме под притиском, у kW, напојни
напон, у V; основна намена; коефицијент пуњења, у kg/l; највећа маса пуњења, у kg;
маса празне опреме, у kg; категорија производа.
3)
према потреби, може се поставити упозорење на опреми под притиском којим
се скреће пажња на неправилну употребу која је позната из праксе.
Знак усаглашености и неопходни подаци морају бити постављени на опреми под
притиском или на плочици чврсто постављеној на опреми.

3.6.

Упутство за рад

Када се опрема под притиском ставља на тржиште мора имати одговарајућа упутства
за кориснике са свим потребним сигурносним подацима који се односе на: монтажу,
укључујући склапање различитих делова опреме под притиском, пуштање у рад,
употребу, одржавање, укључујући провере од стране корисника.

4.

Преглед опреме под притиском

У складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање
усаглашености власник/корисник опреме под притиском може да стави у употребу
опрему под притиском само ако су извршени прописани прегледи и испитивања
којима је потврђена њена безбедност у складу са захтевима Правилника о прегледима
опреме под притиском током века употребе (“Службени гласник РС”, број 87/2011 и
75/2013).
Опрема под притиском се с обзиром на опасност по здравље људи и безбедност
разврстава у два нивоа опасности: опрема под притиском ниског нивоа опасности;
опрема под притиском високог нивоа опасности.
Разврставање опреме под притиском обавља се према врсти опреме под притиском,
групи флуида и радних и пројектних карактеристика у складу са захтевима из
правилника о Подели опреме под притиском према нивоу опасности, које обавља
именовано тело за разврставање опреме под притиском.
О стављању у употребу опреме под притиском ниског нивоа опасности не мора се
обавештавати именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском.
Прегледи и испитивања опреме под притиском ниског нивоа опасности спроводе се у
временским размацима које је прописао произвођач опреме, о чему се води писана
евиденција. Њих обавља сам власник/корисник, а може ангажовати и именовано тело
за прегледе и испитивања опреме под притиском. Документација опреме под
притиском ниског нивоа опасности чува се до њеног трајног стављања ван употребе.
Пре стављања опреме под притиском високог нивоа опасности у употребу, подноси се
именованом телу за прегледе и испитивања захтев за први преглед опреме. Овај
преглед обавља именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском и
при том проверава следеће: исправе о усаглашености опреме под притиском; техничку
документацију за предметну опрему достављену од произвођача; да ли су испуњени
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захтеви за постављање, пуштање у рад, употребу и одржавање предметне опреме под
притиском у складу са пројектном документацијом и захтевима произвођача;
усаглашеност сигурносних уређаја са утврђеним захтевима произвођача опреме под
притиском и пројектном документацијом.
Именовано тело саставља записник о свим утврђеним недостацима на опреми под
притиском и обавези предузимања одговарајућих корективних мера за њихово
отклањање. Након првог прегледа опреме под притиском високог нивоа опасности на
месту коришћења именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском
попуњава и оверава ревизиони лист.
На основу радних параметара и техничких карактеристика опреме под притиском
високог нивоа опасности тело за прегледе и испитавања спроводи Програм
периодичних прегледа опреме под притиском високог нивоа опасности. Програм
периодичних прегледа може бити: редован и посебан.
Редовном програму периодичног прегледа подлеже опрема под притиском за коју није
направљен посебан програм.
Посебном програм периодичних прегледа подлеже опреме под притиском која се због
специфичности услова рада и техничке сложености не може прегледати према
редовном програму периодичних прегледа.
Периодични преглед опреме под притиском високог нивоа опасности може бити:
спољашњи преглед; унутрашњи преглед; испитивање притиском.
Спољашњи преглед - утврђује стање опреме под притиском у раду, контролишу се
сигурносни и други уређаји, као и стање радне околине и место поствљања опреме
под притиском, прегледа се документација о раду опреме, извршених радова редовног
одржавања и сервисирања опреме према упутствима произвођача. По правилу, овај
преглед је визуелан.
Унутрашњи преглед - спровођењем истог потребно је проверити стање површина
изложених притиску. Уколико се стање опреме под притиском не може утврдити ради
недоступности појединих делова или неких других разлога, потрбно је одстранити
делове опреме који онемогућавају унутрашњи преглед. Оне компоненте опреме под
притиском које није могуће погледати изнутра подвргавају се спољашњем прегледу.
Унутрашњи преглед није потребно спровести уколико су обављени одговарајући
прегледи и испитивања на основу којих се са прихватљивом сигурношћу може
утврдити стање унутрашњих површина.
Испитивање под притиском – проверава се да ли има грешака у изради, материјалима
па чак и у дизајну које би могле довести до појаве оштећења или лошег
функционисања. Испитивање се врши течношћу, гасом или комбинацијом ова два.
Испитивање течношћу подразумева пуњење суда водом која треба имати исту
температуру као окружење ( не сме бити нижа од 10 °С , ни виша од 50 °С ). У
посебним случајевима могу се употребљавати и други флуиди који не смеју бити
запаљиви, отровни, експлозивни, нити смеју имати корозивни утицај на материјале
посуде и опреме за испитивање. Најчешће се ради о уљу. Испитни притисак је увек
већи од радног а рачуна се према формули:
Pi = 1,43 Pr (bar) ; Pi - испитни притисак (bar) ; Pr - радни притисак (bar)
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Испитивање притиском спроводи се уколико резултати спољашњег и унутрашњег
прегледа опреме под притиском не омогућавају задовољавајућу безбедоносно
техничку оцену.
Ванредни преглед опреме под притиском обавља се изван рокова периодичних
прегледа. Он се спроводи у случајевима: када постоји оправдана сумња да је опрема
под притиском тако оштећена да њена употреба без одговарајуће санације није више
безбедна; када се на зидовима опреме под притиском појаве деформације, прслине и
слично; када резултати периодичног прегледа ради општег стања опреме указују на
потребу увођења ванредног прегледа; на захтев надлежне инспекције. Ванредни
преглед обухвата спољашњи и унутрашњи преглед и по потреби испитивање
притиском и друга неопходна испитивања.
Преглед пре поновног пуштања у рад спроводи се када опрема није радила
дуже од годину дана, након реконструкције, санације или у случају пресељења на
другу локацију. Прегледом пре поновног пуштања у рад оцењује се безбедоносно
техничко стање опреме која је већ била у употреби и при томе се спроводи:
1)
спољашњи преглед опреме под притисом;
2)
проверава се да ли постоје оштећења на опреми током прекида рада или
промени локације;
3)
провера доказа о функционалности сигурносних уређаја;
4)
по потреби унутрашњи преглед;
5)
по потреби испитивања.
Сигурносни уређаји опреме под притиском мора да се провере најмање једанпут
годишње.
Одобрење за рад опреме под притиском издато у облику ревизионих књижица и
сртификата важи до дана истека његове важности.

5.

Закључак

Опрема под притиском је због својих специфичности, а нарочито због опасности за
људе, животиње, материјална добра и животну средину изузетно осетљива и захтевна.
Зато је ову опрему неопходно израдити поштујући усвојене прописе и законе. За
израду се морају користити прописима предвиђени материјали. Ова опрема мора бити
усаглашена. Пре пуштања у рад мора се извршити преглед и испитивање од стране
тела за иста. Овај преглед је неопходан и када опрема није била у функцији дуже од
годину дана.
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METODOLOŠKI PRISTUP ZA ODREĐIVANJE IZLOŽENOSTI
BUCI U RADNOJ SREDINI
METHODOLOGICAL APPROACH FOR DETERMINATION OF
OCCUPATIONAL NOISE EXPOSURE
Momir Praščević, D. Mihajlov
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu
Rezime – Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganu buci
predviđa određivanje izloženosti buci u radnoj sredini u skladu sa standardom ISO
9612:2009 (odnosno SRPS EN ISO 9612:2016). Time je usvojen novi metodološki pristup
određivanju izloženosti buci u radnoj sredini koji podrazumeva postepeni pristup
određivanju izloženosti buci u radnoj sredini sprovođenjem sledećih glavnih koraka: analiza
rada, izbor strategije merenja, merenje, vrednovanje merne nesigurnosti i greške u radu i
izračunavanje i prikazivanje rezultata izloženosti buci u radnoj sredini. Primenjuju se tri
različite strategije merenja u zavisnosti od određene radne situacije i cilja istraživanja. U
ovom radu biće prikazan novi metodološki pristup određivanju buci u radnoj sredini sa
analizom različih mernih strategija.
Abstract - Rulebook on preventive measures for safe and healthy work operation during
noise exposure foresees determination of occupational noise exposure according to ISO
9612:2009 (SRPS EN ISO 9612:2016). In this way, it was adopted the new methodological
approach for determination of occupational noise exposure which provides a stepwise
approach to the determination of occupational noise exposure by implementing the
following major steps: work analysis, selection of measurement strategy, measurements,
error handling and uncertainty evaluations, calculations, and presentation of results. Three
different measurement strategies are applied depending on a particular work situation and
purpose of investigation. The new methodological approach for determination of
occupational noise exposure will be presented in this paper as well as the analysis of
different measurement strategies.
Ključne reči: buka u radnoj sredini, izloženost buci, merne strategije
Key words: occupational noise, noise exposure, measurement strategies

UVOD
Buka je prisutna u svakoj čovekovoj aktivnosti, a kada se ocenjuje njen uticaj na
zdravlje čoveka, obično se deli na buku u radnoj sredini (tj. buka na radnom mjestu), i na
buku u životnoj sredini, koja uključuje buku u svim ostalim okruženjima, u urbanim
sredinama na otvorenom prostoru, stambenim objektima u zatvorenom prostoru ili buku koja
potiče iz domaćinstva i susedstva.
Visoki nivoi buke na radnom mestu su problem u svim regionima sveta. U
Sjedinjenim Američkim Državama ima više od 30 miliona radnika koji su izloženi štetnom
uticaju buke [1]. U Nemačkoj, 4-5 miliona ljudi, (12-15% radne snage) su izloženi nivoima
buke koji su definisani kao opasni od strane Svetske zdravstvene organizacije [2]. Iako je
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buka povezana sa gotovo svim radnim aktivnostima, neke aktivnosti su povezane sa naročito
visokim nivoom buke, od kojih su većina vezani za proizvodne aktivnosti, transport,
aktivnosti u rudarstvu, građevinarstvu, poljoprivredi i vojne aktivnosti.
Buka u radnoj sredini je rasprostranjen faktor rizika, sa velikim brojem dokaza koji
je povezuju sa važnim zdravstvenim problemoma - gubitkom sluha i drugim auditivnim i
ekstrauditivnim posledicama. Razlikuje se od buke u životnoj sredini, jer je po definiciji
povezana sa radnim mestom, i zbog toga je ključna odgovornost poslodavaca za
preduzimanje odgovarajućih mera za smanjenje i eleminisanje rizika od štetnog dejstva
buke.
Direktiva 2003/10/EC Evropskog parlamenta i Vlade koja se odnosi na izloženost
radnika riziku koji nastaje od buke [3] propisuje minimalne zahteve za zaštitu radnika od
rizika po njihovo zdravlje i bezbednost koji nastaju ili će verovatno nastati zbog izlaganja
buci, a posebno riziku od oštećenja sluha.
Direktiva utvrđuje tri osnovna fizička parametra koji se koriste za predviđenje rizika
od oštećenja sluha:
1. vršni zvučni pritisak (ppeak) – maksimalna vrednost C-frekvencijski ponderisanog
trenutnog zvučnog pritiska;
2. dnevni nivo izloženosti buci (A-ponderisani ekvivalentni kontinualni nivo zvučnog
pritiska normalizovan na 8-časovni radni dan), LEX,8h,:
(1)
3. nedeljni nivo izloženosti buci (ako se želi usrednjena ili normalizovana izloženost za
određen broj dana),

:
(2)

gde je: Lp,A,eq,Te - A-ponderisani ekvivalentni kontinualni nivo zvučnog pritiska za efektivno
vreme trajanja izloženosti u toku radnog dana Te; T0 – referentno trajanje od 8 h; X – broj
dana (na primer 5), LEX,8h,x – dnevni nivo izloženosti buci za x-ti radni dan.
Direktiva utvrđuje i granične i akcione vrednosti izloženosti u odnosu na dnevni
nivo izloženosti buci i vršni zvučni pritisak:
1. granična vrednost izloženosti buci: LEX,8h = 87 dB i ppeak = 200 Pa (140 dB);
2. gornja akciona vrednost izloženosti buci: LEX,8h = 85 dB i ppeak = 140 Pa (137 dB);
3. donja akciona vrednost izloženosti buci: LEX,8h = 80 dB i ppeak = 112 Pa (135 dB).
Za određivanje dnevnog nivoa izloženosti podrazumeva se korišćenje Aponderacione krive a za određivanje vršnog zvučnog pritiska C-ponderacione krive.
Definisane granične vrednosti se mogu koristiti sa utvrđivanje nivoa rizika od
oštećenja sluha. Na primer moguće je koristiti sledeću metodologiju. Ako je dnevni ili
nedeljni nivo izloženosti manji od 80 dB rizik se može deifinisati kao mali ili da uopšte ne
postoji rizik od oštećenja sluha. Ako je dnevni ili nedeljni nivo izloženosti veći ili jednak 80
dB a manji od 85 dB rizik se može definisati kao umeren. Ako je dnevni ili nedeljni nivo
izloženosti veći ili jednak 85 dB a manji od 87 dB rizik se može definisati kao veliki.
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Izlaganje radnika buci većoj od 87 dB nije dozvoljeno, bez korišćenja ličnih zaštitinih
sredstava i preduzimanja drugih mera za zaštitu od buke.
U Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci [4]
transponovane su pojedine odredbe Direktive [3] uz izvesna odstupanja tako da je potrebno
dalje usaglašavanje Pravilnika [4], naročito u delu definisanja graničnih i akcionih vrednosti.
Pravilnik definiše:
1. graničnu vrednost izloženosti buci: LEX,8h = 85 dB i ppeak = 140 Pa (137 dB);
2. akcionu vrednost izloženosti buci: LEX,8h = 80 dB i ppeak = 112 Pa (135 dB).
Određivanje fizičkih parametara koji se koriste za predviđenje rizika od oštećenja
sluha vrši se u skladu sa ISO 9612:2009 koji je preveden i usvojen kao SRPS EN ISO
9612:2016 [5].
Standard utvrđuje novi metodološki pristup određivanju izloženosti buci u radnoj
sredini koji podrazumeva postepeni pristup određivanju izloženosti buci u radnoj sredini
sprovođenjem sledećih glavnih koraka: analiza rada, izbor strategije merenja, merenje,
vrednovanje merne nesigurnosti i greške u radu i izračunavanje i prikazivanje rezultata
izloženosti buci u radnoj sredini. Standard utvrđuje tri različite strategije merenja u
zavisnosti od određene radne situacije i cilja istraživanja.

METODOLOŠKI PRISTUP ODREĐIVANJA IZLOŽENOSTI BUCI
Metodološki pristup određivanja izloženosti buci u radnoj sredini podrazumeva
sprovođenja sledećih hronoloških koraka:
1. Korak 1: Analiza rada;
2. Korak 2: Izbor strategije merenja;
3. Korak 3: Merenja;
4. Korak 4: Postupanje sa greškama i mernim nesigurnostima;
5. Korak 5: Proračun i predstvljanje rezultata i merne nesigurnosti.

Analiza rada
Analiza rada je neophodna u svim mogućim radnim situacijama i obuhvata analizu
proizovodnje, procesa, organizacije, radnika i radnih aktivnosti i cilju odabira odgovarajuže
merne strategije. Analizom rada potrebno je obezbediti podatke neophodne za:
a) opisivanje aktivnosti preduzeća i poslova radnika koji se razmatraju;
b) utvrđivanje homogenih grupa izloženih buci ;
c) određivanje nominalnog dana ili nominalnih dana za svakog radnika ili grupu
radnika;
d) identifikovanje radnih zadataka koji čine poslove;
e) identifikovanje mogućih značajnih zvučnih događaja;
f) izbor strategije merenja;
g) izradu plana merenja.
Homogena grupa izloženih buci je grupa radnika koja obavlja isti posao i očekivano
je da ima sličnu izloženost buci tokom radnog dana. Homogena grupa izložena buci treba da
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bude jasno identifikovana i može da se sastoji od jednog ili više radnika. Utvrđivanjem
homogenih grupa merenje se može pojednostaviti.
Homogene grupe se mogu definisati na više načina:
 moguće je definisati takve grupe u odnosu na naziv posla, funkciju, radni prostor ili
zanimanje.
 grupe se mogu definisati na osnovu analize rada u skladu sa kriterijumima
proizvodnje, procesa ili radne aktivnosti.
Definisane grupe treba da budu verifikovane u dogovoru sa radnicima i nadzornim
organima, i, na kraju, evaluacijom rezultata merenja.
Nominalni dan, uključujući periode rada i pauze, određuju se u dogovoru i sa
radnicima i sa upravom. Pri tome treba razmotriti:
 radne zadatke (sadržaj i trajanje) i odstupanja u okviru zadataka;
 glavne izvore buke i bučne radne oblasti;
 šablone rada i svaki značajni zvučni događaj koji dovodi do promene nivoa buke;
 broj i trajanje pauza, sastanaka i sličnih aktivnsosti, i da li ih treba smatrati za deo
nominalnog dana.
Merenja moraju da se planiraju tako da osiguraju da svi značajni zvučni događaji
budu uključeni. Za svaki događaj mora da bude zabeleženo vreme kada se dogodio, njegova
priroda, trajanje i dnevna učestalost.
Ako se izloženost buci razlikuje se iz dana u dan, npr. za radnike koji rade na
različitim lokacijama ili različitim poslovima svakog dana nominalni dan se može definisati
na osnovu radnih okolnosti tokom nekoliko dana, npr. nedelju dana.

Izbor strategije merenja
Na izbor odgovarajuće strategije merenja utiče nekoliko faktora kao što su:
 svrha merenja,
 složenost situacije na radu,
 broj prisutnih radnika,
 efektivno trajanje radnog vremena,
 raspoloživo vreme za merenje i
 analizu i količina zahtevanih detaljnih informacija.
Za određivanje izloženosti buci mogu se koristit tri strategije:
a) merenja zasnovana na radnom zadatku: analizira se rad koji se obavlja tokom dana i
deli se na broj reprezentativnih zadataka, a za svaki radni zadatak se vrše odvojena
merenja nivoa zvučnog pritiska;
b) merenja zasnovna na poslu koji se obavlja: uzima se određeni broj slučajnih uzoraka
nivoa zvučnog pritiska tokom obavljanja određenih poslova;
c) celodnevna merenja; nivo zvučnog pritiska se meri neprekidno tokom celog dana.
Smernice za izbor odgovarajuće merne strategije su date u tabeli 1.
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Tabela 1. Smernice za izbor merne strategije
Strategija merenja
Tip ili priroda posla

Strategija 1
Merenje
zasnovano na
radnom zadatku

Fiksno radno mesto — Jednostavne ili
pojedinačne operacije
Fiksno radno mesto — Složene ili
višestruke radne operacije
Radnik koji se kreće— Predvidljiv
postupak obavljanja posla — Mali broj
zadataka
Radnik koji se kreće — Predvidljiv posao
— Veliki broj zadataka ili složeni postupak
obavljanja posla
Radnik koji se kreće — Nepredvidljiv
postupak obaljanja posla
Fiksno radno mesto ili radnik koji se kreće
— Višestruki zadaci nedefinisanog trajanja
Fiksno radno mesto ili radnik koji se kreće
— Nedefinisani zadaci
Moguća strategija. * Preporučena strategija.

Strategija 2
Merenje zasnovano
na poslu koji se
obavlja

Strategija 3
Celodnevno
merenje

—

—

—
—
—

Merenja
Za ocenu izloženosti buci koristi se kao osnovna merna veličina A-ponderisani
ekvivalentni kontinualni nivo zvučnog pritiska, Lp,A,eq,T. Pored toga za određivanje vršnih
vrednosti zvučnog pritiksa može se korisititi C-ponderisani vršni nivo zvučnog pritiska,
Lp,Cpeak.
Merenja se mogu izvršavati ili merilima nivoa zvuka sa integracionim
usrednjavanjem ili personalnim merilima izloženosti buci (dozimetrima buke) (sl. 1).

Sl. 1 Merila nivoa zvuka sa integracionim usrednjavanjem (levo) i dozimetri buke /desno)

Pre svake serije merenja i na početku svake dnevne serije merenja, vrši se kalibracija na
terenu sa odgovarajućim podešavanjem. Kalibracija na terenu obuhvata proveru akustičke
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kalibracije celog mernog sistema, uključujući mikrofon. Kalibracija na terenu se vrši na tihoj
lokaciji.
Na kraju svake serije merenja i na kraju svake dnevne serije merenja, vrši se
kalibracija na terenu bez podešavanja.
Ako se očitavanje na kraju serije merenja razlikuje od očitavanja na početku te serije
za više od 0.5 dB, rezultati te serije merenja se odbacuju.
Pri korišćenju integraciono-usrednjavajućih merila nivoa zvuka merenja treba
izvršiti sa mikrofonom pozicioniranim na lokacijama glave zaposlenog tokom normalnog
izvođenja posla ili zadatka. Poželjno je mikrofon postaviti u centralnoj ravni glave
zaposlenog, u liniji sa očima, sa osom paralelnom sa radnikovim pogledom i bez prisutnosti
radnika. U slučajevima kada radnik mora biti prisutan na njegovoj/njenoj radnoj lokaciji,
mikrofon se postavlja ili drži na rastojanju između 0,1 m i 0,4 m od ulaza u spoljašnji ušni
kanal i na strani uva koje je najviše izloženo. Ako radnikove aktivnosti ili konfigurcija
radnog mesta ne omogućavaju da se održi rastojanje do 0,4 m, preporučuje se da radnik sam
nosi instrument.
Usrednjeni nivo zvučnog pritiska na radnom mestu se takođe može ustanoviti
pomeranjem merila nivoa zvuka u zoni interesa. Pomeranje mikrofona se vrši konstantnom
brzinom duž puta koji ima oblik kao znak za beskonačnost: .

Sl. 2 Pozicioniranje merila nivoa zvuka sa integracionim usrednjavanjem

Kada se koristi dozimetar buke mikrofon se postavlja na vrhu ramena na udaljenosti
od najmanje 0,1 m od ulaza u spoljašni ušni kanal na strani najizloženijeg uva i približno
0,04 m iznad ramena. Mikrofon i kabl se pričvršćuju na takav način da mehanički uticaj ili
pokrivanje odećom ne dovedu do pogrešnih rezultata.
Pri ovakvim merenjima na rezultat merenja utiču efekti zaklanjanja i refleksije tela.
Ovo posebno važi za visokofrekvencijsku buku i male izvore buke na kratkim rastojanjima
od uva. U takvim slučajevima, merenja treba izvršiti sa mikrofonima postavljenim sa obe
strane glave da bi se ustanovilo najizloženije uvo.
Prednost upotrebe dozimetra buke je da radnik koji se prati ne mora da bude
neposredno nadgledan i nekoliko radnika može biti testirano istovremeno.
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Sl. 3 Pozicioniranje dozimetra buke
Postupanje sa greškama i proračun merne nesigurnosti
Merna nesigurnost može da bude izazvane greškama ili prirodnim promenama u
radnim situacijama. Glavni izvori nesigurnosti u rezultatima su:
a) promene u dnevnom radu, radnim uslovima, nesigurnost u uzorkovanju, i sl.;
b) instrumenti i kalibracija;
c) uzorkovanje nivoa buke radnog zadatka;
d) uzorkovanje nivoa buke posla koji se obavlja;
e) procena trajanja radnog zadatka;
f) pozicija mikrofona;
g) lažni doprinosi, na primer od vetra, strujanja vazduha ili udara na mikrofona i
trljanja mikrofona o odeću;
h) nedostatak ili neispravna analiza rada;
i) doprinost netipičnih izvora buke, govora, muzike (radio), alarma i ne-tipičnog
ponašanja.
Proširena merna nesigurnost, U, je data sa:
(3)
gde je k faktor pokrivenosti koji je funkcija intervala poverenja. Koristi se jednostran
interval poverenja od 95%, što daje vrednost za k = 1,65. To znači da su 95 % vrednosti
ispod gornje granice, [LEX,8h + U].
Kombinovana standardna nesigurnost, u, se dobija na osnovu pojedinačnih
doprinosa nesigurnosti korišćenjem jednačine:
(4)
Detaljne smernice za određivanje pojedinačnih doprinosa mernoj nesigurnosti u
zavisnosti od izabrane merne strategije date su u SRPS EN ISO 9612:2016 [5].
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MERNE STRATEGIJE
Merenje zasnovano na radnom zadatku
Određivanje izloženosti buci radnika na radnom mestu koje je zasnovano na radnom
zadatku podrazumeva:
a) podelu nominalnog dana na radne zadatke;
b) određivanje trajanja radnog zadatka;
c) merenje A-ponderisanog nivoa zvučnog pritiska za radne zadatke;
d) izračunavanje doprinosa svakog radnog zadatka dnevnom nivou izloženosti buci;
e) određivanje dnevne izloženosti buci.
Za radnike ili homogene grupe izložene buci nominalan dan se deli na radne
zadatke. Svaki radni zadatak se defiše tako da Lp,A,eq,T bude približno ponovljiv pri čemu svi
relevantni doprinosi buci moraju da budu uključeni.
Određuje se trajanje radnih zadataka, Tm, na osnovu razgovora sa radnicima i
poslovođom, posmatranjem i merenjem trajanja tokom merenja buke i prikupljanjem
informacija koje se odnose na režim rada karakterističnih izvora buke (npr. radnih procesa,
mašina, aktivnosti na radnom mestu i u njegovoj okolini). Suma pojedinačnih trajanja radnih
zadataka, Tm, od kojih se sastoji nominalni dan treba da odgovara efektivnom trajanju
radnog dana, Te.
Ukoliko je dostupno više procena trajanja radnog zadatka, trajanje radnog zadatka se
određuje kao aritmetička srednja vrednost svih procena trajanja radnog zadatka.
Za svaki radni zadatak meri se Lp,A,eqT,m koji treba da bude reprezentativan za nivo
izloženosti radnika. Merenja moraju da obuhvate promene u nivou zvuka u toku obavljanja
radnog zadatka i to u vremenu, prostoru i radnim uslovima.
Trajanje svakog merenja mora da bude dovoljno dugo da reprezentuje prosečan
ekvivalentan kontinualni nivo zvučnog pritiska za aktuelni radni zadatak. Ako je trajanje
radnog zadatka kraće od 5 min, trajanje svakog merenja mora da bude jednako trajanju
radnog zadatka. Za duže radne zadatke trajanje svakog merenja mora da bude najmanje 5
min.
Trajanje svakog merenja može biti skraćeno ako je nivo konstantan ili ponovljiv, ili
ako se smatra da buka radnog zadatka zanemarljivo utiče na ukupni nivo izloženosti. Primer
je radni zadatak trajanja T1 gde vreme merenja može da bude t1 (Sl. 4).

Sl. 4 Primeri različitih promena buke za različite radne zadatke
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Ako je buka tokom radnog zadatka ciklična svako merenje mora da obuhvati
trajanje najmanje tri jasno definisana ciklusa. Ako je trajanje tri ciklusa kraće od 5 min
svako merenje mora da bude najmanje 5 min. Trajanje svakog merenja mora uvek da
odgovara trajanju određenog broja punih ciklusa. Primer je radni zadatak trajanja T2 gde
vreme merenja može da bude t2 (Sl. 4).
Ako je buka slučajno promenljiva tokom radnog zadatka trajanje svakog merenja
mora da bude dovoljno dugo da bi se obezbedilo da je izmereni Lp,A,eqT,m reprezentativan za
ceo radni zadatak. Primer je radni zadatak trajanja T3 gde vreme merenja treba da bude t3 (Sl.
4).
Za svaki radni zadatak vrše se najmanje tri merenja. Da bi se obuhvatile sve realne promene
u nivou buke preporučuje se merenje u različitim vremenima tokom radnog zadatka ili za
različite radnike u grupi. Ako se rezultati tri merenja za radni zadatak razlikuju za 3 dB ili
više potrebno je izvršiti tri ili više dodatnih merenja za radni zadatak, ili izdeliti radni
zadatak na više radnih zadataka i ponoviti postupak, ili ponoviti merenja sa dužim trajanjem
merenja
Na osnovu pojedinačnih merenja izračunava se A-ponderisani ekvivalentni
kontinualni nivo zvučnog pritiska za radni zadatak m,
primenom jednačine:

(5)
gde je i - redni broj uzorka radnog zadatka m, I - ukupan broj uzoraka radnog zadatka m,
– A-ponderisani ekvivalentni kontinualni nivo zvučnog pritiska za i-ti uzorak.
Dnevna izloženost buci za efektivno radno vreme LEX,8h, određuje se kao:

(6)
Merenje zasnovano na poslu koji se obavlja
Određivanje izloženosti buci radnika na radnom mestu koje je zasnovano na poslu
koji se obavlja podrazumeva uzimanje slučajnih uzoraka izloženosti buci merenjem Lp,A,eq,T
tokom vršenja poslova identifikovanih prethodnom analizom poslova.
Na osnovu identifikovanih poslova utvrđuju se homogene grupe izložene buci i za
svaku od grupa se određuje minimalno ukupno trajanje merenja za broj radnika, nG,
homogene grupe koja je izložena buci u skladu sa tabelom 2.
Tabela 2. Izbor kumulativnog trajanja merenja

Broj radnika u homogenoj grupi
izloženoj buci nG

Minimalno kumulativno trajanje merenja

nG 5
5  nG  15

5h
5 h  (nG  5)  0,5 h

15  nG  40

10 h  (nG  15)  0,25 h

nG  40

17 h ili podeliti grupu
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Nakon određivanja veličine homogene grupe i ukupnog trajanja merenja bira se
trajanje uzorka i broj uzoraka, najmanje pet, takvih da ukupno trajanje zadovoljava ili
premašuje minimalno trajanje merenja. Merne uzorke, radi reprezentativnosti, treba
rasporediti nasumično među članovima grupe i tokom trajanja radnog dana.
Merenja za izabrane uzorke se vrše primenom integraciono-usrednjavajućih merila
nivoa zvuka ili dozimetrom buke. A-ponderisani ekvivalentni kontinualni nivo zvučnog
pritiska za efektivno trajanje radnog dana, Te,
se računa kao:
(7)
gde je n - redni broj uzorka posla, N - ukupan broj uzoraka posla,
- A-ponderisani
ekvivalentni kontinualni nivo zvučnog pritiska za n-ti uzorak.
A-ponderisani ekvivalentni kontinualni nivo izloženosti buci, LEX,8h, radnika u datoj
homogenoj grupi izloženoj buci izračunava se prema jednačini:
(8)

Celodnevno merenje
Celodnevno merenje mora da obuhvati sve doprinose buci koja potiču od rada i tihih
perioda tokom radnog dana. Ova dugotrajna merenja se vrše korišćenjem dozimetara buke.
Kada se koristi ova merna strategija, mora se obezbediti da su izabrani dani reprezentativni
za ono što je definisano kao relevantna situacija na poslu.
Iz praktičnih razloga, možda nije moguće vršiti merenje tokom celog radnog dana.
U takvim slučajevima, merenja treba izvršiti tokom većeg dela dana koliko je to moguće,
obuhvatajući sve značajne periode izloženosti buci.
Kako ova merna strategija uključuje sve doprinose, ona takođe nosi sa sobom
najveći rizik od uključivanja i pogrešnih doprinosa. Ovaj rizik može biti smanjen pažljivim
posmatranjem radnika tokom merenja, ciljanim merenjima i/ili intervijuisanjem radnika na
kraju smene o radnom zadatku koji je vršio ili o lokaciji na kojoj je radio.
Radi obezbeđivanja da dobijeni podaci o nivou izloženosti buci budu reprezentativni
preporučuje se ponavljanje celodnevnih merenja najmanje tri puta. Ukoliko je razlika
dobijenih rezultata veća od 3 dB potrebno je uradititi još tri dodatna celodnevna merenja.
Na osnovu usrednjenih vrednosti A-ponderisanih ekvivalentnih kontinualnih nivoa
zvučnih prisaka određuje se dnevni A-ponderisani nivo izloženosti buci, LEX,8h, primenom
jednačine (8).

ZAKLJUČAK
Nova metodologija određivanja dnevnog ili nedeljnog nivoa izloženosti definisana
standardom SRPS EN ISO 9612:2016 obezbeđuje određivanje navedenih parametara buke
sa inženjerskom tačnošću i dobijanje relavantnih podataka za procenu rizika od štetnog
dejstva buke radnika koji su izloženi roj buci, kao i poređenje sa utvrđenim graničnim
vrednostima izloženosti buke evropskim i nacionalnim propisima.
Na raspolaganju su tri merne strategije za određivanje izložensoti buci i primenjuju
se za ratzličite radne situacije u zavisnosti od svrhe merenja, broja izloženih radnika,
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efektivnog trajanja radnog zadatka, raspoloživog vremena za merenje i količine zahtevanih
detljanih informacija.
Iako celodnevna merenja daju najpouzdanije procene izloženosti buci preporučuje se
korišćenje strategije merenja koja je zasnovana na radnim zadacima ukoliko je moguće jasno
definisanje radnih zadataka u toku radnog dana. Ova strategija zahteva manje vremena za
sprovođenje a daje pouzdane rezultate izloženosti buci.
Ukoliko nije moguće jasno definisanje radnih zadataka prednost treba dati
celodnevnim merenjima u odnosu na merenja koju su zasnovana na poslu koji se obavlja.
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Апстракт
Бучавата се повеќе се препознава како физички фактор во работната средина со сериозни
последици по здравјето на работниците. Бројни истражувања и студии направени во светски
рамки укажуваат на фактот дека изложеноста на високо ниво на бучава кај повозрасните
работници претставува сериозен ризик фактор за загуба на слухот, односно 7% до 21% (во
просек 16%) од загубата на слухот е резултат на изложеност на високо ниво на бучава на
работното место (Nelson et al. 2005). Имајќи го предвид ова, од посебно значење е редовниот
мониторинг и правилен избор на мерна опрема и стратегија за нивото на бучава во работната
средина.
Во трудот се прикажани резултатите од мерењето на нивото на бучава на главните извори во
рударството и цементната индустрија, како и резултатите од персоналната изложеност на
бучава на работниците кои работат во близина на овие извори.
Клучни зборови: бучава, мерење, стратегија, опрема, изложеност.

Abstract
Noise is increasingly recognized as a physical factor in working environment with serious
consequences for workers` health. Numerous globally researches and studies indicate that exposure to
high noise levels at older workers is a serious risk factor for hearing loss, ie 7% to 21% (an average of
16%) of hearing loss is a result of exposure to high noise level at the workplace (Nelson et al., 2005).
Taking this into account, regular monitoring and proper selection of noise level measurement
equipment and strategy on workplace is of particular importance.
The paper presents noise level measurement results at main noise sources in mining and cement
industry, as well as, personal noise exposure of workers nearby these sources.
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ВОВЕД
Живееме во време на брз напредок на технологијата која ни нуди многу нови
можности и има многу предности, но истовремено истата негативно влијае на
здравјето на работниците [1]. Една од негативните последици по здравјето на
работниците од примената на современата технологија е проблемот со високото ниво
на бучава и како резултат на тоа загубата на слухот. Високото ниво на бучава и
нејзините штетни здравствени ефекти е еден од физичките фактори во работната
средина, на кој денес, се посветува се поголемо внимание [2].
Загубата на слухот како резултат на професионалната изложеност на високо ниво на
бучава според податоците е присутна кај милиони луѓе и истата може да се спречи, со
редовно испитување на нивото на бучава и персоналната изложеност на бучава, како и
со преземање на соодветни мерки за сведување на нивото на бучава во рамки на
дозволените гранични вредности [3]. Краткотрајната персонална изложеност на
високо ниво на бучава не мора да резултира со губење на слухот, но со текот на
времето и подолготрајната изложеност доаѓа до трајно оштетување на внатрешното
уво. Долготрајното изложување на високи нивоа на бучава, генерално, може да
предизвика трајно оштетување на слухот (NIHL – Noise Induced Hearing Loss).
Истражувањата и бројните студии направени во САД покажуваат дека NIHL е
најчеста професионална болест во САД денес [4]. Околу 30 милиони работници се
изложени на високи нивоа на бучава [Franks et al. 1996], a овој проблем особено е
изразен во рударството.
Имајќи го предвид штетното дејство на бучавата врз луѓето, неповратното
оштетување на слухот, психолошките и физиолошки негативни ефекти како резултат
на изложеноста на високо ниво на бучава, од посебно значење е избор на соодветна
мерна опрема и правилна стратегија за мерење на нивото на бучава во работната
средина.

ОПРЕМА И СТРАТЕГИИ ЗА МЕРЕЊЕ НА БУЧАВА ВО РАБОТНА
СРЕДИНА
Основните мерни стратегии за нивото на бучава во работна средина и насоките за
правилен избор на мерна стратегија се дефинирани во меѓународниот стандард МКС
EN ISO 9612:2010 Акустика – Одредување на изложеност на бучава во работна
средина – Инженерски метод [5].
За мерење на нивото на бучава во работната средина и персоналната изложеност на
работниците на бучава може да се користи следната мерна опрема:
 интегриран инструмент за мерење на нивото на бучава согласно IEC
61762-1:2002 инструмент класа 1 и
 инструмент за мерење на персонална изложеност на бучава (дозиметар
за бучава) кој ги задоволува барањата согласно IEC 61252 и согласно
барањата на IEC 61762-1:2002 инструмент класа 1.
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Дозиметрите за бучава се користат кога се прават долготрајни мерења кај работници
во движење кои извршуваат комплексни или непредвидливи работни задачи или
извршуваат голем број на дискретни работни задачи [6].
За мерење на нивото на изложеност на бучава при извршување на една или повеќе
работни задачи на фиксни работни места, може да се користат фиксирани
интегрирани инструменти за мерење на нивото на бучава.
Доколку за мерење на нивото на бучава во работна средина се користи интегриран
инструмент за мерење на нивото на бучава, микрофонот се позиционира во близина на
висината на главата на работникот за време на нормалното извршување на работните
задачи на работното место. Се препорачува микрофонот да биде поставен во
централната рамнина на главата на работникот, во линија со очите, односно во правец
на оската паралелна на погледот на работникот. Микрофонот се поставува на
оддалеченост меѓу 0,1 m и 0,4 m од влезот на надворешниот ушен канал и на страната
на најизложеното уво.
Кај дозиметрите за бучава микрофонот се поставува на врвот на рамото на
оддалеченост од околу 0,1 m од влезот на надворешниот ушен канал на страната на
најизложеното уво (слика 1). Микрофонот и кабелот треба да бидат прицврстени на
таков начин што е оневозможено механичко влијание или покривање со облеката кое
може да доведе до неточни резултати. При поставувањето на микрофот треба да се
внимава да не се наруши нормалното и безбедно извршување на работните задачи.

Слика 1. Локација на микрофонот при одредување на персонална изложеност на бучава

Стандардот МКС EN ISO 9612:2010 нуди избор на три можни стратегии за мерење на
изложеноста на бучава во работна средина:
1. Mерење засновано на работните задачи – кај оваа стратегија врз основа на анализа
на работниот процес и работните активности кои се извршуваат во текот на денот,
работниот процес се дели на неколку репрезентативни работни задачи и за секоја од
овие работни задачи се вршат посебни мерења на нивото на звучен притисок;

284

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

2. Mерење засновано на работното место – кај оваа стратегија се прават неколку
мерења на нивото на звучен притисок, по случаен избор, во текот на извршувањето на
работата на работното место;
3. Целодневни мерења – оваа стратегија подразбира континуирано мерење на нивото
на звучен притисок во текот на целиот работен ден.
Имајќи предвид дека целодневното мерење на нивото на бучава во текот на работниот
ден овозможува опфаќање на сите извори кои придонесуваат во вкупното дневно ниво
на изложеност на бучава, поврзани со работниот процес како и на тивките периоди за
време на работниот ден и фактот дека за овие долгорочни мерења практично е
користење на дозиметри за бучава, за мерење на персоналната изложеност на
работниците во рударството и цементната индустрија се користени дозиметри за
бучава, додека за мерење на нивото на бучава во непосредна близина на главните
извори на бучава, со цел утврдување на фреквентниот состав на бучавата на секој од
изворите, извршени се краткотрајни 15 минутни мерења со интегриран мерач на звук.
Фреквентниот спектар на бучавата обезбедува дополнителни информации за изворот
на бучава, како и за нивото на бучава во фреквентниот опсег во кој човековото уво е
најосетливо.
Резултати и дискусија
Тешка рударска механизација, булдозери, багери и камиони, заедно со постројката за
дробење и транспортната лента претставуваат главни извори на бучава во рударството
[7,8,9,10]. Нивото на бучава за главните извори во рударството се движи помеѓу
минимални 69,5 dB(А) кај камионите за утовар, транспорт и истовар на минералната
суровина и максимални 98,6 dB(А) за булдозерите (Табела 1). Во цементната
индустрија главни извори на бучава се мелниците, печката, вентилаторите, дувалките
и компресорските станици [11,12,13].
Табела 1. Измерени нивоа на бучава кај главните извори во рударството и цементната
индустрија
Измерено ниво на бучава, Leq,15min
[dB(A)]
95,8 - 98,6
78,8 - 81,2
69,5 – 73,7
83,4 – 86,3
77,3 – 78,6

Извор на бучава
Булдозери
Багери
Камиони
Дробилка
Транспортна лента
Мелница за подготовка на суровинско брашно
Мелница за цемент
Печка
Дувалки
Вентилатори
Компресорски станици

95,7 – 99,3
98,4
92,2
99,5
86,5-89,4
87,8-89,3
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Резултатите за персоналната изложеност на ракувачите со рударска механизација и
операторите во погоните во цементната индустрија (Табела 2), добиени со директно
мерење на хомогените групи на работници, најчесто се во согласност со нивоата на
бучава од соодветните извори на бучава, со исклучок на возачите на камиони каде
што повисоките нивоа на персонална изложеност се објаснуваат со ефектите од
останатите извори на бучава како што се булдозерите, багерите, дробилката во
пресипната станица, извори на кои дополнително се изложени ракувачите со камиони
за време на утовар, транспорт и истовар на минералните суровини во пресипната
станица.
Еквивалентно ниво на изложеност на бучава нормализирано на номинална 8-часовна
смена, се највисоки кај ракувачите со булдозер (94,9 - 98,6 dB), кај кои примената доза
достигнува и до 2600% и операторите на дробилка (83,2 - 89,2 dB), а најниски кај
ракувачите со камиони (80,2 - 84,5 dB) и операторите на багери (77,2 - 83,9 dB). Во
цементната индустрија најголема е персоналната изложеност на бучава кај
операторите на печки и мелниците за цемент, кај кои примената доза достигнува до
305% кај операторите на печки, односно 285% кај операторите на мелници за цемент.
Табела 2. Персонална изложеност на бучава на работниците во рударството и цементната
индустрија
Работно место

Min dB(A)

Max dB(A)

Ракувачи со булдозер
Ракувачи со багер
Ракувачи со камиони
Оператори на транспортна лента
Оператор на дробилка
Оператор во погон за подготовка на
суровинско брашно
Оператор на печки
Работник на дозиметри кај мелници
за цемент
Сменски механичар

96,5
77,8
80,6
83,2
85,3

Доза (%)

101,15
84,5
85,1
85,8
89,3

LEX, 8h
dB(A)
98,6
83,4
84,2
84,6
88,3

86,7

89,4

87,4

182

91,3

95,4

92,7

305

90,5

93,7

91,3

285

83,2

85,6

84,3

78

2600
70
83
85
150

Иако бројот на работници вклучени во мерењата е прилично ограничен, резултатите
јасно укажуваат на големината на проблемот со високите нивоа на бучава на кои се
изложени работниците во рударството и цементната индустрија, кој во повеќето
случаи е потценет како таков, дури и од самите вработени. Аналогно на овие
истражувања и резултатите од спроведената анкета кај ракувачите со рударска
механизација покажаа дека истите имаат проблеми со слухот и тоа кај ракувачи над 50
годишна возраст, 42% се изјасниле дека имаат проблеми со слухот [9]. Иако поголем
број на фактори придонесуваат за оваа појава, недоволните или несоодветни
превентивни мерки секако дека се една од причините, а пред се неносењето или
несоодветната употреба на ЛЗС за заштита на слухот. Имено спроведената анкета
покажа дека 80% од вработените не носат ЛЗС за заштита на слухот. Неносењето на
ЛЗС е основна причина за загуба на слухот како резултат на изложеност на високо
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ниво на професионална бучава и во бројни студии направени на оваа тема во светски
рамки. Анкетите спроведени во рамки на овие студии покажале дека употребата на
ЛЗС за заштита за слух била на многу ниско ниво, односно 48% од испитаниците
одговориле дека никогаш немаат користено ЛЗС за заштита на слухот.

Заклучок
Јасно е дека интензивните рударски операции, употребата на тешка механизација и
опремата во погоните на цементната индустрија, создаваат бучна околина, така што
многу веројатно е изложеност на повисоки нивоа на бучава од дозволените за
работниците кои беа вклучени во ова истражување. Високите нивоа на изложеност се
присутни како кај ракувачите со рударска механизација, така и кај операторите во
погоните на цементната индустрија. За жал, овој проблем е занемарен од сите
засегнати страни и иако 42% од работниците вклучени во истражувањето пријавија
дека имаат проблеми со слухот, повеќе од 80% од нив изјавија дека не користеле
лична заштитна опрема дури иако таа им била соодветно обезбедена.
За успешно надминување на проблемот со бучавата како физичка штетност во
работната средина, од посебно значење е изборот на правилна стратегија на мерење на
нивото на бучава во работна средина и персоналната изложеност на бучава од аспект
на утврдување на нивото на бучава во работната средина и според добиените
резултати усвојување на програми за зајакнување на превентивните мерки, во насока
на преземање на соодветни техничко – технолошки и организациони мерки, за
сведување на нивото на бучава во рамки на дозволените гранични вредности, согласно
Правилникот за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од
бучава („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/08), како и правилен избор
на лични заштитни средства за работниците.
Донесувањето и постојано усовршување на програми за спречување на губиток на
слухот кои вклучуваат: оценка на нивото на бучава, контрола на бучавата,
аудиометриско следење на слухот на работниците, соодветна употреба на ЛЗС за слух,
постојана едукација на работниците и евалуација на програмата е неопходно потребно
за ефикасно намалување на глобалниот товар на професионалната загуба на слухот
предизвикана од високото ниво на бучава [14,15].
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БЕЗБЕДНОСНИ ПОСТАПКИ ПРИ
ИЗРАБОТКА,ТРАНСПОРТ И МОНТИРАЊЕ НА
ПРЕДНАПРЕГНАТИ АРМИРАНОБЕТОНСКИ
МОСТОВСКИ НОСАЧИ
Крсте Мицевски ДГ “ БЕТОН “ АД Скопје Македонија
Сашко Анастасов “Freyssinet International & Compagnie” подружница во
Р.Македонија
1.Апстракт
За функционирање на мостовите кои се градат на патиштата треба да се изгради квалитетна
мостовска конструкција. Кој тип на мостовска конструкција ќе се примени зависи од повеќе
параметри, кои ги разгледува главиот проектант и соодветно најпогодната се одбира за
изведба.
Цел на овој труд е презентација на постапките со кои ќе се обезбеди безбедна работа, при
изработка, транспорт и поставување на преднапрегнатите армиранобетонски носачи, при што
ризиците од повреди и несакани последици на мобилните градилишта ќе бидат сведени на
“нула”.
Како прво мораме темелно да го реанализираме секој дел од процесот на работа при
изработка, преднапрегање, транспорт на носачите од платформите за изработка до
хоризонталната решеткаста дигалка и поставување на готовите армиранобетонски носачи на
веќе изработените мостовски лежишта,со што ќе добиеме сознанија за степенот на ризици на
секој дел од работните постапки, према што ќе се применат соодветни безбедносни мерки.
Со миплементирање на предвиденава постапка се утврди дека сите предвидени
активности се правилно поставени,бидејќи при работата не се случи никаква повреда при
работа иако на делницата имаше повеќе мостови кои требаше да се изработат на ист начин.
Клучни зборови: Проценет ризик, преднапрегање, мостовски носачи, хоризонтална
решеткаста дигалка, нула повредени.
1.Actract
For the properly functionality of the bridges that are built on the roads, a quality bridge
construction should be built. Which type of bridge construction will be applied depends on several
parameters that are considered by the main designer and the most suitable will be chosen for
constructing.
The purpose of this document is to present procedures that will ensure safe operation during the
construction, transport and installation of pre-stressed reinforced concrete beams, whereby the risks of
injuries and unwanted consequences of mobile construction sites will be reduced to zero level.
Firstly, we must thoroughly reanalyze every part of the process of manufacturing, preloading,
transporting the beams from the platforms for production to the horizontal lattice hoist and placing the
ready reinforced concrete beams on the already made bridge bearings, thus obtaining knowledge
about the degree of risk on every part of the working procedures, to which appropriate security
measures
will
be
applied.
By implementing the foreseen procedure, it was determined that all anticipated activities were
correctly set, because during the work there was no injury at work although there were more bridges
on
the
section
that
were
to
be
developed
in
the
same
way.
Key words: Risk analysis, pre-stressing, bridge beams, horizontal lattice hoist, zero injury.
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2.Увод
Проектната задача на ДГ БЕТОН АД Скопје на делницата “Клучка Миладиновци
-Свети Николе - Штип “ се состои од изведба на :

Траса

Пет патни јазли

Единаесет потпатници, надпатници и надвозници

Девет мостови и вијадукти.
За изведување на градежните работите на мобилното градилиште составен е
стручен тим од искусни инженери и техничари, кои имаат задача да го изведат
проектот според дадената проектна документација. Во однос на безбедноста и здравје
при работа формиран е тим од Стручни лиц и кординатори за безбедност и здравје при
работа,ангажирани се повеќе од триста и седумдесет работници од различни профили
со содветна стручна квалификација.
Проектот не би можел да се заврши без ангажирање на околу двеста градежни
машини и опрема за работа која треба да биде во функционална состојба. За
исправноста на градежните машини и опремата за работа ангажирано е надворешна
специјализирана компанија кое поседува соодветна Сертификација и Акредитација
согласно законската регулатива на РМ.
За премостување на распоните потребно е да се изработат носачи со различни
должини ( од 21,00m до 42,00m) при што и нивната тежина изнесуваше од 40t до 100t.
За изработка на амирано-бетонските носачите, предвидена методата со
преднапрегање. ДГ БЕТОН АД Скопје за таа цел ја ангажираше Freyssinet International
& Compagnie подружница во Р.Македонија
Помалите носачи се транспортираат и монтираат со помош на големи дигалки,
додека поголемите и потешки носачи со посебна транспортна опрема - Careloni.
Поставувањето на носачите се изведува со хоризонтална решеткаста дигалка-лансирна
решетка, која е во сопственост на ДГ БЕТОН АД Скопје, и со која работи стручно
оспособена екипа. Хоризонталната решеткаста дигалка е произведство на CPMMARIBOR, со должина од 84,00m и со можност за нејзино продолжување уште за
12,50m. Максималната должина на гредата која може да се пренесува е 47,00m, со
максимална тежина од 150t. Од карактеристиките на хоризонталната решеткаста
дигалка се гледа дека истата ги исполнува потребните услови за работа.
3.Преднапрегање на армирано бетонските носачи
3.1 Целокупната постапка во процесот за извршување на преднапрегање на армирано
бетонски носачи, ги опфаќа следните активности :
1.
Поставување на цевки и анкерни блокови по формирање на скелетот на
гредата од армирано железо, а пред неговото леење со бетон
2.
Навлекување на челични јажиња низ поставените цевки и нивно
димензионирање ( сечење до потребните должини)
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3.
Преднапрегање на челичните јажиња со помош на хидраулични пумпи и
хидраулични преси
4.
Ињектирање на цементна маса во цевките со преднапрегнати челични јажиња

3.1.1Поставување на цевки и анкерни блокови
По составувањето на арматурниот скелет на гредата, соодветно во внатрешноста на
гредата се инсталираат цевките низ кои ќе се водат челичните јажиња за
преднапрегање и истите се прицврстуваат со анкерни блокови за краевите на
арматурниот скелет. Сите активности се изведуваат на нулто ниво, на земја, соодветно
на поставување на армираниот скелет на гредата.
Безбедносни мерки при извршување на овие активности:

Мануелна работа , каде се извршуваат активности со реалативно тешки
метални делови (5-20 кг), соодветни на поставување на арматурна мрежа

Обавезно користење ЛЗО за: заштита на раце ( армирачки ракавици); Заштита
на нозе; заштитни наочари поради користење на остри ситни предмети и ротационен
алат за сечење; заштитен шлем за движење по градежна зона и
видливо
флуоросцентно елече.

Слика бр.1

3.1.2 Навлекување на челични јажиња низ поставените цевки и нивно
димензионирање ( сечење до потребните должини)
Навлекувањето на челичните јажиња низ анкерните блокови и цевките може да се
врши рачно или со помош на соодветна машина. Операторот го поставува крајот на
јажето, на кое е навлечена сигурносна метална капата, чија цел е олеснето
преминување на јажето низ цевката, и започнува со навлекувањето со вклучување на
навлекувачот. Кога јажето ќе премине на спротивниот крај на гредата, операторот кој
се наоѓа на спротивниот крај го известува првиот оператор кој ја управува машината
за стопирање со активноста. Се известува првиот оператор дека должината на
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излезеното јаже на неговиот крај од гредата е со соодветна должина. Првиот оператор
го сече навлеченото јаже со секач, и ја уредува дополнителната должина потребна за
напрегање.
Операцијата се повторува во истата цевка онолку пати, колку е планирано спрема
дизајнот на гредата.
Безбедносни мерки при извршување на овие активности:

Поставувањето на челичните јажиња во металните кафези, негово
ослободување од фабричките челични ленти и фиксирање во кафезот.

Одмотување на челичните јажиња и внимавање да не настанат чворови или
преплетување на јажето и со тоа дополнително да се ПРЕДИЗВИКА притисок во
кафезот.

Визуелна и аудио комуникација за време на навлекувањето мора да постои
помеѓу операторите ( никакви препреки , заслони, не смеат да има помеѓу нив)

При навлекување на јажето, позиционирањето на работниците секогаш мора
да биде покрај гредата, во ниеден случај не смеат да се најдат во позиција помеѓу
јажето и отворот. Опасност од прободување со челично јаже.

При сечењето на челичното јаже да се внимава и да се превземат заштитни
мерки и активности како при работа со ротациони, циркуларни рачни електрични
алатки, заштита на лице и очи

Слика бр 2

3.1.3 Преднапрегање на челичните јажиња со помош на хидраулични
пумпи и хидраулични преси
Методи на преднапрегање
Жиците / челичните јажиња, може да бидат преднапрегнати поединечно една по една
или со повлекување на сите жици / јажиња заедно (мулти напрегнување) . При
поставување на производниот простор, потребно е да се размисли за понатамошните
активности во процесот на преднапрегање, со цел да се има доволен простор за
безбедна манипулација
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Поединечно
Една
жица
/
јаже
преднапрегање
Метода на преднапрегање на само една жица/ јаже . Оваа активност бара висок степен
на заштита во одредувањето на безбедните системи на работа. Во случај на прекин на
кабелот потребно е да се обезбеди процесот и опрема , како и да се заштитат
оперативците од можните опасности. Во ниту еден момент не смее операторот да биде
поставен позади пресата и јажето кое се преднапрега, за време на
преднапрегнувањето, до негово потполното одстранување од пресата.Можно е да
дојде до непланирано и несакано ослободување на напрегнатото јаже, кој може да
доведе до сериозни повреди или фаталност
Безбедносни мерки при извршување на овие активности:

Поставувањето на конструкцијата на дигалката , нејзино стабилизирање .

Поставување на хидрауличната преса на дигалката .

Поставување на челичните јажиња низ пресата и нивно фиксирање со челични
клинови

Преднапрегнување со помош на хидраулична пумпа и преса

Растеретување на системот, преместување на пресата и дигалката на следна
позиција
Обезбедување на работниот простор

Обезбедувањето на просторот е потребно да се обезбеди заштита на
операторите за време на преднапрегнувањето и на сите лица по завршување на
преднапрегнувањето.

Фиксна бариера или запазување на растојание или комбинација од двете може
да се стави во функција, како и можни физички заштити (кафези)или ископи за
операторите кои се вклучени во операциите на преднапрегање

Оние области кои се сметаат за опасни зони за време на преднапрегањето
потребно е да се идентификуваат и информацијата да се достави до сите лица кои
работат или би можеле да влезат во зоната на преднапрегнување.

Само обучени и од суштинско значење за процесот на преднапрегање
работници,треба да бидат вклучени во процесот на преднапрегање, а сите останати
лица да бидат исклучени од опасните зони. Минимално потребни.

Визуелна и аудио комуникација за време на навлекувањето мора да постои
помеѓу операторите ( никакви препреки , заслони, не смеат да има помеѓу нив)

Во ниту еден момент оператор не смее да има дозволен директен пристап до
преднапрегнато јаже/ жица

За време на преднапрегањето,потребно е да се внимава да сите движења на
оперативците, превозни средства или било какво движење позади пресите кои се во
фунција (преднапрегаат) бидат елиминирани. Стопирани

По завршување на преднапрегнувањето, котвите на двата краја треба да се
проверат за да се осигура дека не се случило пролизгување

Како што предходно објаснивме сите обезбедувачи мораат да ги заземат
местата, пред да се започне со преднапрегнувањето

По можност, електричните кабли да се водат во висина, со цел да се избегне
нивно оштетување или бидат подложни на влага. (опасност од електричен удар)
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По завршеното преднапрегање, обавезно да се проверат подпирачите на
гредите и истите се презатегнат, поради поместувањата настанати од
преднапрегнувањето.


Слика бр 3

3.1.4. Ињектирање на цементна маса во цевките со преднапрегнати
челични јажиња
Постапката на ињектирање опфаќа активности на :

Поставување на капи за ињектирање.

Припрема на ињекциона маса , во специјален миксер за припрема

Ињектирање на цементната смеса во цевките со преднапрегнати челични
јажиња со помош на ињекциона пумпа

Затворање на заптивните капи после завршеното ињектирање, одстранување
на опремата и нејзино чистење и миење
Безбедносни мерки при извршување на овие активности:

Работа во правлива средина (припрема на цементна маса ). Користење на
заштитно одело за една употреба или заштитна гумирана кецеља , заштитни наочари (
комплетно затворени , за ињектирање), заштитни гумени чизми, и водоотпорни
гумени заштитни ракавици. Користење на маска за заштита на респираторен систем,
настанат од ситната цементна прашина

Работа во средина со зголемена влажност . Користење на заштитно одело
водоотпорно ( гумена кецеља), Гумирани ракавици, гумирани чизми, заштитни
наочари. Внимание при движењето поради можно лизгање и паѓање

Водење на електричните каблови по висина, поради присуство на вода и кал
на земјаната површина.
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Слика бр 4

4.Транспорт на армирано бетонските носачи со Careloni
Носачите се изработуваат на посебни платформи во близина на местата за
вградување.
Пред започнување со работните активности, Проект менаџерот, раководителот на
објектот, Стручниот тим за БЗР, заеднички ја проверуваат трасата по која се движеа
Carelonite. На основа на теренскиот увид, добиените резултати за набиеност на тлото,
изравнетоста на трасата и обезбедноста на работниот простор се составува Записник
со кој се утврдува дека активностите безбедно може да се извршуваат.

Слика бр 5

На сликата е прикажано како се прцврстува и подигнува носач кој се припрема
за транспорт со Careloni-те. Воотворот на носачот е поставена атестирана челична
шипка на која се прифаќаат челичните сајли со кој се поткрева носачот на височина
која овозможува безбеден транспорт.Откако носачот ќе биде донесен во хоризонтална
положба, машинистите кои ја раководат опремата за работа едновремено почнуваат да
се движат.
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Слика бр 6

При извршување на овој дел од работата се ангажирани двајца машинисти кои ги
возат Carelonite, четворица работници кои ги поставуваа челичните шипки и болсните
за прикачување на сајлите.
Безбедносни мерки при извршување на овие активности:

Физичко оградување на работниот простор

Изравнување и набивање на патеката за движење

Операција на прицврстување на челичните сајли и подигнување на носачот на
позиција за транспорт

Синхронизација на движењето на Carelonite и нивна заедничка комуникација

5. Транспорт и поставување на носачите на готовите лежишта со
хоризонтален решеткаст кран
Откако армиранобетонските носачи беа поставени и обезбедени од превртување,на
местото од каде можеше да ги прифати хоризонталниот решеткаст кран, истиот се
придвижува нанапред или наназат во зависност од поставеноста за да може да влезе
во носачот од страните за прикачување.Тоа се гледа од приложената слика.

Слика бр 7
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Армиранобетонскиот носач на исти принцип се закачува на хоризонталниот
решеткаст кран, кој потоа почнува да се движи со носачот. Транспортот се одвива се
додека не се донесе над лежиштата каде што треба да се постави. Се додека носачот
не се постави над лежиштето и истиот не се укрути носачот не се откачува од сајлите
на хоризонталниот решеткасти кран.

Слика бр 8

Откако ќе се заврши операцијата,истата се повторува за поставување на следните
носачи.
За извршување на овие активности се користени :

Хоризонтален решеткаст кран CPM-Maribor.

Кранист ракувач

Шест машинисти кои помагаат при целокупната работа на кранот

Шест работници кои ќе го фиксираат носачот на лежиштата
Безбедносни мерки при извршување на овие активности:

Мануелна работа , навлекување на масивни челични шипки и сајли каде се
извршуваат активности со реалативно тешки метални делови

Обавезно користење ЛЗО за: заштита на раце ( кожени ракавици); Заштита на
нозе; заштитен шлем за движење по градежна зона и видливо флуоросцентно елече.

Аудио и Визуелна комуникација поѓу операторот со кранот и одговорниот за
процесот на работа.

Користење на ЛЗО за работа на височина ( сигурносен појас со јаже, зацврстен
на надворешна сигурносна точка)

5.Заклучок
Пред започнување со работа на Проектот, тимот за безбедност и здравје при
работа составен од вработени во ДГ БЕТОН АД Скопје и Freyssinet International &
Compagnie подружница во Р.Македонија си постави цел дека доследно ќе ги
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применува пропишаните мерки од областа за безбедност и здравје при работа. За таа
цел организирани се редовни неделни и месечни состаноци со мониторинг на терен, се
составуваа записници со јасни задолженија и препораки за отстранување односно
корегирање на сите воочени пропусти. Во случај на забележување на небезбедни
работни активности или ситуации, кои представуваат голем ризик, работата е
моментално прекинувана, се до отклонување на ризикот.
За да се обезбеди свесност за оперативниот персонал и посетителите, кога се вршат
операциите превземени се соодветни мерки за предупредување :

Светлосни

Звучни-сирени

Печатени известувања
При формирање на работните тимови направени се :

План и постапки при извршување на нивните работни активности

Проверена стручна квалификација за секој вработен

Обука од областа за БЗР согласно македонската законска регулатива

Систематски лекарски прегледи, согласно македонската законска регулатива

Направени се задолжувања со задолжена ЛЗО

Назначен е раководител на работите

Назначено е одговорно лице за безбедност и здравје при работа за мобилното
градилиште

Сертификати за безбедна уоптреба на машините и опремата за работа

Проценка на ризик за секоја работна активност
На мобилното градилиште е забрането внесување и конзумирање на алкохол и
наркотични средства. За контрола на алкохол е ангажирана надворешна фирма.
Со примена на законската регулатива и посветеното залагање на целокупниот
вклучен персонал на Проектот, активностите се одвиваат без никакви посериозни
инциденти, со што овој проактивен пристап донесе позитивни резултати

Литература


Закон за Безбедност и здравје при работа ( сл.в. на РМ 92/2007 и 136/2011

Правилник за минимални барања за безбедност и здравје при работа на
привремени и мобилни градилишта(сл.в.на РМ 105/2008

Правилник за Лична Заштитна Опрема (сл.в. на РМ 116/2007)
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OPERATIVNI PLAN PREVENTIVNIH MERA U
GRAĐEVINARSTVU
OPERATIONAL PLAN OF PREVENTIVE MEASURES IN CIVIL
ENGINEERING
Milan Trivunić1, Vladimir Mučenski1, Sanela Tešić2, Dragoslav Radisavljević3, Igor
Peško1, Dragana Bibić1
1
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo
i geodeziju, Republika Srbija
2
Proda Mont d.o.o., Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
3
Savez ZNR Srbije, Novi Sad, Republika Srbija

Apstrakt
Uz prijavu početka radova građenja objekata (visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) potrebno je
priložiti Elaborat o uređenju gradilišta urađen u skladu sa Planom preventivnih mera. Značaj
sagledavanja strukture procesa građenja sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu. Neophodnost
izrade Operativnog plana preventivnih mera usaglašenog sa izabranom ili modifikovanom
tehnologijom i organizacijom građenja kao osnove za realizaciju i kontrolu realizacije preventivnih
mera za bezbedan i zdrav rad na gradilištima.

Ključne reči:bezbednost i zdravlje na radu, tehnologija građenja, operativni plan preventivnih mera.

Abstract
With the application for construction of structures (high-rise building construction, low-rise
constructions and hydraulic engineering), a Plan of preventive measures for health and safety work
should be developed. The importance of reviewing the structure of the construction process from the
health and safety aspect at work. Necessity of preparation of Operational plan of preventive measures
in accordance with chosen or modified construction technology and organization as a basis for
realization and control of realization of preventive measures for health and safety work on
construction sites.
Key words: occupational health and safety, construction technology, operational plan of preventive
measures.

1. Uvod
Izgradnji građevinskih objekata (visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje) prati prijava
građenja, koja pored ostalog obuhvata izradu Elaborata o uređenju gradilišta kao i Plan preventivnih
mera za bezbedan i zdrav rad.
Svako gradilište je različito po svojoj organizaciji (bez obzira na sličnost objekata) koja mora da
inkorporira sve ulazne parametre (karakteristika objekta, uslova građenja, usvojena tehnologija i
organizacija građenja), a tek onda iz toga treba da proistekne adekvatan Plan preventivnih mera.
Lica koja izrađuju prethodno pomenuta dva dokumenta moraju u toku njihove izrade biti u
potpunosti koordinirana sa zajedničkim ciljem građenja: kvalitet, rok, troškovi ali i bezbedan i zdrav
rad.
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Uobičajeno je da se plan preventivnih mera izradi slično nekom već postojećem uz analizu
lokacije i objekta, kao i pretpostavljene tehnologije građenja (većinom uobičajena za sličnu vrstu
objekata), ne uzimajući u obzir ni dinamiku građenja, a ni raspoložive resurse.
Analizom velikog broja gradilišta i organizacije gradilišta uočeno je da se uređenje gradilišta na
jedan način predviđa Elaboratom a na drugi realizuje. Plan preventivnih mera je većinom tekstualno
grafički prilog sa nizom mera koje su u konkretnom slučaju neodgovarajuće, pa čak i za radove koji
ne postoje na predmetnom gradilištu.
Za kvalitetno sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad na gradilištima neophodno je izraditi
detaljan plan preventivnih mera za pojedine faze građenja, pa nekad i za pojedine specifične
operacije. ovakav plan preventivnih mera mogao bi se zvati Operativni plan preventivnih mera.
Operativni plan preventivnih mera za pojedine faze građenja koji u potpunosti definiše sve
elemente bezbednosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova uzimajući u obzir tehnologiju i
organizaciju rada koji će se kao takvi primeniti. Za ovako definisanu tehnologiju i organizaciju
građenja i Operativni plan preventivnih mera sa kojima bi bili upoznati svi učesnici u realizaciji,
omogućava operativnu kontrolu što bi značajno smanjilo incidentne situacije po pitanju bezbednosti i
zdravlja radnika.
U okviru međunarodnih projekata koji se ugovaraju prema FIDIC-u i realizuju i kod nas obaveza
izvođača radova je da svaku fazu rada uradi "method statement" koji pored ostalog obuhvata: detaljnu
tehnologiju i organizaciju građenja posmatrane faze (način rada, mehanizacija, ljudski resursi), mere
za bezbedan i zdrav rad (operativni plan preventivnih mera za datu fazu).
Na osnovu svega proistekao je i ovaj rad koji ima zadatak da predoči svima koji se bave ovom
problematikom kako pristupiti rešavanju organizacije građenja sa adekvatnim planom preventivnih
mera koji će odslikavati stvarno stanje na gradilištima.

2. Tehnologija građenja i organizacija gradilišta
Građevinski radovi su veoma raznoliki i ista vrsta rada često se može izvršiti po više metoda (na
više načina).Cilj dobre pripreme i organizacije građenja jeste da se, za date uslove i mogućnosti,
izabere optimalna tehnologija.
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA – konkretan način i postupke rada na izradi građevinskih objekata
(celine ili pojedinih delova).
Građenje karakterišu radne operacije i procesi koji često imaju oblik obradnih procesa (izrada
oplate, montaža armature, ugrađivanje betona i dr.).U građevinarstvu ima jednostavnih, ali i složenih
tehnoloških procesa sa više raznolikih radnih procesa i operacija. Izabrana tehnologija građenja za
konkretni objekat u konkretnim uslovima okruženja definiše organizaciju gradilišta.
Organizacijom gradilišta određuje se prostorno i organizaciono postavljanje - razmeštanje svih
elemenata gradilišta, nakon analize a u zavisnosti od:







karakteristika lokacije,
karakteristika objekta,
usvojene tehnologije građenja,
dinamike građenja,
raspoložive mehanizacije, opreme i privremenih objekata,
ljudskih resursa,
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i prikazuje na šemi organizacije gradilišta koja predstavlja grafički prikaz budućeg gradilišta.
Šema organizacije gradilišta obavezno sadrži osnovu, a ukoliko je potrebno i pojedine preseke
gradilišta. Organizacija gradilišta nije ista za različite faze izgradnje objekata.
Izabrana tehnologija građenja može biti definisana pre početka realizacije izgradnje (sa
odgovarajućom orhanizacijom gradilišta) pa time bi se time trebalo voditi pri izradi Plan preventivnih
mera koji treba da odslikava stvarno stanje pri izgradnji.
Kako je građenje "živ" proces i u toku same realizacije objekta može doći do manjih ili većih
izmena u tehnologiji i organizaciji izvršenja pojedinih faza, potrebno je osnovni Plan preventivnih
mera prilagoditi, tj. izraditi Operativni plan preventivnih mera koji će odslikavati stvarno stanje.
Ovakav operativni plan preventivnih mera bi omogućio primenu mera za bezbedan i zdrav rad
usaglašen sa tehnologijom i organizacijom građenja, a ujedno bi omogućio kvalitetnu kontrolu na
gradilištu.

3. Struktura procesa izgradnje sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu
Procesi izgradnje su izuzetno složeni i odlikuju ih specifičnosti koje značajno utiču na
bezbednost radnika i okruženja. Veliki broj zainteresovanih strana od kojih svakako najveći uticaj
imaju investitor i izvođač radova dodatno komplikuju međusobne odnose pri čemu učesnici procesa
izgradnje najčešće nisu svesni svojih zakonskih obaveza što na kraju rezultuje incidentima i
povredama na radu. Na slici 1. prikazan je proces izgradnje u odnosu na pojedine segmente
bezbednosti i zdravlja na radu.
Izvođačeva lica
za kontrolu

Iniciranje projekta

Nema uticaj na ovaj deo procesa sem ukoliko
ugovorom nije navedeno da obezbeđuje PTD

Izrada projektnotehničke (PTD)
dokumentacije

Izbor izvođača radova i
ugovaranje

Izrada plana
preventivnih mera u
skladu sa PTD i
pretpostavljenom
tehnologijom građenja

Investitorova lica
za kontrolu

Lice za BZR
Odgovorni izvođači
radova
(građ.inž., maš.inž.,
inž.el., itd.)
Izrada elaborata o
uređenju gradilišta

Izvođenje radova

Izrada projekta
tehnologije i
organizacije građenja

Koordinator za BZR u fazi projektovanja

Stručni nadzor
(građ.inž., maš.inž.,
inž.el., itd.)
Koordinator za BZR u fazi izvođenja radova

Aktivnosti za koje je
odgovoran Investitor
Aktivnosti za koje je
odgovoran Izvođač radova

Slika 1. Proces izgradnje - pojedine aktivnosti i lica koja utiču na kvalitet bezbednosti i zdravlja na
radu
Kako je moguće sagledati sa slike 1. proces izgradnje se najčešće može podeliti na dva dela
pre i posle momenta izbora izvođača radova. Ovaj problem je odavno poznat u sferi bezbednosti i
zdravlja na radu kao problem projektovanja i građenja. Građevinarstvo je jedna od retkih industrija
pored brodogradnje u okviru koje se vizuelni i tehnički aspekti proizvoda najčešće definišu van
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preduzeća koje će ga izraditi. Drugim rečima, investitor izgradnje objekta najčešće angažuje posebne
kompanije ili preduzeća koja za njegove potrebe izrađuju projekat objekta da bi potom ugovaranje
izgradnje bilo realizovano sa preduzećem čija je delatnost najčešće isključivo građenje.
Usled razdvojenosti procesa izgradnje na proces projektovanja i proces građenja, često
dolazi do pojave rizika na radu koji su mogli biti izbegnuti još u fazi projektovanja. S obzirom da se
tehnološka rešenja građenja nameću rešenjima usvojenim u projektnoj dokumentaciji, neophodno je
ista razmatrati pre početka građenja. U suprotnom, rizik je moguće samo kontrolisati ali ne i izbeći.
Kako Szymberski [1] navodi „Mogućnosti za stvaranje radnog mesta bez rizika mnogo su veće kada
se isto postavi kao cilj od samog započinjanja projekta. Idealno je za bezbednost u građevinarstvu da
bude prioritet u fazi konceptualnog i idejnog projektovanja.“Behm [2] je 2004. godine sproveo
istraživanje u okviru kojeg je analizirao 224 smrtna slučaja u građevinarstvu pri čemu je posmatrao
njihovu povezanost sa konceptima usvojenim u okviru projekata. Istraživanjem je dokazano da je
42% smrtnih povreda moglo biti izbegnuto da su usvojena drugačija rešenja prilikom projektovanja.
1992. godine parlament Evropske Unije usvojio je direktivu 92/57/EEC koja se odnosi na
minimalne zahteve bezbednosti i zdravlja na radu u okviru privremenih i pokretnih gradilišta koja po
prvi put uvodi obaveze projektanata po pitanju bezbednosti i zdravlja na radu u fazi projektovanja.
Evropski građevinski institut (European Construction Institute, ECI) je 1996. godine predložio da se
rizici zaštite na radu procene u fazi konceptualnog projektovanja, planiranja projekta i specifičnim
fazama projektovanja pri čemu će se istovremeno formirati aktivnosti izbegavanja i kontrole
potencijalnih rizika. Nakon usvojene direktive, zemlje Evropske Unije (i zemlje izvan EU) izvršile su
izmene odgovarajuće regulative i implementirale analizu rizika u fazama projektovanja. Velika
Britanija je prvi put 1994. godine usvojila Pravilnik o projektovanju i upravljanju u građevinarstvu
koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu [3] čiji je cilj da integriše i unapredi zaštitu na radu u
fazama projektovanja građevinskih objekata i izvođenja građevinskih radova.
Slično kao i u slučaju Velike Britanije, Republika Srbija je takođe izvršila izmene regulative
sa aspekta upravljanja rizika zaštite na radu u fazama projektovanja građevinskih objekata. Uredbom
o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima usvojenoj 2009. godine
uvode se termini „koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta“ i „koordinator
za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova“. Obaveze koordinatora u fazi projektovanja
odnose se na primenu tehničkih, tehnoloških i organizacionih rešenja u fazi izrade projektne
dokumentacije pri čemu je cilj minimalizovati potencijalne rizike i obezbediti bezbedan rad. Pored
navedenog, koordinator u fazi projektovanja, odgovoran je i za izradu Plana preventivnih mera čije
sprovođenje, kasnije u fazi izgradnje, realizuje i kontroliše koordinator za fazu izvođenja radova.
Bitno je napomenuti, da Plan preventivnih mera predstavlja spregu između faze
projektovanja i faze izgradnje pri čemu kvalitet istog u mnogome utiče na upravljanje rizicima zaštite
na radu u fazi izvođenja radova. Na slici 2 dat je prikazan 3D vizuelizacije objekta sa rešenjima
ograde za sprečavanje pada sa visine. Prikaz je dat za fazu kada je ozrađena konstrukcija. Ovaj pristup
analize zaštite na radu je trenutno najnapredniji i podrazumeva da se pre početka izgradnje
projektovanje vrši primenom BIM metodologije koja omogućava realno sagledavanje potencijalnih
problemaBZR koji će se pojaviti u toku njegove izgradnje.
Nažalost, iako je proces upravljanja BZR dobro zamišljen česte su situacije u praksi da se
pojedina dokumenta izrađuju samo sa ciljem da se zadovolje važeći propisi odnosno Zakon o BZR,
Uredba o BZR na privremenim ili pokretnim gradilištima kao i Pravilnik o sadržaju elaborata o
uređenju gradilišta.
Problemi se javljaju već u fazi izrade Plana preventivnih mera gde se isti izrađuje sa
pretpostavkama kako će se pojedini radovi izvoditi jer u toj fazi investitor najčešće ne zna koje
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preduzeće će izvoditi radove niti kakvom mehanizacijom, opremom i koliko iskusnom radnom
snagom raspolaže izvođač radova. Bez obzira na prethodno Plan preventivnih mera je prvi i osnovni
dokument koji definiše način izgradnje i određuje preventivne mere. Interesantan je podatak da Plan
preventivnih mera izrađuje koordinator za BZR u fazi izrade projekta koji poseduje projektansku
licencu pri čemu je osnovni deo Plana i šema organizacije gradilišta. Iz ovog proizilazi da ne mora
građevinski inženjer da izrađuje Plan preventivnih mera mada bi bilo više nego preporučljivo da bude
uključen u njegovu izradu.

Slika 2. Planiranje zaštite od pada u fazi izrade projekta [4]
Nažalost, prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije (PTD) projektanti najčešće ne
misle o mogućim posledicama po BZR njihovih tehničkih rešenja u projektima. Pored navedenog,
projekat tehnologije i organizacije građenja koji je ranije bio sastavni deo PTD danas nije obavezan
čime se gubi značajna sprega između PTD i Plana preventivnih mera. Naime, projekat tehnologije i
organizacije građenja veoma detaljno analizira proces građenja i daje preporuke optimalnog načina
građenja sa više aspekata (novčanih, vremenskih, kvalitativnih pa i drugih kao što je BZR koji bi
trebali biti jedni od prioriteta u procesu građenja). Danas se polako napušta koncept da jedan projekat
ima tri cilja: novčani, vremenski i cilj kvaliteta i polako se zastupa složen pristup upravljanju
projektima pri kojem postoje i mnogi drugi ciljevi kao što su zaštita životne sredine, održivost
objekata i svakako bezbednost i zdravlje radnika u procesu građenja, procesu eksploatacije i
uklanjanja objekta. Prema novim pristupima menadžmentu, zaštita na radu se smatra primarnim
ciljem projekta ravnopravno sa profitom, vremenom i kvalitetom [5]. Interesantno je da baš projekat
tehnologije i organizacije može bliže definisati uslove koje izvođač radova mora da zadovolji kako bi
se obezbedio nesmetan proces građenja.
Takođe, projekat tehnologije i organizacije je i veoma značajan izvor informacija izvođaču
radova koji planira proces građenja ponovo u skladu sa svojim mogućnostima pri čemu bi izvođač
prilagođavajući postojeći projekat formirao svoj mnogo detaljniji projekat koji bi vrlo precizno trebao
da definiše načine izrade svih elemenata objekta kako sa građevinskog aspekta tako i sa aspekta BZR.
Takav projekat, nakon prihvatanja, bio bi jasna osnova za kontrolu radova i omogućio bi
pravovremene korektivne mere.
Elaborat o uređenju gradilišta izrađuje Izvođač radova u skladu sa Planom preventivnih mera
pri čemu nisu moguća drastičnija odstupanja a da se pri tome ne menja Plan preventivnih mera.
Nažalost ni Plan preventivnih mera kao ni Elaborat o uređenju gradilišta ne podležu tehničkoj kontroli
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i najčešće se propusti u istim dokumentima primećuju tek pošto nastane incident. Česti su primeri u
praksi da Šema organizacije gradilišta nije na neophodnom nivou kvaliteta (prema mišljenju autora
rada) pri čemu ni opisi načina tj. metoda rada nisu dovoljno jasni. Elaborat često ne sadrži načine
izrade oplate niti šeme iste kao ni analizu rizičnih mesta kada treba primeniti specifične metode rada i
BZR.
Poseban problem predstavlja odgovornost pojedinih lica u procesu građenja. Danas je
najčešće jedno lice za BZR izvođača radova zaduženo za više gradilišta. Postoji primer da je jedno
lice bilo zaduženo za tri gradilišta pri čemu je jedno bilo u Subotici, drugo u Novom Sadu a treće u
Kraljevu. Dan posle posete gradilištu u Novom Sadu došlo je do smrti jednog radnika i teških telesnih
povreda drugog koje su nastale isključivo usled nepravilnog izvođenja radova. Isti problem je i u
slučaju odgovornih izvođača radova (fizičkih lica koja odgovaraju lično za propuste u građenju) tj.
lica koja su odgvorna za izvođenje radova prema Zakonu o planiranju i izgradnji. Ono što učesnici
procesa građenja često ne znaju jeste da su ova lica prema ovom zakonu prva odgovorna za
bezbednost radnika i okoline pri čemu ne mogu svoju odgovornost delegirati na niže u hijerarhiji kao
što su šefovi gradilišta i poslovođe. Interesantno je da sva dokumenta koja se odnose na BZR kao što
su Plan preventivnih mera i Elaborat o uređenju gradilišta definisana podzakonskim aktima Zakona o
BZR pri čemu sva ova akta ne spominju odgovornog izvođača radova kao lice u procesu građenja a
koje je od izuzetnog značaja za proces građenja i lice sa kojim lica za BZR treba prvo da
komuniciraju. Nadalje, najčešće se odgovorni izvođači radova imenuju tek pri prijavi građenja kada je
mnogo teže uticati na planirane mere BZR jer svi dokumenti već završeni. Tj. lice koje je prvo
odgovorno za BZR najčešće ne učestvuje u planiranju mera BZR. Štaviše, ova lica često i ne znaju da
su odgovorna za BZR već smatraju da su za BZR odgovorni koordinator BZR u fazi izvođenja i lice
zaduženo za BZR.
Lica imenovana od strane investitora za vršenje stručnog nadzora takođe su odgovorna za
BZR i imaju obavezu prema Pravilniku o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora da izdaju nalog
izvođaču radova za preduzimanje neophodnih mera kada su ugroženi životi i zdravlje ljudi.

3. Značaj adekvatnog planiranja realizacije radova na BZR
Za razliku od ostalih industrija kretanje resursa unutar gradilišta predstavlja poseban
bezbednosni problem. Istraživanja pokazuju da se prilikom prenosa materijala, alata i opreme kao i
kretanja radnika, a da pri tome oni ne vrše nikakav rad niti prenos, nastaje preko 25% na gradilištima
[6]. Ovaj podatak ukazuje na značajnost organizovanja bezbednog gradilišta kao radnog okruženja
koje bi takođe trebalo da omogući i produktivan rad. Često su ova dva navedena cilja međusobno
isključiva.
Kako bi se istražio značaj adekvatnog planiranja formirana je baza podataka od 719 povreda
nastalih na gradilištima AP Vojvodine. Baza podataka uključuje informacije o






povređenom radniku,
vremenskoj dimenziji nastale povrede,
vrsti radova i radnim operacijama realizovanim u trenutku povređivanja,
izvoru povrede, uzrocima povrede i načinu povređivanja i
posledicama povređivanja.

Analizom podataka došlo se do zaključka da oko 30% povreda (218 od 719 povreda) na
gradilištima nastaje usled loše organizacije i neodržavanja istog. Pri tome najveći broj povreda je
nastao prilikom kretanja po gradilištu a da pri tome nije vršena nikakva radna operacija.
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Slika 3. Broj povreda usled neadekvatne organizacije i upravljanja gradilištem
Kao najrizičnije operacije su se pokazale “kretanje bez prenosa” (73 povrede - 33,48%),
demontaža i montaža oplate (22 povrede - 10,09%) i ručni prenos (21 povreda - 9,63%). Indirektni
uzroci nastanka povreda su prikazani na slici 4 i kako se može sagledati nečišćenje koridora kretanja i
radnog mesta su najčešći razlozi povređivanja. Ono što zabrinjava jeste da ima mnogo slučajeva
drastičnijih propusta kao što su nepravilna obezbeđenost skela, otvora i ivica.

Sli
ka 4. Broj povreda prema indirektnom uzroku povređivanja
S obzirom na utvrđene uzroke povređivanja rezultati o načinu povređivanja nisu bili
iznenađujući. Isti su prikazani na slici 5. Kako je moguće sagledati najviše je bilo padova na istom
nivou i na nivo ispod kao i udaraca u predmete pri čemu je težište težina povreda bilo značajno
pomereno ka težim povredama (slika 6). Padovi na nivo ispod najčešće su nastajale usled
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nebezbednih ivica i otvora (slika 4) dok su padovi na istom nivou nastajali usled neadekvatnog
održavanja gradilišta. Udarci u predmete su najčešće nastajali prilikom kretanja po gradilištu pri čemu
je 40 povreda nastalo usled eksera u dasci na koju je radnik stao.

Slika 5. Broj povreda prema načinu nastanka povrde

Slika 6. Broj povreda prema
težini povrede

S obzirom na dobijene rezulate koji upućuju na veliki broj propusta u organizaciji i
rukovođenju gradilištem izvršena je i analiza suštinskih uzroka povređivanja i rezultati su prikazani
na slici 7.

Slika 7. Broj povreda prema suštinskom uzroku povređivanja
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Kako je moguće sagledati iz slike 7 nepostojanje ili loš kvalitet procedura je osnovni razlog
za nastajanje 138 povreda. Lični faktor radnika je tek treći uzrok povređivanja dok je najznačajniji loš
kvalitet upravljanja gradilištem sa aspekta nepostojanja ili postojanja loših procedura održavanja
čistoće i opasnih mesta. Kako je već navedeno, svi navedeni uzroci bi trebali biti jasno definisani u
okviru Plana preventivnih mera i Elaborata o uređenju gradilišta a potom i kontrolisani od strane svih
odgovornih lica i to: odgovornog izvođača radova, lica za BZR izvođača radova, stručnog nadzora i
koordinatora za BZR u fazi izvođenja radova.

4. Zaključci
Analiza strukture procesa građenja sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu neophodna je
uzimajući u obzir projektna rešenja i usvojenu tehnologiju i organizaciju građenja.
Kako je proces građenja podložan promenama (promene projektnih i tehnološkoorganizacionih rešenja za pojedine faze) potrebno je prilagoditi Elaborat o uređenju gradilišta i Plan
preventivnih mera svakoj novonastaloj situaciji.
Plan preventivnih mera kao i Elaborat o uređenju gradilištamoraju detaljno obraditi sve faze
građenja uzimajući u obzir sve konkretne elemente procesa građenja, pa se takav dokument može
zvati Operativni plan preventivnih mera. Operativni plan preventivnih mera mora kroz proces
građenja pratiti sve promene projektnih i tehnološko-organizacionih rešenja i potrebno ga je izrađivati
u skladu sa fazama gradnje tj. tehnologijom koja je usvojena. Ovaj dokument bio bi sačinjen i niza
dokumenat koji bi prethodili svim fazama građenja odnosno konkretnim radovima i bio bi osnov za
kontrolu načina realizacije radova sa aspekta BZR. Predložene mere bi predlagalo lice za BZR
izvođača radova zajedno sa odgovornim izvođačem radova i iste bi morale biti proverene od strane
koordinatora i stručnog nadzora i odobrene pre početka radova.
Takođe savremeni alati kao što su BIM tehnologije i sl. omogućavaju i vizelizaciju svih
predviđenih mera, što Operativnom planu preventivnih mera daje osnov za kvalitetnu primenu i
kontrolu primene.
Realizacija operativnih planova preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad na gradilištima bi
bio još jedan značajan korak ka smanjenju rizika od povreda na radu na gradilištima.
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POTENTIAL HAZARD IDENTIFICATION AND RISK
ASSESSMENT OF ALUMINUM DIE CASTING PROCESS
ИНДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ
ОПАСНОСТИ И ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА ПРОЦЕСОТ
ЛЕЕЊЕ НА АЛУМИНИУМ
ИНДЕНТИФИКАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ОПАСНОСТИ И
ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ПРОЦЕСУ ЛИВЕЊЕ АЛУМИНИЈУМА
1LTH

E. Kozhovska1,
Learnica, 15-ti Korpus br.89,Ohrid, R.Macedonia

Apstract
Hazard identification and risk assessment are very important elements in efforts for prevent
occupational injuries and diseases. Die casting process requires relatively complex machinery and
equipment and has high possibility of causing injuries of employees. This paper aims to identify
hazards by characterizing their probability, frequency and severity and evaluating adverse
consequences, including potential l oses and injuries in aluminum die – casting foundry. A risk
assessment will provide a factual basis for activities proposed in the strategy to reduce losses from
identified hazards.

Keywords: Hazard identification, Risk Assessment, Aluminum die – casting process

1.

Introduction

Creating safety workplaces and ensuring the required level of the health and life protection
on a continuous basis, facing the risks occurring at the production work environment, and at
the same time, fulfilling all the legal requirements being in force is high demanding task.
One of the "root causes" of workplace injuries, illnesses, and incidents is the failure to
identify or recognize hazards that are present, or that could have been anticipated [1]. Workrelated hazards are brought about by unsafe work conditions and unsafe work behaviors [2].
A crucial element of any effective safety and health management plan is a proactive,
ongoing and continuous process to identify and assess such hazards. It is systematized and
constant estimation of meaning and probability of health damages among the workers, due
to occupational hazards in work environment; therefore, hazard identification and risk
assessment provide a basis for taking up activities aiming at improvement of the existing
conditions. It is proven that good safety management in organizations leads to increased
productivity. By having a good safety management plan and program, not only minor
injuries can be avoided, but also other incidents that are costly, time consuming, stressful
and inconvenient [3]. Because of the reason for reduction of all occupational diseases /
injuries / fatalities, corrective and preventive measure should be continuously taken. Due to
the complexity of aluminum die casting process, the foundries need to assure safe working
conditions through systematic and regular hazard identification and risk assessment. It
includes the methodological steps to identify hazard, assess the risk level of the hazards and
suggest the possible control measures and corrective actions to reduce or eliminate the risk
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2. Hazard identification
Hazards are physical situations or conditions that have the potential to cause human injury,
damage to property and environment or combinations of them [4]. These hazards include
mechanical, physical, chemical, biological, ergonomic and psychosocial factors that may
have adverse effects on the health and well-being of workers. Hazard identification is the
process of examining each work area and work task for the purpose of identifying all the
hazards which are “inherent in the job” [5]. These conditions at the work place are unsafe
and reduce workers safety. Therefore, unsafe conditions coupled with individual behavior
which is below acceptable standards (unsafe act) can contribute to risk of an accident at the
work place. The main purpose of hazard identification is to obtain a list of hazards for
subsequent evaluation using other risk assessment techniques or to perform a qualitative
evaluation of the significance of the hazards and the measures for reducing the risks. It is
important, hazard identification to be supported by past risk assessments and historical
incident data in the examined sphere, in such case aluminum die casting process.
The outputs of hazard identification process in aluminum die casting foundry are:
-

-

Identifying most major incidents which could occur at the facility (irrespective of
existing control measures)
Provide the employer and workers with sufficient knowledge, awareness and
understanding of the causes of major incidents to be able to prevent and deal with
them [6]
Develop a basis for evaluating, defining and determining if the control measures for
eliminating or reducing risk are effective or need to be modified
Present clear connection between hazards, root causes and potential accidents in the
facility
Show a systematic data of all identified hazards and major injuries / incidents /
accidents

3. Risk Assessment
Risk assessment is the process of evaluation of the risks arising from a hazard, taking into
account the adequacy of any existing controls and deciding whether or not the risks is
acceptable [7]. Risk assessment involves evaluating, ranking, and classifying risks. Risk
assessment is a systematic way to analyze hazards and to determine their scope, impact and
the vulnerability of the work environment in order to control and effectively manage hazards
that may occur within the workplaces. Risk assessments will help to priorities risks and
provide information on the probability of harm arising and severity of harm by
understanding the hazard, combine estimation of probability and severity. Risk assessment is
used as a supportive tool for decision making. Occupational risk assessment process is
graphically shown on the figure 1, below:
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Fig.1: The risk assessment process

Risk assessment must be living document which includes continuous monitoring of controls
and their effectiveness through the detection of control failures (principally critical controls)
and the effects on the workers. Continuous occupational risk assessment is part of an
effective risk management programme and includes learning from incidents, which is linked
to continuous improvement [8].
The results of risk assessment that presented in a risk matrix are essential to make decision
on risk control. In order to provide quantitative risk assessment, risk matrix approach is used
(Fig.2), which consider likehood and consequence of the hazards.
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Consequence
Insignificant

Minor (2)

Moderate (3)

Major (4)

Fatal (5)

(1)
Rare (1)

1

2

3

4

5

Possible (2)

2

4

6

8

10

Likely (3)

3

6

9

12

15

Often (4)

4

8

12

16

20

Frequent /

5

10

15

20

25

Almost
certain (5)
15-25

Extreme Risk

8-12

High Risk

Activity or industry should not proceed in current form
Activity or industry should be modified to include remedial
planning and action and be subject to detailed OHS
assessment

4-6

Moderate
Risk

1-3

Low Risk

Activity or industry can operate subject to management
and/or modification
No immediate actions required, unless escalation of risk is
possible
Fig.2: Risk Matrix [9]

4.

Die - casting process

High pressure aluminum die casting is highly used manufacturing process in which
molten metal (aluminum) is injected with a die casting machine under force using
considerable pressure into a steel mold or die to form products. Aluminum die casting
alloys have a very good castability (for complex and thin-walled product geometries),
a very good machinability, good resistance to atmospheric corrosion. During the
industrial process the aluminum alloy is molten to liquid phase, shaped on die casting
molds and put forward to different types of sub
– processes. The characteristics of aluminum die casting products are the light weight,
the accurate dimensional shape and the smooth- or textured–surfaced product.
Health and safety in die casting process can be considered to fall into two broad
categories. First category covers the most obvious hazard related to guarding of
machines, transfer of molten metal, etc. The second category of hazards includes,
noise, using different types of chemicals, creating of aluminum powder, etc.
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Summary of hazard identification, risk assessment and control measure
for aluminum die casting process

In the table 1 below are shown identified hazards, risk assessment and control
measures are proposed. Eleven hazards are identified, five of them are characterized
by high risk level and six hazards have moderate risk level.
Table 1: Hazard identification, risk assessment and control measure for aluminum die casting
process
RISK ASSESSMENT
Nm
.

HAZARD
IDENTIFICATION

POTENTIONAL
CONSEQUENCE
Likehood

1.

Slippery floor in
die
casting sector,
due
to usage of
different

Injury of workers

Severity

4

3

Risk

12

Risk
level

High risk

/ Fractures

methods of floor

2.

Movement
machines and
devices

Serious injury of
operators of
machines /
Fatalities /
Fractures

3

3

3.

Sharp and rough
surfaces of the
machines and
devices
Possible contact
with hot surfaces;
use of material
melted on 700°C
Using devices
under voltage

Injuries

2

3

6

Moderate
risk

Burns

4

3

12

High risk

Electric shock;
Burns

2

3

6

Moderate
risk

Ignition of
aluminum powder

Explosions

2

3

6

Moderate
risk

5.

6.

Implement
appropriate

types of oil based
lubricants

4.

CONTROL
MEASURES

9 High risk

cleaning and
chemical treatment
of slippery surfaces
Provide appropriate
train and
continuously
educate workers for
safe handling with
the equipment,
machines and tools
Provide protective
devices and
blocking devices
for machines
Provide and use
appropriate
protective
equipment
Provide appropriate
protection,
according to EN
and ISO standards
Procedures for
daily powder
cleaning; Provide
fire fighting
equipment
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7.

Internal transport of Injuries of
materials, Using
employees
forklifts

4

3

12

High risk

8.

Stress

Psychophysical,
mental, emotional
diseases

2

3

6

Moderate
risk

9.

Exposure to high
levels of noise,
caused by machines
and equipment

3

3

9

High risk

10.

Using different
types of chemical
substances

Hearing
impairment;
hypertension;
impact of nervous
system
Irritation of skin,
eyes, respiratory
system

2

2

4

Moderate
risk

11.

Non-physiological Musculoskeletal
position of the body disorders
(long time sitting or
standing)

2

3

6

Moderate
risk

Provide traffic
management plan;
arrange separate
movement pats for
forklifts and
employees and
keep it clean;
Implementation of
organizational
measures, sharing
job activities;
Provide sport
activities for
employees
Provide and use ear
protective
equipment (hearing
protectors)
Provide safety
procedure and
appropriate training
of workers for
handling with
chemicals; provide
protective
equipment
Making pauses and
occasionally
change the body
position; making
sport exercises

6. Conclusion
In present study investigated potential work related injuries and health diseases at aluminum
die casting manufacturing process based on hazard identification and risk assessment
process. The purpose of hazard identification and risk assessment performed in this study
was to highlight the critical operations of tasks that poses significant risks to the health and
safety of employees. The risk ranking of the identified hazard is evaluated and classified into
low, moderate, high and extreme risk level. Risk level is assigned to each hazard for point
out required corrective action to minimize the risk or eliminate the hazard. Hazard
identification, risk assessment and implementation of control measures in die casting
company is a continuous and on-going process. Therefore, regularly review the effectiveness
of hazard assessment and control measures is needed, in order to be created a good practice
about making commitment to ensuring that risks are as low as is reasonably practicable and
maintaining that commitment by risk review and mitigation, throughout the life of activity
being undertaken.
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МОГУЋНОСТ ИЗБОРА МЕТОДОЛОГИЈЕ У ПРОЦЕНИ
РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ
POSSIBILITY OF CHOICE OF METHODOLOGY FOR RISK
ASSESSMENT IN THE WORKPLACE AND THE WORKING
ENVIRONMENT
Зденка Курјаков, Public Health Institute of Vojvodina, Novi Sad
Резиме: На располагању је велики број метода за процену ризика на радном месту и у
радној околини. Циљ рада је да укаже на могућност избора методологије.
Анализирани су подаци и литература у области безбедности на раду, медицине рада,
методологије у процени ризика и актуелна правна регулатива. Методологија за
процену ризика је разноврсна и пружа могућност одабира једне методе или
комбинације метода. Избор методе треба урадити на основу потреба и перформанси
послодавца, врсте делатности и других фактора. Честа појава је да се методе
модификују што омогућава развој и побољшање метода. Процењивање ризика у
односу на опасности и штетности треба да се изводи методом процене која је јасна,
разумљива и једноставна за примену.

Кључне речи: методологија, ризик, радно место.
Abstract: There is a large number of methods for risk assessment in the workplace and the
working environment. The aim of the paper is to highlight the possibility of chose of
methodology. We analyzed the data and literature in the field occupational safety,
occupation medicine, risk assessment methodologyand the current legal regulations.The
methodology for the assessment of risk is very versatile and offers the possibility of deciding
for one method or combination of methods. The choice of the method should be done based
on tne needs and performance of the employer, type of activity and other factors.
Modifications of methods are a common occurrence, which enables their development and
improvement. Risk assessment in relation to the dangers and harms need to be performed by
the method of assessment, that is clear, understandable and easy to use.
Кey words: methodology, risk, workplace.
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1.УВОД
У области безбедности и здравља на раду неопходно је вршити процену
професионалног ризика. Процена професионалног ризика је поступак утврђивања
критичних места поступака, стања и процеса у којима може доћи до угрожавања
безбедности и здравља радника (запослених) на радном месту и у радној околини. Да
би се извршила процена ризика неопходно је праћење и евидентирање свих фактора
опасности и штетности у процесу рада. Да би ссе квалитетно приступило пртоцени
потребно је добро познавање организације рада, радног процеса, средстава за рад,
материјала и сировина које се користе у процесу рада средстава и опреме за личну
заштиту на раду и др. Процена професионалног ризика омогућава да се применом
одговарајућих мера ризици спрече, елиминишу или смање на прихватљив ниво. Према
Закону о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС бр.101/ и 912015) и
Правилнику о начину и мпоступку процене ризика на радном месту и у радној
околини (Службени гласник РС бр.72/06, 30/2010 и 102/2015), доношење Акта о
процени ризика на радном месту и у радној околини је обавеза сваког послодавца без
обзира на делатност и број запослених. На располагању је велики број метода.

2. ЦИЉ РАДА
Циљ рада је да укаже на могућност избора методологије у области процене ризика на
радном месту и у рданој околини.

3. МЕТОД РАДА
Анализирани су подаци и литература у области безбедности на раду, медицине рада,
методологије у процени ризика и актуелна правна регулатива у области процене
ризика на радном месту и у рданој околини.

4. РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА
У области безбедности и здравља на раду постоји обавеза израде акта о процени
ризика. Процена је континуални процес и захтева сталну допуну и измену акта о
процени ризика у складу са променама у технологији, систематизацији, законској
регулативи, појави акцидента и друго.
У складу са законском регулативом процена ризика обухвата:





опште податке о послодавцу;
опис технолошког и радног процеса;
опис средстава за рад и њихово груписање и опис средстава и опреме за личну
заштиту на раду;
снимање организације рада;
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препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у
радној околини,
процењивање ризика у односу на опасности и штетности;
утврђивање начина и мер аза њихово отклањање, смањење и спречавање
ризика;
закључак и
измене и допуне акта о процени ризика.

Процена ризика је у суштини преиспитивање свих аспеката рада, а спроводи се да би
се:
- установили елементи који могу проузроковати повреду, оболење или штету;
- опасности отклониле;
- увеле превентивне или заштитне мере које ће контролисати ризик.
Процена опасности укључује следеће кораке:
- препознавање опасности;
- препознавање запослених (или других лица) који потенцијално могу бити изложени
тим опасностима;
- процена одређеног ризика, а она може бити квалитативна или квантитативна;
- одлука о томе да ли је могуће елиминисати опасност;
- одлука да ли је потребно предвидети додатне мере за спречавање или смањење
опасности.
Приступи процени ризика на раду обично се заснивају на:
- посматрању околине радног места - радне операције (приступ, радни простор, услови
подних површина, безбедност машина, прашина и издувни гасови, температура,
осветлење, бука итд.);
- препознавање задатака који се морају обавити на радном месту (сви задаци морају
бити описани како би могли бити укључени у процену ризика);
- разматрање задатака обављених на радном месту (ризици везани за поједине
послове);
- посматрање радног процеса (провера да процедуре следе упутства и обављају се како
је предвиђено како не би искрсле нове опасности);
- посматрање облика рада (проценити изложеност опасности);
- разматрање спољних фактора који могу утицати на радно место (временски услови
за запослене који раде на отвореном);
- проучавање психичких, социјалних и физичких фактора који могу допринети стресу
на раду, њиховој међусобној интеракцији, интеракцији с факторима у организацији и
околини.
Процена ризика се заснива на анализи вероватноће настанка и тежине могуће повреде
на раду, оштећења здравља или оболења запосленог у вези са радом.
На основу прикупљених података и препознатих односно утврђених опасности и
штетности, утврђене листе опасности и штетности у радној околини на сваком радном
месту, као и избором и применом одговарајућих метода, врши се процењивање ризика
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- вероватноћа настанка и тежина повреде на раду, оштећења здравља или оболења
запосленог.
Процењивање ризика врши се за сваку препознату, односно утврђену опасност или
штетност упоређивањем са дозвољеним вредностима прописаним одговарајућим
прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима,
стандардима и препорукама.
Вероватноћа настанка повреде на раду, оштећења здравља или обољења запосленог се
процењује на основу претходне анализе која узима у обзир учесталост и трајање
изложености запослених опасностима и штетностима, вероватноћу настанка опасног
догађаја, техничке и друге могућности за њихово избегавање, односно ограничење.
Тежина могуће повреде на раду, оштећења здравља или оболења запосленог се
процењује на основу претходне анализе која узима у обзир предвидиву врсту повреде
(смртна, тешка, колективна или лака повреда на раду) која се може очекивати.
Иако сврха процене ризика укључује и спречавање професионалних опасности, што
увек и мора бити циљ, често је тешко то спровести у пракси. Где није могуће сасвим
уклонити опасност, треба је смањити и ставити под контролу.
Процена ризика се спроводи уз консултације и/или учествовање свих који се налазе на
одређеном радном месту: послодавци, руководиоци и запослени и/или њихови
представници. Сви они могу допринети различитим фазама овог процеса.
Процену ризика на раду треба поновити увек када се појави било каква промена која
може утицати на запажање опасности. Споменимо само неке промене: нове
процедуре, нова опрема или материјали, промена у организацији рада, нове радне
ситурације као што су нове радионице или други простори.
Процена ризика представља процес који има улазна документа и „Акт о процени
ризика“ као излазни документ. Неопходно је дефинисати фазе за перманентни процес
унапређења безбедности и здравља на раду, рокове за извршење, носиоце послова по
појединим фазама, задужења и одговорности, као и начин праћења реализације
послова по појединим фазама
Табела бр.1Пример оцене ризика према методологији процене ризика по ИСО стандарду
ОХСАС 18001
МЕТОДОЛОГИЈА ОЦЕНЕ РИЗИКА
I
II
III
Вероватноћа настанка
Могући утицај на здравље Утицај других фактора из
догађаја:
запосленог/их
радне средине на рад
(оме-тање од других
запослених, пацијената
оцена
или процеса итд)
1
Екстремно редак догађај
Занемарљив утицај
Мали утицај
2
Редак догађај
Мали утицај
Средњи утицај
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3
Прилично чест догађај
Средњи утицај
Озбиљан утицај
4
Чест догађај
Озбиљан утицај
5
Изузетно чест догађај
Критичан утицај
Р = I x II
Укупна оцена Р + III
НИВОИ РИЗИКА (Р + III)
1 – 4 = незнатан ризик
5 – 9 = допустив ризиик
10 – 14 = умерен ризик (радно место са увећаним ризиком – потребне мере)
15 – 19 = знатан ризик (радно место са увећаним ризиком – потребне мере)
20 – 25 = недопустив (потребне мере)

НЕЗНАТАН

вредновање
ризика
1-4

ДОПУСТИВ

5-9

Ниво ризика

УМЕРЕН

ЗНАТАН

НЕДОПУСТИВ

10-14

АКЦИЈА
Не захтева се никаква акција
Нема потребе за додатним активностима на управљању
операцијама. Потребно је пратити ситуацију, како би
поседовали информацију о спровођењу прописаних
активности
Потребно је уложити напор како би се смањио ризик, али
трошкови превенције морају бити пажљиво планирани и
ограничени до извесног нивоа. Потребно је дефинисати рок
за спровођење унапређења. Код оних догађаја код којих могу
наступити изузетне опасне последице потребно је додатно
проверити вероватноћу настанка таквог догађаја како би се
дефинисао потребан ниво активности на ублажењу ризика

15-19

Не сме се започети са датом активношћу док ниво ризика не
буде снижен. Могу бити потребна знатна средства како би се
ризик смањио. Ако се ризик односи на већ започете
активности потребно је предузети хитне акције на смањењу
нивоа ризика

20 и >20

Активност несме бити ни започета ни настављена, све док се
ниво ризика не смањи. Ако ни улагањем неограничених
средстава није могуће смањити ниво ризика, активност мора
бити забрањена

Методологија у процени ризика на раду односно професионалног ризика је различита
јер су у пракси присутни различити приступи у процени ризика. Свака од постојећих
метода за процену мора омогућити процену свих ризика којима су запослени
изложени, процену ризика технолошки препознатог радног места као и процену у
свим радним околинама.
У процени професионалног ризика као проблем јавља се непостојање прецизног
дефинисања поступака и процедура, критеријума и показатеља за процену
професионалног ризика. Као последица тога постоје разлике у начину дефинисања
поступка и критеријума процене. То отежава контролу квалитета процене
професионалног ризика.
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Постојање система управљања квалитетом и система безбедности и здравља на раду
(ISO 9001 и OHSAS 18001) су веом азначајни јер обезбеђују стандардизоване
процедуре за све активности у оквиру одговарајуће делатности.
Процењивање ризика у односу на опасности и штетности треба да се изводи методом
процене која је јасна, разумљива и једноставна за примену.
За процену ризика на радном месту користе се методе које могу бити квалитативне,
полуквантитативне и квантитативне.
Квалитативне методе за процену ризика се базирају на личном искуству и
расуђивању учесника у тиму за процену ризика и/или коришћењу расположивих
квалитативних, ненумеричких података. Типичне квалитативне методе представљене
су следећим матрицама за процену ризика:
-

Матрица ризика 3x3;
Матрица ризика 4x5 и
Матрица ризика 5x5.

Полуквантитативне или комбиноване методе за процену ризика имају у пракси
широку примену, а процена и рангирање ових величина заснива се на искуству и
знању учесника у тиму за процену ризика. Постоје три приступа процене ризика код
полуквантитативних метода:
-

Матична метода процене ризика (AUVA, BG);
Табеларне методе процене ризика (KINNEY; PILZ; GUARDMASTER; FINE;
Метода Високе техничке школе струковних студија из Новог Сада и др.) и
Графичка метода процене ризика.

Квантитативне методе за процену ризика полазе од основног обрасца за
израчунавање ризика, где су све величине исказане нумерички:
Ризик је производ вероватноће (V), греквенције (F) и величине штете (H), а формула
за израчунавање је: R=VxFxH.

5. ЗАКЉУЧАК:
Свака од постојећих метода за процену ризика мора омогућити процену свих ризика
којима су запослени изложени, процену ризика за сваког запосленог, процену ризика
технолошки препознатог радног места и процену ризика у свим радним околинама.
Методологија за процену ризика је разноврсна и пружа могућност одлучивања за
једну методу или комбинацију метода, јер се методе могу комбиновати.
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Избор методе треба урадити на основу потреба и перформанси послодавца, врсте
делатности и других фактора. Честа појава је да се методе модификују што омогућава
развој и побољшање метода. Процењивање ризика у односу на опасности и штетности
треба да се изводи методом процене која је јасна, разумљива и једноставна за
примену.
У суштини без обзира на методу која се примени приликом процене ризика мора се
добити исти резултат.
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Апстракт
Делфи методата претставува основна алатка во научните истражувања која создава
услови за воочување но и проучување на врвните достигнувања во науката во светот.
Примената на Делфи методата зазема значаен дел од научните истражувања во областа на
безбедност и здравје при работа. Во овој труд е даден краток осврт на примената на оваа
методологија, како и основните предности и слабости при нејзината употреба за научни
истражувања од областа на безбедност и здравје при работа.

Клучни зборови: Делфи метода, безбедност и здравје при работа, научно
истражување
Abstract
The Delphi method becomes essential in scientific research, which creates environment for
perceiving, but also for serious analysis of the highest achievements in science in the world. The
application of the Delphi method has a significant part of scientific research in the field of
occupational safety and health. This paper gives a brief overview of the application of this
methodology, as well as the advantages and weaknesses of its use for scientific research in the field of
occupational health and safety.

Keywords: Delphi method, occupational safety and health, scientific research
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1. Теоретски осврт на Делфи методата
Делфи методата припаѓа во групата на субјективно-интуитивните методи за
предвидување, развиена од страна на истражувачките тимови, за потребите на Rand
Corporation, Santa Monica, California, во 1950-тите години од XX век [15].
За прв пат во доцните 1950-ти, во спроведено истражување од страна на U.S.
RAND Corporation, Делфи методата била претставена како дел од научно
истражувачките цели на експертите вклучени во проект за воена одбрана. Сепак, од
безбедносни причини, оваа техника не била предложена повеќе од десет години, се
додека во 1963-тата Dalkey and Helmer не ја прикажуваат [5]. Нејзината прва употреба
надвор од воените цели, била во прилог на планирање на економски развој.
Методата Делфи, името го добила по името на старогрчкиот храм (Аполонов храм
кој се наоѓа во Грција, во подножјето на планината Парнас во долината на Фокида),
каде според преданието, многу богови од грчката митологија се собирале за да ја
предвидат иднината [16].
Во хеуристиката како наука за методите за анализа на истражувачките проблеми
во услови на непотполна информација го вбројува методот Делфи (Delphi method),
познат како Делфи техника (Delphi technique) или како Делфи истражување (Delphi
study), во групата на еден од најефективните интуитивни истражувачки творечки
техники и методи за анализа на мислењата од експертите [11].
Во литературните извори е даден развојот на методот Делфи од аспект на неговата
примена за решавање на различни проекти во одделни држави во светот [1]. Во САД
1950 година е карактеристична за примена на методот Делфи за потребите на воената
индустрија, а покасно во 1964 година и во индустрискиот и јавниот сектор [13].
Периодот од 1970 до 1990 година е значаен за Јапонија [6], каде по примерот на САД
и користејќи ги нивните искуствата, развиен е методот за технолошки предвидувања
[9], со примена на методот Делфи, со вклучување на експерти од САД и Јапонија.
Опфатени се притоа повеќе гранки од индустријата, со учество на научни, развојни и
владини институции. Оваа метода има важно место во научно - истражувачката работа
и во процесот на истражувањето преку нејзината примена во повеќе индустриски
гранки, како во економијата, индустрија, земјоделство, рударство, градежништво,
сообраќај, угостителство, туризам, трговија.
Методот Делфи со своите особености овозможува да се создадат услови за
решавање на поставените истражувачки цели и хипотези во истражувањата, решавајќи
ги поставените задачи преку вклучување на искуството и знаењето на доволен број на
експерти. Методот Делфи се вбројува во групата на најефикасни методи за анализа на
мислења од експерти.
Во Франција, осумдесеттите години од XX век, се реализирани првите
истражувања со предвидување, со цел да се укаже на можностите за развој на
технологии кои ќе треба да обезбедат напредок на економски и општествен план во
земјата. Треба да се истакне дека во Франција 1994 година започна со реализација
технолошки предвидувања во областа на високото образование и науката и во областа
на индустријата. И во овој случај применет е методот Делфи, како алатка со чија
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помош се овозможи во истражувањата да се користат искуствата и знаењата на три
илјади експерти.
Слични или идентични студии се реализирани и во Северна Кореја, Велика
Британија, Австрија, Северна Африка, Унгарија, и во скоро сите истражувања
доминантна е примената на методот Делфи.
Интересно е да се одбележи дека почнувајќи од 1999 година, бројот на
реализирани истражувања со примена на методот Делфи, е со значајна тенденција на
наголемување.
Ваквите истражувања, земајќи го во предвид развојот на методот Делфи, се
наменети за решавање, или предвидување на национални, или меѓународни развојни
стратегии, за идентификација на ограничувачките фактори во областа на економскиот
и општествениот развој и за можните проблеми што се очекуваат да се појават во
иднина, или за решавање на тековни проблеми од национален интерес.
Методот Делфи е познат во научната јавност и е опишан во поголем број на
објавени публикации, во литературата, Делфи методата се применува во најразлични
области, како што се: програмско планирање, проценка на потребите, утврдување и
креирање на политики, и рационално искористување на ресурсите. Одредени
истражувачи, конкретно укажуваат дека техниката Делфи може да се искористи за
постигнување на следните цели [4]:






Да се утврдат или развијат низа можни алтернативи на одредената програма;
Да се истражат или откријат основните претпоставки или информации, кои што водат
до различни мислења;
Да бараат информации кои може да генерираат консензус од страна на групата
испитаници;
Да направи поврзување на информациите, за различни мислења на одредена тема, која
опфаќа широк спектар на дисциплини и;
Да ја едуцира групата на испитаници за различните, и меѓусебно поврзани аспекти на
одредена тема.

2. Клучни елементи на Делфи методата
Делфи методата се состои од три клучни елементи: анонимност [17], итерации и
контролирани повратни информации, и статистичка обработка на одговорите на
групата. Исто така, ваквата поделба на клучните елементи е дадена и во други
истражувања кои исто така потврдуваат дека една од позначајните карактеристики
при користењето на Делфи методата е можноста за анонимност на одговорите,
контролирана повратна врска, во текот на целиот процес и можноста за примена на
различни статистички анализи за интерпретација на податоците [2] [18] [19].
Овие клучни елементи на Делфи методата се развиени за да ги надминат
недостатоците (влијание на доминантните индивидуи, комуникациски бариери и
притисок од групата за прифаќање на одредени одлуки) на останатите
конвенционални начини на собирање одговори преку групна интеракција [2].
Анонимност - Анонимноста се постигнува преку користење на прашалници. Ова
ги охрабрува експертите да го дадат своето мислење без никакво надворешно
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влијание. За време на реализацијата на Делфи методата членовите на групата не знаат
кои од членови ги изјавиле соодветните изјави и мислења. Тие можеби не знаат ниту
кои се членовите на групата. Оваа карактеристика нуди повеќе предности, почнувајќи
од тоа дека се избегнува можноста некој од членовите да биде под влијание (добро
или лошо) од друг член со одредена репутација кој презентира силни факти и
аргументи. Наместо тоа, членовите се под влијание единствено од упорноста на
аргументите или на воочливата валидност на изјавите. Преку анонимноста како
карактеристика, учесниците можат да ги менуваат своите мислења и изјави врз основа
на спротивни аргументи или докази изнесени од другите, без притоа другите да
забележат. На тој начин се елиминира проблемот на несигурност и промена на својата
јавна изјава предизвикана од страв да не се изгуби „репутацијата“ (Martino 1993). Оваа
карактеристика воедно претставува и предност на Делфи методата бидејќи може
директно да ги намали влијанијата на доминантни поединци, што е честа закана кога
се користат групни процеси кои се користат за собирање и синтетизирање на
информации [2].
Итерации со контролирани повратни информации - Делфи се состои од неколку
итерации на прашалници. Контролираните повратни информации се одвиваат во текот
на одреден број на итерации преку која експертите се информирани за мислењето на
останатите членови на експертскиот панел. Преку процесот на итерации, исто така се
обезбедува можност експертите да ги променат нивните ставови. Примарниот ефект
на овој концепт со контролирана повратна информација е да се спречи групата да
презема сопствени цели и задачи. Контролираните повратни информации дозволуваат
групата да се концентрира на своите првични цели, без да биде одвлечена од самоизбраните цели, како што е освојување на аргумент или постигнување договор за цели
на истиот [12].
Статистичка обработка на одговорите на експертската група - Секое групно
мислење е прецизно документирано и соодветно дефинирано како збир од секој
индивидуален став во однос на поставените прашања преку едноставни статистички
мерки, како средна вредност и медијана [4] [8] [14]. Способноста за користење на
техники за статистичка анализа е пракса која дополнително го намалува потенцијалот
на групен притисок за сообразност [2]. Поконретно, статистичките анализи даваат
сигурност дека сечие мислење генерирано од секој субјект на Делфи студијата се
добро презентирани во финалната итерација поради што, "на крајот на вежбата може
сеуште да има значително ширење на индивидуални мислења" [2]. Тоа значи дека
секој субјект нема да има никаков притисок да одговара на одговорите на друг
учесник, што може да потекнува од придржување кон општествените норми,
обичаите, организациската култура или држење во рамките на професијата. Алатките
за статистичка анализа овозможуваат објективна и непристрасна анализа, како и
сумирање на собраните податоци.
Овие три карактеристики дозволуваат Делфи да ги задржи предностите во групите,
истовремено намалувајќи ги или елиминирајќи ги нивните недостатоци. Сепак, Делфи
задржува една важна карактеристика кај групите, а тоа е интеракцијата меѓу
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учесниците. Делфи не е анкета за јавно мислење, при што целта е да се измери
мислењето без да се влијае врз него. Оваа метода, како и поконвенционалната
комисија, има за цел да дозволи промена на мислењето меѓу учесниците преку секоја
наредна итерација. Судирот на аргументи, презентирањето на алтернативни мислења,
распространувањето со факти, се исто толку можни како во Делфи, така и во “лице-волице” групата. Всушност, структурата на Делфи има за цел да ги поттикне овие
интеракции, а не да ги спречи.

3. Процеси во Делфи методата
Делфи методата обично се состои од неколку итерации на прашалници испратени
до панелот, составен од претходно избрани експерти. Итерациите на прашалници се
структурирани за да одговорат на одредено истражувачко прашање. Секоја итерација
повикува на различни задачи и активности за членовите на панелот и модераторот.
По секоја итерација, одговорите се анализираат и статистички се сумираат (преку
медијана и квартилната девијација), кои потоа се презентираат на панелистите за
понатамошно разгледување. Со тоа, на панелистите им се дава можност да ги изменат
претходните одговори врз основа на дадените повратни информации [18]. Едно
поедноставено резиме на методата Делфи, вклучува десет чекори [7]:
Формирање на тим за реализација и следење на Делфи методата за одреден предмет
Избор на еден или повеќе панелисти за учество во Делфи. Вообичаено, панелистите се
експерти во областа што претставува предмет на истражувањето
3. Развој на прашалникот за првата итерација на Делфи
4. Тестирање на прашалникот за правилно формулирање (нејасности, недоречености)
5. Доставување на првите прашалници на панелистите
6. Анализа на одговорите од првата итерација
7. Подготовка на прашалникот за втората итерација (статистичка обработка и можни
тестирања)
8. Доставување на прашалниците од втората итерација на панелистите
9. Анализа на одговорите од втората итерација (Чекорите од 7 до 9 се повторуваат колку
што е потребно за да се постигне усогласеност во резултатите.)
10. Подготовка на извештај од страна на тимот за анализа во кој ќе бидат презентирани
заклучоците од истражувањето
1.
2.

Во истражување со истата проблематика, се прави детална анализа на постапките во
итерациите во процесите на Делфи методата, и прикажува пример со четири итерации
[10].
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Слика 1. Шематски приказ на процесите при спроведување на Делфи методата
(продолжение)

Формирање работна
група со модератор

Формирање експертска
група

Дефинирање
истражувачката
област, цел и хипотеза

Изработка на форматот и
содржината на воведните
прашалници

Анализа на воведните
прашалници и нивно прифаќање
од експертската група

ДА

Изработка на прашалник

Избор на експерти и
добивање согласност за
учество
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НЕ

Усогласување на
забелешките во однос
на прашалниците
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Слика 1. Шематски приказ на процесите при спроведување на Делфи методата
(продолжение)

Доставување прашалници за
n-ти циклус
За експерти за кои се потребни
дополнителни информации

Собирање на прашалниците,
потврдување на учеството од експертите и
добивање одговор на прашањата со самооцена

НЕ

ДА

Дополнителни консултации

Потврдување или промена на бројот на
експерти за учество во истражувањето
согласно добиените одговори во прашалниците

НЕ

Анализа на содржината на
одговорите во прашалникот и
прифаќање

ДА
Пресметка на медијаната (М) и
меѓукварталните интервали (Q1) и (Q3)

ДА

Постоење значајни разлики во
одговорите

НЕ

Проверка на исполнетост на
условот НЕ за прифатлива
усогласеност на прашањата

ДА
Изработка на завршен формулар со прашања
и одговори на прашањата, медијаната (М),
меѓукварталните интервали (Q1) и (Q3) и
графичка интерпретација
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4. Примена на Делфи методата во научни истражувања од
областа на безбедност и здравје при работа
Делфи методата постепено го наоѓа своето место во академските студии, а од
раните 90-ти станува и многу популарна. Статистиката на Landeta покажува дека од
1995 до 1999 година, биле објавени вкупно 444 статии во врска со оваа метода, во
списанијата "Science Direct" и "ABI / Inform". Во периодот од 2000-та до 2004-та
година, бројот на статии достигнал 667 објави.
Во едно истражување се посочува дека пред да се одлучи дали треба да се користи
методата Делфи или не [4], многу е важно темелно да се разгледа контекстот во кој
треба да се примени оваа методологија. [2] предлагаат најпрво да се одговорат
следните прашања, пред да се избере или отфрли употребата на Делфи:
• Каков вид на процес за групна комуникација е потребен за да се истражи проблемот?
• Кои се луѓето со експертиза за проблемот и каде се наоѓаат тие?
• Кои алтернативни техники се достапни, и какви резултати, можат разумно да се
очекуваат од нивната примена?

Научните истражувања во основа треба да обезбедат услови за добивање на
релевантни и аргументирани ставови и мислења. Обезбедувањето на таквите мислења,
подразбира користење на езотерични (строго научни) методи. Во литературата [10]
анализирани се неколку такви методи, но акцентот во истражувањата се става на
методот Делфи.
Предвидувањето на потребниот временски период за реализација на дефинираните
истражувања со примена на методот Делфи, како и определувањето на вкупниот број
на експерти кои учествуваат во истражувањето, со земање во предвид на нивната
експертиза, зависат од целите и хипотезите на истражувањето.
За еднозначно и правилно дефинирање на истражувачката област, цел и хипотеза
се формира експертска група од неколку членови. Во зависност од природата на
посакуваната цел што треба да се постигне со реализација на истражувањето, можат
да бидат дефинирани повеќе од една хипотеза.
Поставувањето на истражувачките хипотези претставува процес, кој произлегува
најчесто како резултат на претходно постигнати цели и резултати во поранешни,
изведени истражувања, како и од достапните информации за тековно
изведуваните експериментални истражувања, кои во услови на потреба за донесување
на одлуки за воведување на развојни истражувања во иднина, може да придонесат за
создавање на иновативни решенија.
При првата јавна презентација на Делфи методата, извештајот на Rand
корпорацијата содржи голем број на технолошки прогнози направени со помош,
токму на оваа метода. Тоа честопати, води до недоразбирање и до погрешна
перцепција, дека Делфи методата првично претставува метод за прогнозирање.
Всушност, воопшто не е така. Оваа метода може да се користи, и во истражувањата
низ историјата е користена, за секоја намена каде што има потреба од експертско
мислење на група експерти [12].
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Првиот услов за користењето на оваа метода е, не постоењето на историски
податоци. Во случај кога нема историски податоци, тогаш експертското мислење,
односно Делфи методата е неопходна и единствениот извор за прогноза на идните
случувања [12].
Имено најголемиот фактор кој придонесува кон изборот на оваа истражувачка
метода е недостапноста на информации и соодветни анализи и истражувања од оваа
област. Дополнителна причина за изборот на Делфи методата е, неопходноста за
учество на група експерти, кои се стручни во полето на истражувањето.
Примарната предност на овој метод е тоа што: "Кога постои проблем, каде што
најдобрите информации што може да се добијат се експертските мислења на поединци
и каде што експертската група има широка разновидност во своите одговори, старото
правило кое вели дека две глави размислуваат подобро од една, или повеќе практично,
неколку глави подобро размислуваат од една, се поставува дека е основата за ваквите
истражувања. [2]"
Токму поради недостигот на структурирани податоци од областа на безбедност и
здравје во Р. Македонија, примената на Делфи метода е најсоодветна, за достигнување
на одредени резултати во научно истражувачката дејност на ова поле [3].

5. Заклучок
Во заклучокот ќе бидат согледани предностите и слабостите при примената
на Делфи методата во научни истражувања од областа на безбедност и здравје
при работа.
Основните слабости на Делфи методата се [12]:
-

-

-

Илустративна експертиза: некои експерти можат да бидат лоши во предвидувањата и да
имаат тенденција да бидат перфекционисти.
Невешто работење: постојат многу начини на лошо извршување на работата.
Формирање на пристрасност: структурата на прашалниците не е соодветна за сите
потенцијални учесници во општеството.
Недостиг на дискусија пред почетокот: при самиот почеток на истражувањето за некои
прашања воопшто не постои дискусија дали се значајни и дали треба да бидат вклучени во
истражувањето [10].
Квалитетот на добиените резултати од истражувањето: тој е ограничен на квалитетот на
испитаниците [12]
Посветеноста на испитаниците: доколку процесот трае долго, панелистите ќе чувствуваат
повеќе замор со секоја наредна итерација, што доведува до намалување на стапката на
одговори [2].
Времетраење на целиот процес: типичен Делфи метод со три итерации може да трае
најмалку четири месеци.
Непредвидено откажување: откажување на учеството на експертите во истражувањето во
некои од поодминатите циклуси;
Компетенции: компетенциите на експертите се различни во однос на различноста на
прашањата содржани во прашалникот;
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Дел од големите предности на Делфи методата вклучуваат:
-

-

Консензус: постигнување на консензус во одредена област на несигурност и недостаток на
емпириски факти [20]
Анонимност: доведува до повеќе креативни резултати и ја зголемува обемноста на
податоците [12]
Притисоци: проблемите кои се својствени за работите во групи, лице-в-лице, како што се
поединечни доминација, судир на интереси и притисоци на групата се речиси елиминирани
[20]
Трошоци: Од практична гледна точка, методата Делфи не претставува скап метод за
организирање и администрирање [17]
Лични контакти: потполното избегнување на личните контакти помеѓу експертите;
Влијание: елиминирање на меѓусебното влијание на учесниците во истражувањето;
Доминација: избегнување на влијанието на доминирањето на силниот индивидуализам;

Во својот еволутивен пат, методот Делфи континуирано се надоградува и
дополнува, така од научно поддржан метод за предвидување прераснува во сериозна
алатка за решавање на конкретни проблеми и задачи во најразлични области. Овој
начин на примена на методот Делфи, како основна алатка во истражувањата,
овозможи услови за воочување но и проучување на врвните достигнувања во светот.
Примената на Делфи методата е развиена и во таа насока се повеќе се користи како
научна метода и алатка во областа на безбедност и здравје при работа.
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КОНДИЦИОНЕН РАЗВОЈ НА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА
ENDURING DEVELOPMENT FOR SAVE THE WORK OF
COMPANY
Д-р В. Христовски 1 , М-р Б. Богоевски 2, М-р Ж. Ѓориќ 3 , M-р Н. Умер 4
ГМЦ-ДОО бул.Трета Македонска бригада бр,37, Скопје Р. Македонија
4
Џевахир Груп, бул. Србија бр.31а, Скопје, Р. Македонија

1,2,3,

Апстракт:
Во ова истражување направени се напори да се изврши осознавање за повредите настанати во
текот на работата во компанијата ,,Бетон”- Скопје. Врз основа на извршеното анкетирање на
вработени дефинирана е алтернатива како можност за намалување на повредите. Во таа
сфера за прв пат имаме еден сосема друг методолошки приод кон таа цел, односно примена
на проект 9%, кој од своја страна материјално ќе ги стимулира работниците за сопствена
безбедност при работа и заштита на машините.

Клучни зборови:
Истражување, безбедност, проект, повреди, награди.

Abstract:
In this research are made with efforts for injury find out during the work in the company BetonSkopje. Make a employees survey. In this case, for the first time we have another different
methodological approach. Project 9% materialistic stimulate employees for their own health and
safety and safe machines.

Key words:
Enquiry, safety, project, injury, reward.

1.ВОВЕД
Уште на почетокот е потребно да се даде појаснение на поимот ,,кондициони” кој
веројатно е ,,нов” во нашето поднебje. Под овој поим, согласно Оксфорд англиски
речник4 ,,sustainable” подразбираме одржлив, подржан, прифатлив, подршка да ја
прифати тешкотијата. Во богословијата-зачува, во хемијата-постојана непрекинатост
нa состојбите. Со хронолошката интерпретација на поимите за кондиционата,
односно одржливата активност на безбедноста, давано му е исклучително внимание
уште од давнина до денешни времиња, при што развојот на безбедноста
континуирано се надградувал и дополнувал, независно од политичките убедувања и
верските предрасуди.
Кондициониот развој на безбедноста при работа содржи прогресивна
трансформација на економијата и општеството во која е потребно да се размислува
во сферата на профит при инвестирање во безбедноста, не како трошок н фирмите,
компаниите и друштвото. Значи, ова, секако можеме да го дефинираме како
напредна заедничка трансформација на Економијата и општеството која може
кондиционо, односно перманентно да го подржува развојот на безбедноста за
долговременски период, соодветно да го надградува согласно развојот на новите
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техники и научно технолошки сознанија и допринесува како економска категорија
во развојот на системите.
Секако, кај нас сеуште се присутни коментари за кондициониот,односно
одржливиот развој кој го претставуваат како политичка дефиниција. Ние, секако е
потребно да направиме напори ова дефиниција да се операционализира, односно
квантифицира со детерминистички научно издржани методи,како би се вклопила во
системот на секојдневното живеење на компаниите.
Малото учество, односно неучеството на државата (laissez-faire),
прагматистички, активноста за безбедност ја гледа како трошок со можност тој да се
намалува, ова е пред се како резултат на различни гледишта, при што имаме:
- противречни и неусогласени дефиниции кои не формираат основа за
објективно споредување;
- дефиниции кои се користат како ,,кројач” на политичка погодност;
- маргинализирање на значењето на поимот кондициони развој на безбедноста.
- класична дефиниција за безбедноста при работа подразбира економско оправдано
извршување на работи и работни задачи со најмала можност за настанување на
повреди.

2. ГЛОБАЛНО СОГЛЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА
Во глобалниот аспект на безбедноста,односно зачувувањето на природата од
нејзино деградирање, воопшто и на човеството, ангажирани се ресурсите на сите
држави кои соодветно на можностите допринесуваат за намалување на штетностите,
а со тоа зголемување на безбедноста за живеење. Ангажираноста за зачувувањето на
средина, сепак се класифицира и како форма на безбедност. Овде, информативно ќе
презентираме ангажираност на земји од регионална, национална и глобална
опфатеност на активности од индустриска и градежна сфера, како ентитети за
компарација и нивното за животната средина, прикажани на Т1:
Активност
Индустриска

Последица по околина
Скала на опфатеност
Кисел дожд
Национално,регионално
Глобално загревање
Глобално
Смалување озон
Глобално
Загадување на вода
Национлно,регионално
Загадување на почвата Национално,регионално
Загадување на воздухот
Национ. регион. глобално
Празнење на изворите
Национ.регион. глобално
Загрозување на здравјето Национ.регион. глобално
Градежништво
Загадување од прашина
Регионално
Бука во населени места
Регионално Загрозув. на здрвје
вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввна раб. Локално
Т1. Влијание на околината од активности во индустријата и градежништвото
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Евидентно е дека согледувањата на активностите во индустриската сфера имаме
многу придружни гранки: хемиска, метало-преработувачка, тешка индустрија,
рударство и други кои учествуваат во глобалното загадување на околината, воздухот
и почвата. Активностите од градежната сфера не се толку активни во глобалното
загадување на средината. Присутни се нивните штетности во регионален и локален
карактер, но кај градежништвото и градежната индустрија имаме исклучително
голем број повреди при работа. Затоа, овде ние можеме многу полесно да
интервенираме кон намалување на истите со активно вклучување на фирми,
компании, како и со регулација на законските прописи.

3. ПОВРЕДИ ПРИ РАБОТА ВО КОМПАНИЈА ДГ ,,БЕТОН,,АДСКОПЈЕ
Предмет на понатамошно истражување не е само регистрација на настанати повреди
при работа во извесен период, туку изнаоѓање методи за нивно намалување. Но,
прво да ја видиме состојбата на компанијата која ни е предмет на опсервација.
Во ДГ ,,Бетон”АД- Скопје извршено е истражување на настанати повреди на
работници во период од 2014-2016г во кој период имаме и претстава за видот и
тежината на повредата,презентирани во Т2.
Истражувањата се направени во текот на 2017г.
Година
Рака
Нога
Глава
2014
12
6
5
/
Денови:
Понед. 2
Вторник 2 Среда 8
2015
14
4
1
Денови:
Понед. 4
Вторник 3 Среда 6
Денови: Понед.4
Вторник 1 Среда1

Грб

Граден кош
/
Четвр. 3 Петок 7 Саб. 1
1
3
Четвр. 5 Петок 3 Саб.2
четвр.6 Петок 3 Саб.2

Т2. Повреди при работа

Година
Цист.
2010 1
2011 0
2012 0
2013 0
2014 8
2015 0

Вид на машина
Багер Дозер Финишер Дампер Ваљак Гребал. Прск. Кам. Дроб.
0
0
0
1
14
0

0
2
1
0
1
0

0
2
0
0
0
0

0
2
0
3
5
2

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Т3. Ново ангажирани градежни работни машини
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0
1
0

0
0
0

2
0
0

0
1
1

1
0
0

2
0
0
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4. QUO VADIS? (Каде одиш) PROEKT 9%
Еве каде би оделе.
Направено е испитување на мислењето на
52 лица, вработени во
механизациониот, армирачкиот, градежниот погон на ДГ ,,Бетон”- Скопје, за
можноста од примената н Проект 9%, со следното прашање:
Дали би се намалиле бројот на повреди при работа, ако се примени ,,Проект 9%” ?
Да......... ......81%
Не знам ...... 15%
Не .............. 4%
Очигледно е дека вработените ја прифаќаат примената на ова идеја ,,Проект9”, но
кои не би прифатиле ако сметаат дека добиваат дополнителни пари?
Како би функционирал овој проект?
Целта на идејата од примената на ,,Проект 9%” се согледува при практична
имплементација на изведбата на градежните работи на

4.1 РЕПРЕЗЕНТ: Монтажа на лансирна решетка 150т и поставување на
хоризонтални носачи 120т (Сл.1)

Сл.1 Лансирна решетка 150т за монтажа на бетонски мостни носачи 120т
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Соодветна работна единица е задолжена во месец Август, 2017г. да извршува
соодветни работни задачи, односно монтажа на лансирна решетка за поставување на
носачи за мост преку автопат на локалитетот ,,Клучка Миладиновци”.
Технички карактеристики на лансирна решетка ,,ЦПМ”- Марибор, Словенија
-Сопствена тежина .....150т
-Носивост.................... 150т
-Должина.................... 84 +12,5+2х6 =
-Максимален распон.. 50м
-Ширина ..................... 4м
- Носачи за монтажа..100т
Вкупно ангажирани лица 10+1раководител

5. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА
Вредност на проектот ........ 50 000 Е (Вредносните се калкулативни,потреби
за изработка на студијата, поради запазување на интегритетот и тајноста на ДГ
,,Бетон”)
-

Материјални трошоци:

Ангажирање Автодигалки ,,DEMAG 40t” и ,,TELEX 25t” 50e/c .....
Градежни машини за припрема на терен ......................................
Камиони за материјали, транспорт ...............................................
Помошни работници за земјани работи........................................
Плати за 10+1 работници за монтажа ...........................................
Вкупно ................................................

9 000 e
3 000 е
10 000 е
3 000 е
5 000 е
30 000 е

Остварен профит изнесува Тпр=Твк -Ттр = 50 000 – 30 000 = 20 000 е.
Со примената на ,,ПРОЕКТ 9%” имаме:
Пр 9% = 9% х (Ввр- Твк ) = 0,9 х (50 000- 30 000) = 1800 е.
Доколку нема повреда или лом на машина од неодговорност на ракувачот,
средствата се делат рамномерно на сите вработени, односно имаме:
ПР 9%/вработен = Пр9% : 20 =90е/вработен

6. ЗАКЛУЧОК
Почитувајќи ги сознанијата добиени од истражувањата, како мислењата на
вработените за примена на ,,ПРОЕКТ 9%” со кој се овозможува намалување на
повреди при работа со можност на нивно стимулирање, односно избегнување на
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повредите. Доколку работната единица во текот на работниот месец посвети
зголемено внимание кон безбедноста на работата на личната заштита, како
заштитата на машините, овој ,,Безбедносен фонд” содржан во ,,Проект 9%”
рамномерно ќе се подели помеѓу вработените.
Истражувањето претставува квантифициран податок со кој би можело да се
стимулира заштитата на машините и луѓето при работата.
Нема повреди, нема кварови на машини- има пари.
Тоа е скромен придонес да се направат квантифицирани сознанија во сферата на
безбедноста во работата, што е во интерес на вработените и поширок општествен
интерес.
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДЕ
ПОУЗДАНОСТИ
MANAGING RISKS BY USING RELIABILITY METHODS
Радиша Стефановић, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац
Небојша Ђенић, Народна скупштина Републике Србије
Горан Ђорђевић, Сектор за ванредне ситуације Републике Србије
РЕЗИМЕ
Управљање ризиком у техници подразумева правовремено предузимање
потребних мера и активности на плану обезбеђења сигурности функционисања
техничких система према пројектованој намени.Сигурност при експлоатацији
техничког средства претпоставља нормалан рад без хаваријских и других ризика и
сигурност за околину посебно за људски фактор. Метода поузданости је један начин
код управљања ризиком техничког средства. Поузданост као показатељ квалитета
техничког средства, може се користити за одређивање висине осигурања, код
ревитализација, реконструкција, расходовања итд.

Кључне речи: Ризик, поузданост, Поасонова расподела

SUMMARY
Managing the risk in the field of technique represents taking precautions and all the
necessary measures according to the exact time as well as the activities on the field of
ensuring security of the technical system functions towards the foreseen purpose. Being
secure while exploiting the technical product suggests normal functioning without fatal or
other risks. It is also safe for the environment, especially including human factor. Method of
confidentiality is one of the means of managing the risk of technical device. Reliability as an
insurance of the quality of technical device, can be used for determining the amount of
security, with revitalizations, reconstructions, or disposing.

Key words: Risk, probability, Poissons distribution

340

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

1. УВОД
Под ризиком у експлоатацији техничког средства подразумевају се непредвиђени
догађаји који могу настати и који могу имати нежељене последице. Данас нема
производне делатности где се за остваривање производних задатака не користи нека
од машина, алата, постројења или објеката. Због широке примене техничког средсва,
чак и код најједноставнијих пружања услуга, од изузетног је значаја да при њиховом
коришћењу ризик по кориснике и околину буде сведен на најмању могућу меру. Под
ризиком ћемо подразумевати штетне утицаје на безбедност и здравље људи и на
животну средину.

2. ПОУЗДАНОСТ КАО МЕТОДА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ
Поузданост је вероватноћа да ће посматрани технички систем у одређеном
интервалу времена радити без отказа. Постоје различите методе за утврђивање
поузданости техничког средства или њихових саставних елемената. Обрадом и
анализом прикупљених података у прошлом времену може се добити увид у
интензитет отказа неког система. Моделирањем прикупљених података могу се
добити математичке законитости њихових промена током времена. Добијене
законитости промене користе се за прогнозу понашања техничког средства. Резултати
поузданости су показатељ која слаба места треба детаљније анализирати и тражити
начин да се њихов утицај на поузданост средства смањи. Виши ниво поузданости
носи претпоставку дужег екплоатационог века, што са економског становишта није
занемарљиво. Са становишта ризика по људе, имовину и околину технички системи
са високом поузданошћу су прихватљивији.
Вероватноћа да се не деси отказ у времену од 0 до t , назива се вероватноћом
безотказног рада или функцијом поузданости. Ова вероватноћа се обележава са R(t), a
претставља меру квалитета поузданости.

3. ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА У РАДУ НА ПРИМЕРУ
ЕЛЕКТРОНСКИХ ЛОГИЧКИХ КОЛА
Од интереса за проучавање поузданости најједноставнијих логичких кола
могу се користити временски непрекидне функције поузданости, од којих издвајамо
следећу функцију

(1)
при чему је

и представља интензитет отказа.

341

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

Основни разлог за усвајање експоненцијалог закона расподеле поузданости
једноставног логичког елемента лежи у чињеници да откази имају случајан карактер
2.
Време рада једноставног логичког кола са једним или два елемента ћемо
дефинисати из услова "високе поузданости" логичког елемента. Израз "висока
поузданост" треба схватити у следећем смислу, дакле прописаће се ниво поузданости
од
.
Време рада за логичко коло са једним елементом, које одговара тој поузданости
на основу једначине (1) износи:

Замењујући у датој једнакости
време рада логичког кола :

i

добиће се следеће

што оријентационо одговара времену рада од две године у две смене.
Наравно, може се прописати и услов да време буде период рада од две године
непрекидно у три смене што оријентационо износи:

Већина произвођача и даје ово време као време у раду
поуздааност
за тај период, према једначини (1) износи:

Минимална

Овај податак је веома значајан за осигуравајуће друштво, јер указује да би код
осигурања 1000 уређаја са логичким колима и периодом рада од две године, уз
усвојени интензитет отказа, требало рачунати на три захтева за надокнаду штете ради
оправке.
Логичко коло не даје исправан излаз (коло је у отказу), тј. излаз из кола има
инверзну вредност од номиналне вредности, што значи да је дошло до отказа бар
једног елемента у оквиру логичког кола. Дакле, проблем се састоји у томе, како да се
одреди вероватноћа да се N елемената логичког кола са појединачним интензитетом
отказа
бар елемената откаже за период времена t. Одговор на наведено питање
даје Биномни закон расподеле. Како је број елемената логичког кола релативно
велики, а вероватноћа одигравања сваког појединачног догађаја мала (логички
елементи се граде као елементи високе поузданости за нормално време експлоатације,
што значи да је њихова непоузданост мала), то се онда може апроксимирати
Поасоновим законом расподеле према 3 у облику:
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где је:
вероватноћа да је отказало елемената у времену t.
- број елемената у отказу,
t- време експлоатације, и
(4)
сума интенизитета отказа свих елемената кола.

4. АЛГОРИТАМ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ БРОЈА ОТКАЗА
Израз (3) се може искористити за израчунавање броја елемената у отказу, односно
броја захтева за надокнаду штете у одређеном периоду осигурања. Њено решавање је
свакако врло једноставно уз примену рачунара уз одговарајући алгоритам. Алоритмом
се наведена формула решава преко блокова, који представљају:
1. Улазни подаци
λ - интензитет отказа [ отказ/милион часова],
t - време рада уређаја у часовима ,
R – жељени ниво поузданости.
2. Израчунавање односа К = λt
3. Израчунавање експоненцијалне функције Е=ехp (К)
4. Постављање почетне вредности N = 0.
5. Одређивање вероватноће P2 да ће бити N отказа и вероватноће P3 да ће бити N
или мање отказа.
6. Поређење израчунате вероватноће и задате поузданости.
7. Ако је вероватноћа P3 мања од жељеног нивоа поузданости повећати број
отказа за 1.
8. Израчунавање вероватноће P2 за нову вредност отказа.
9. Израчунавање вероватноће P3 за нову вредност отказа,
10. У случају испуњења услова P3 једнако или веће од R исписује се вредности P3
и N.
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Слика 1. Алгоритам за израчунаванје броја отказа

Практичан пример за прорачун броја очекиваних кварова ако је статистички
забележено да уређај има 50 отказа у току милион часова рада, ако је време рада
уређаја 6 месеци, а жељена поузданост је да у 99% времена буде исправан, приказан
је у доњој табели
Табела 1. Ток прорачуна за одговарајући алгоритам

Блок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6.

Ток прорачуна
Дефиниција улазних величина λ=50 х10''6 , t =4320 h, (6 месеци),
R=0.99
К=0,2190
Е=0,8033217
N=0
P2(0) = P3(0) = E =0,8033217
P3(0) < E
N=1
P2(1) = K x E =0,175927
P3(1) = P2(1) + P3(0) = 0,979249
P3(0) < E
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N=2
P2(2) =P2(1) x K/N = 0.019264
P3(2) = P2(2) + P3(1) = 0,998513
Исписује се P3(2) = 0,998513 и N=2

5. ЗАКЉУЧАК
Управљање ризиком може се остваривати на више начина. Интерес је
власника техничких средстава и осигуравајућих кућа да се избором одговарајућих
метода руковања и одржавања ризик отказа сведе на најмању меру. Применом
наведене математичке методе, донекле се може утицати да се ризик минимизира,
односно могу се на време предвидети кварови и обезбедити резервни делови. Ризик се
превасходно треба смањивати са обученим кадровима и савесним спровођењем
планираних активности. Поштовањем обавезних периодичних прегледа, обезбеђује се
безбедност и здравље људи и окружења. Прикупљени статистики подаци о броју и
месту отказа могу допринети повишењу нивоа поузданости техничког средства,
посебно при пројектовању нових.
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ЗАШТИТА МОРАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Ана Стојковић
Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу
Апстракт: Заштита на раду као организована друштвена активност новијег је датума
и појављује се у периоду увођења машина у производњу, који је познат као период
индустријске револуције. У почетку то је била организована делатност са циљем да
применом одређених мера обезбеди здравље и живот радника од опасности које прете
на раду, односно, да обезбеди радника од повреда и професионалних болести. У
савременом начину пословања све више пажње се придаје угрожавању моралног
интегритета запослених кроз различите облике мобинга. Перфидно организовани
притисци на запослене и њихова дискредитација све је чешћа појава у пословном
свету што за последицу има губитак идентитета запослених. Најчешћи узрок ових
појава је оскудна информисаност запослених, неефикасно спровођење закона од
стране државних органа, као и недовољна подршка од стране државе и друштва. У
том смислу у раду је дат приказ одређених начела заштите запослених кроз
националне и међународне нормативне акте.

Кључне речи: заштита на раду, мобинг, дискриминација, злостављање на раду,
морални интегритет запослених, национални и међународни нормативи.

УВОД
Морални интегритет је лично својство човека засновано на друштвеним нормама
које говоре о томе шта се сматра добрим и друштвено прихватљивим, а шта се сматра
лошим и друштвено недопуштеним. Друштвене норме се разликују од заједнице до
заједнице и објективно се лако одређују, уколико је утврђена једна основна, полазна
норма из које се нижу остале. Полазна друштвена норма се углавном заснива на
пропагирању људскости, односно човечности у сваком погледу и свакој средини.
Моралном интегритету запослених се не посвећује довољна пажња нити у радном
законодавству, нити у радном праву као научној дисциплини, мада завређује пажњу у
истој мери као и физичкa безбедност запослених. У радном односу није само радна
снага човека, као његова психофизичка компонента, већ и његова укупна личност са
свим моралним, етичким и другим својствима. У складу са тим, оправдана је потреба
заштите моралног интегритета запослених. Међутим, тек од недавно, заштита личних
података и забрана злостављања на раду (мобинг) су премет радноправне заштите
запослених. Овај сегмент заштите запослених чини традиционални принцип њихове
заштите веома актуелним. Савремени радноправни оквир заштите моралног
интегритета запослених огледа се превасходно у следећем:
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забрана дискриминације;
забрана злостављања на раду;
заштита личних података запослених;
заштита од злоупотребе права и
кодекси професионалне етике.

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Устав Републике Србије гарантује равноправност жена и мушкараца и развија
политику једнаких могућности. Устав експлицитно предвиђа забрану дискриминације.
Према тексту Устава, сви грађани су једнаки пред Уставом и законом, те свако има
право на једнаку законску заштиту, без дискриминације. Устав начелно забрањује
сваки вид дискриминације, непосредне или посредне, по било ком основу, а нарочито
по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења,
вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика,
старости и психичког или физичког инвалидитета. Забрана дискриминације садржана
је и у низу других уставних одредби којима се гарантују људска права и слободе. Тако
у члану 60, Устав предвиђа да држава гарантује право на рад сходно законским
прописима. С тим у вези, предвиђа се да свако има право на слободан избор рада и да
су свима доступна сва радна места под једнаким условима. Уз то, свако има право на
поштовање достојанства своје личности на раду, на безбедне и здраве услове рада,
потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени
годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка
радног односа. Устав предвиђа и обавезу пружања посебне заштите појединим
категоријама лица, у које се сврставају жене, омладина и инвалиди. Њима се мора
обезбедити посебна заштита на раду и посебни услови рада. Међутим, све наведене
одредбе су само начелног карактера и њих је потребно разрадити у одговарајућим
законским актима.
Закон о забрани дискриминације представља оквирни или кровни
антидискриминациони закон којим се обезбеђује заштита од различитих облика
дискриминације, односно дискриминације по различитим основама и у различитим
сферама друштвеног живота у којима она може постојати, у сфери рада и
запошљавања и осталим сегментима људског живљења и деловања. Његово доношење
уједно значи поштовање међународних обавеза преузетих на основу ратификованих
међународних уговора из области људских права и слобода, али и поштовање уставне
одредбе о забрани дискриминације. Уз то, усвајањем овог закона обезбеђено је
јединствено, свеобухватно и системско решење у погледу једнаке и ефикасне заштите
од свих видова дискриминације. Према Закону о забрани дискриминације,
„дискриминација” и „дискриминаторско поступање” означавају свако неоправдано
прављење разлике или неједнако поступање у односу на лица или групе као и на
чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин,
а који се заснивају на стварним, односно претпостављеним личним својствима.
Непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог
односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом,
347

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би
могли бити стављени у неповољнији положај. Посредна дискриминација постоји ако
се лице или група лица, због његовог, односно, њиховог личног својства, ставља у
неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је привидно засновано на
начелу једнакости и забране дискриминације, осим ако је то оправдано законитим
циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна. Закон о забрани
дискриминације предвиђа и неке посебне облике дискриминације, који се могу
сврстати у две групе: дискриминација у посебним областима или према субјектима
који могу да врше дискриминацију, и дискриминација према личним својствима лица
или групе лица. У прву групу, поред осталих, спада и дискриминација у области рада.
У члану 16, стоји да је забрањена дискриминација у области рада, односно
нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживања под
једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан
избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и
професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на
правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у
синдикат, као и на заштиту од незапослености. Важно је истаћи да се овим законом
знатно проширује круг лица која уживају заштиту од дискриминације у области рада.
Наиме, заштита се не пружа само лицима која су у формалном смислу у радном
односу, већ заштиту уживају и лица која обављају привремене и повремене послове
или послове по уговору о делу или другом уговору, лица на допунском раду, лица која
обављају јавну функцију, припадници војске, лица која траже посао, студенти и
ученици на пракси, лица на стручном оспособљавању и усавршавању без заснивања
радног односа, волонтери и сва друга лица која по било ком основу учествују у раду.
Закон о раду Републике Србије у члану 18 забрањује непосредну и посредну
дискриминацију лица која траже запослење, као и запослених с обзиром на њихово
лично својство. При томе се под непосредном дискриминацијом подразумева свако
поступање којим се лице које тражи запослење, као и запослени, ставља у
неповољнији положај у односу на друга лица у истој или сличној ситуацији. Посредна
дискриминација постоји када одређена, наизглед неутрална одредба, критеријум или
пракса ставља, или би ставила у неповољнији положај у односу на друга лица, лице
које тражи запослење, као и запосленог, због одређеног својства, статуса, опредељења
или уверења. Према Закону о раду дискриминација је забрањена у односу на:
 услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла;
 услове рада и сва права из радног односа;
 образовање, оспособљавање и усавршавање;
 напредовање на послу и
 отказ уговора о раду.
Поред тога, Закон о раду експлицитно забрањује узнемиравање и сексуално
узнемиравање. При томе се под узнемиравањем подразумева свако нежељено
понашање узроковано неким од личних својстава, које има за циљ или представља
повреду достојанства лица које тражи запослење, као и запосленог, а које изазива
страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење. С друге
стране, сексуално узнемиравање је свако вербално, невербално или физичко
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понашање које има за циљ или представља повреду достојанства лица које тражи
запослење, као и запосленог у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара
непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење. Поред одредби које се
непосредно односе на дискриминацију, у члану 17 Закона о раду предвиђено је да
послодавац не може приликом запошљавања од кандидата/кандидаткиње да тражи
податке о породичном и брачном статусу и планирању породице, нити, начелно, може
да условљава добијање посла тестом трудноће кандидаткиње. Такође, послодавац не
може да условљава заснивање радног односа давањем изјаве о отказу уговора о раду
од стране кандидата/кандидаткиње. Законодавац посебну пажњу посвећује заштити
трудница и мајки са децом, у смислу њихове посебне заштите на раду, права одсуства
са рада због трудноће и порођаја, као и одсуства са рада ради неге детета.

ЗАБРАНА ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
Уцене, понижавање, шпијунирање, исмејавање, игнорисање, као појаве на
послу представљају психолошки терор који се назива мобинг. То је облик понашања
на радном месту, којим једна особа или више њих периодично или перманентно
психички злоставља и понижава другу особу са циљем угрожавања њеног угледа,
части, људског достојанства и интегритета. Најчешће се јавља „вертикални мобинг”
који подразумева да претпостављени злоставља једног или више подређених радника.
Много ређе се дешава да једна група запослених злоставља претпостављеног. Други
вид је „хоризонтални мобинг”, који се дешава између оних који имају исти положај на
хијерархијској лествици.
Жртве мобинга су обично особе које се издвајају од осталих начином
мишљења и логиком размишљања, најбољи или најобразованији појединци, који за
колеге представљају опасност или конкуренцију. Често су то запослени пред
пензијом, али и млади који тек почињу да раде, инвалиди, особе другачије сексуалне
орјентације. Клиничку слику последица чине поремећаји расположења и понашања, а
најчешће и озбиљне соматске сметње.
Према Закону о безбедности и здрављу на раду, безбедност и здравље на раду
дефинише се као обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој
мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и
који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално
благостање запослених.
Законом о спречавању злостављања на раду изричито је забрањен било који
вид злостављања на раду и у вези са радом запослених и других лица ангажованих ван
радног односа: лица која обављају привремене и повремене послове или послове по
уговору о делу, лица на стручном оспособљавању и усавршавању код послодавца без
заснивања радног односа, волонтере и свако друго лице које учествује у раду код
послодавца, по било ком основу.
Министарство рада и социјалне политике је донело Правилник о правилима
понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од
злостављања на раду којим се прописују правила понашања послодаваца и
запослених, односно других радноангажованих лица у вези са превенцијом и
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заштитом од злостављања на раду и у вези са радом, односно сексуалног
узнемиравања. У складу са тим послодавац је дужан да делује превентивно, као и да
запослене писаним путем обавести да је Законом забрањено и санкционисано
злостављање, сексуално узнемиравање, као и злоупотреба права на заштиту од таквог
понашања, да појасни термине и упозна запослене са врстама и процедурама заштите
и последицама по жртву и злостављача. Могући облици злостављања од којих се
треба уздржавати, дефинисани су чланом 12 правилника. Ради превенције од
злостављања и сексуалног узнемиравања послодавац и запослени треба да се нарочито
уздрже од:
 понашања која се односе на немогућност одговарајућег комуницирања, као што
су: неоправдано и намерно онемогућавање запосленог да изнесе своје мишљење,
као и неоправдано прекидање запосленог у говору; обраћање уз вику, претњу и
вређање; узнемиравање запосленог путем телефонских позива и других средстава
за комуникацију, ако то није у вези са радним процесом и послом који запослени
обавља и друга истоврсна понашања;
 понашања која могу да доведу до нарушавања добрих међуљудских односа, као
што су: игнорисање присуства запосленог, односно запослени се намерно и
неоправдано изолује од других запослених тако што се избегава и прекида
комуникација са њим; неоправдана физичка изолација запосленог из радне
околине; неоправдано одузимање запосленом средства потребних за обављање
посла; неоправдано непозивање на заједничке састанке; неоправдана забрана
комуницирања са запосленим и друга истоврсна понашања;
 понашања која могу да доведу до нарушавања личног угледа запосленог, као што
су: вербално нападање, исмејавање, оговарање, измишљање прича, ширење
неистина о запосленом уопште и у вези са његовим приватним животом;
негативно коментарисање личних карактеристика запосленог; имитирање гласа,
гестова и начина кретања запосленог; понижавање запосленог погрдним и
деградирајућим речима и друга истоврсна понашања;
 понашања која могу да доведу до нарушавања професионалног интегритета
запосленог, као што су: неоправдане сталне критике и омаловажавања резултата
рада запосленог; недавање радних задатака запосленом које није оправдано
потребама процеса рада; неоправдано онемогућавање запосленог да извршава
радне задатке; давање понижавајућих радних задатака којих су испод нивоа знања
и квалификација; давање тешких задатака или оних који су изнад нивоа знања и
квалификација; одређивање непримерених рокова за извршење радних задатака;
честа промена радних задатака или неоправдана прекидања у раду, која нису
условљена процесом рада; неоправдано прекомерно надзирање рада; намерно и
неоправдано ускраћивање или задржавање информација које су у вези с послом;
манипулисање садржином и пословним циљевима запосленог; злонамерно,
односно, злоупотребом овлашћења давање радних задатака који нису у вези са
пословима за које је запослени радноангажован; неоправдана, неоснована или
прекомерна употреба камера и других техничких средстава којима се омогућава
контрола запослених; неоправдано и намерно искључивање запосленог из
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образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запослених и друга
истоврсна понашања;
 понашања која могу да доведу до нарушавања здравља запосленог, као што су:
неоправдане сталне претње (на пример: раскидом радног односа, односно отказом
уговора о раду или другог уговора) и притисци којима се запослени држи у
сталном страху; претња да ће се против запосленог применити физичка сила;
физичко узнемиравање које нема елементе кривичног дела; намерно изазивање
конфликата и стреса и друга истоврсна понашања;
 понашања која би се могла сматрати сексуалним узнемиравањем, као што су:
понижавајући и непримерени коментари и поступци сексуалне природе; покушај
или извршење непристојног и нежељеног физичког контакта; навођење на
прихватање понашања сексуалне природе уз обећавање награде, претњу или уцену
и друга истоврсна понашања.
Закон каже да запослени који сумња да је изложен злостављању, пре свега,
треба да се обрати лицу за које сумња да врши злостављање и да му укаже на његово
понашање. Ако то не да резултате, онда се обраћа лицу за подршку или лицу код
послодавца овлашћеном за подношење захтева за заштиту од злостављања, односно
другом лицу које ужива његово поверење, ради предочавања проблема и пружања
савета о начину даљег поступања и решавању спорне ситуације.
Запослени, коме према мишљењу службе медицине рада прети непосредна
опасност по здравље или живот, има право да одбије да ради, до окончања поступка за
заштиту од злостављања. У овом случају запослени је дужан да, без одлагања,
обавести послодавца и инспекцију рада о одбијању рада, и при томе има право на
накнаду зараде у висини просечне зараде коју је остварио у претходна три месеца, али
је и дужан је да се врати на рад по предузимању мера за спречавање злостављања до
окончања поступка за заштиту од злостављања од стране послодавца, а најкасније до
окончања поступка заштите од злостављања код послодавца. Запосленом који је
одбио да ради не може да се откаже уговор о раду, односно изрекне мера престанка
радног односа.
Повеља Организације Уједињених нација има за циљ да потврди веру у
основна права човека, у достојанство и вредност људске личности, у равноправност
мушкараца и жена и нација великих и малих; да се обезбеди економски и социјални
напредак, те побољшање животних услова; да се унапреди и подстиче поштовање
права и основних слобода за све без обзира на расу, пол, језик или веру и слично.
Наведени циљеви имају приоритет над свим другим циљевима и задацима, те су све
земље чланице Организације Уједињених нација, као и Србија, дужне да предузимају
одговарајуће акције ради постизања тог циља. Општом декларацијом о правима
човека утврђен је принцип да свако има право на живот, слободу и личну сигурност и
да се сви људи рађају слободни и једнаки у достојанству и правима, без обзира на
расу, пол, језик, веру, политичко и друго уверење. Декларација наводи да свако има
право на правичне и задовољавајуће услове рада и право на животни стандард који
обезбеђује здравље и благостање. У праву Међународне организације рада питање
мобинга се такође посредно пропагира кроз напоре елиминације дискриминације и
залагањима у потреби унапређења једнакости при запошљавању и у раду.
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ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ЗАПОСЛЕНИХ
Према Закону о раду Републике Србије запослени има право увида у документе
који садрже личне податке који се чувају код послодавца и право да захтева брисање
података који нису од непосредног значаја за послове које обавља, као и исправљање
нетачних података.
Лични подаци који се односе на запосленог не могу да буду доступни трећем
лицу, осим у случајевима и под условима утврђеним законом или ако је то потребно
ради доказивања права и обавеза из радног односа или у вези са радом.
Личне податке запослених може да прикупља, обрађује, користи и доставља
трећим лицима само запослени овлашћен од стране директора.
Обрада биометријских података, као што су снимак отиска прста или
биометријски шаблон, извлачење главних карактеристика из слике отиска прста и
њихово чување у бази података ради упоређивања карактеристика биометријског
шаблона и самог прста, односно отиска прста, чиме се врши јединствена
идентификација лица, без обзира на то што се не може репродуковати у слику отиска
прста, није дозвољена. Наиме, послодавац има право и обавезу да контролише податке
о радном времену и његовом коришћењу од стране својих запослених, а што
произилази из Закона о раду и Закона о евиденцијама у области рада, којим је
прописано које податке послодавац мора да води у оквиру Евиденције о запосленим
лицима, а које у оквиру Евиденције о зарадама запослених. За све податке који се
обрађују о запосленима, а који нису прописани Законом о евиденцијама у области
рада, потребно је прибавити пристанак лица у складу са одредбама члана 10 и 15
Закона о заштити података о личности. Међутим, чак и ако постоји пристанак
запослених за прикупљање биометријских података, путем снимања отисака прстију,
таква обрада података није дозвољена. Наиме, према одредби члана 8, Закона о
заштити података о личности дозвољено је обрађивати само оне податке који су по
броју или врсти сразмерни сврси обраде. Другим речима, могу се прикупљати и
обрађивати само они подаци који су у циљу постизања сврхе нужно неопходни. То
подразумева да се у сваком конкретном случају за сваку врсту податка мора
преиспитати да ли је обрада неког податка нужна и неопходна за остварење сврхе
обраде. Другим речима, поставља се питање да би се контролисало коришћење радног
времена запослених да ли је нужно и неопходно вршити снимање отисака прстију
запослених или се та сврха може постићи и на други, мање инвазиван начин.
У нашем правном поретку не постоји закон који на општи и системски начин
уређује обраду биометријских података, као врсте података о личности. Међутим,
будући да је заштита података о личности чланом 42, Устава Републике Србије,
гарантована као посебно људско право, у тумачењу и заштити овог људског права
потребно је применити одговарајуће, важеће међународне стандарде људских права.
Сходно одредби члана 18, Устава Републике Србије, одредбе о људским и мањинским
правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно
важећим међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси
међународних институција које надзиру њихово спровођење. Одредбом члана 5,
Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду података, која је постала
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део унутрашњег правног поретка на основу Закона о потврђивању Конвенције о
заштити лица у односу на аутоматску обраду података прописано је да лични
подаци који се аутоматски обрађују:
 лојално се и законито добијају и обрађују,
 унети су за тачно утврђене и легитимне сврхе и не користе се ненаменски,
 адекватни су, релевантни и одговарајућег обима у односу на сврхе за које су и
унети,
 брижљиво су сложени и, када је потребно, благовремени,
 похрањени су у облику који омогућује идентификацију заинтересованих лица у
периоду који не премашује онај неопходан период за сврхе за које су и
похрањени.
Директива Европског парламента и Савета 95/46/ЕЗ о заштити грађана у вези
са обрадом података о личности и о слободном кретању таквих података је један од
темељних докумената права Европске Уније, који регулише обраду података о
личности, штитећи основна права и слободе физичких лица, а нарочито право на
приватност, као једно од фундаменталних људских права.
Увођење биометријских мера само и искључиво ради контроле коришћења
радног времена је прекомерно, несразмерно и њихово увођење представља
непотребно задирање у приватност појединца, јер се сврха обраде може постићи и на
друге начине, бољом организацијом запослених, одређивањем лица која ће
контролисати одлазак и долазак запослених, а штета која може настати злоупотребом
ових података већа је од користи коју корисник података може имати.

ЗАШТИТА ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА
Заштита од злоупотребе права указује на потребу веће активности и
ангажовања државе кроз њене институција, судова и инспекције рада, које би морале
да интезивирају своје поступање, да укажу на све тешкоће које имају у спровођењу
закона и да предлажу надлежним Министарствима измене и допуне Закона како би се
убрзао поступак судске заштите и заштите пред надлежним инспекцијама. У складу са
тим, послодавац, односно директор предузећа или установе, старешина државног
органа или предузетник дужан је да:
 организује рад тако да спречи појаву злостављања и запосленима обезбеди услове
рада у којима неће бити изложени мобингу;
 заштити запосленог од злостављања;
 запосленог пре ступања на рад писано обавести о забрани злостављања и
међусобним правима, обавезама и одговорностима у вези са забраном
злостављања;
 обавештава и оспособљава запослене и њихове представнике да препознају
узроке, облике и последице злостављања;
 учини доступним податке о: особи којој запослени може да се обрати ради
пружања савета и подршке у случају злостављања (лице за подршку), особама које
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су овлашћене за покретање поступка за заштиту од злостављања (представник
синдиката, особа надлежна за послове безбедности и здравља на раду,
представник запослених за безбедност и здравље на раду или одбор за безбедност
и здравље на раду), особи којој се подноси захтев за заштиту од злостављања и
могућим посредницима у поступку за заштиту од злостављања који се води код
послодавца;
 покрене дисциплински поступак против запосленог ако поступак посредовања не
успе, а постоји основана сумња да је извршено злостављање или да је
злоупотребљено право на заштиту од злостављања (односно, ако је онај ко је
покренуо поступак заштите знао или је морао да зна да злостављања није било, а
ипак је покренуо поступак да би стекао неку корист или другом нанео штету).
Такође, послодавац одговара за штету коју директор или запослени
злостављањем проузрокују другом запосленом, с тим што после може од злостављача
да захтева накнаду износа исплаћене штете. Закон о парничном поступку Републике
Србије децидно наводи да је суд дужан да спречи и казни сваку злоупотребу права,
при чему су прописане примерне новчане и затворске казне.

КОДЕКСИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
Посматрање односа између пословања и етике може се проширити на начин
рада, коришћењем природних и економских ресурса, руковођење предузећем,
власничке односе, однос пема запосленима, квалитет рада, однос према локалној
заједници, држави и религији. Пословање без моралних критеријума и економија без
пословне етике не могу дати трајније, стабилније и значајније резулате. Због тога се
често говори о потреби увођења етичког кодекса у принципе пословања, рада и
руковођења у свим предузећима. Пословна етика је ствар личне савести директора,
службеника, радника и резултат колективног и заједничког морала неке групе,
заједнице. У данашње време, означено као доба глобализације, став о односу
пословања и етике добија све више на значају и тражи потпунији одговор који ће бити
подупрет свестранијим интердисциплинарним истраживањем. Пословна етика је
актуелна и незаобилазна тема како у неразвијеним земљама, земљама у процесу
транзиције, тако и у оним најразвијенијим економијама.
Према Закону о државним службеницима, правила која чине основу кодекса
професионалне етике садржана су у начелима деловања државних службеника:
 законитост, непристрасност и политичку неутралност у раду државног
службеника;
 одговорност за законитост и делотворност рада и да нико не сме вршити утицај на
државног службеника да нешто учини или не чини супротно прописима;
 забрана повлашћивања и ускраћивања, односно забрана дискриминације међу
службеницима по основу пола, расе, вере итд;
 доступност јавности информација о раду државних службеника, у складу са
прописима који уређују слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 једнака доступност радних места при запошљавању у државним органима по
критеријумима везаним за стручну спрему, знања и вештине, али и за морални
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интегритет лица јер се тражи као услов за запослење да лицу раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 напредовање и стручно усавршавање службеника зависно од стручности,
резултата рада и потреба државног органа и
 једнаке могућности службеника при одлучивању о напредовању, награђивању и
остваривању њихове правне заштите.
Етичка одговорност обухвата етичке норме, стандарде и очекивања који
одражавају заинтересованост за оно што корисници, заинтересовани и акционари
сматрају моралним правима окружења. Компоненте етичке одговорности предузећа
истичу конзистентан начин пословања са аспекта друштвеног морала и етичких
норми. У складу са тим битно је уочити и поштовати нове или актуелне етичке норме,
спречити њихово компромитовање, а све то кроз остваривање циљева предузећа.

ЗАКЉУЧАК
У савременом начину пословања запослени имају круцијалну улогу у
просперитет радне организације и друштва уопште. Као најбитнији ресурс, они
уживају посебна права прописана националним и међународних законодавством.
Међутим, због неадекватног спровођења законских регулатива, оскудне
информисаности и велике конкурентности на тржишту рада постају жртве физичког
угрожавања и психичког терора у свом радном окружењу, при чему долази до низа
поремећаја који се манифестују кроз нарушавање или тотални губитак моралног
интегритета и радне способности. У том случају, најчешће прибегавају игнорисању
симптома и прихватању таквог радног окружења, а све у циљу очувања своје позиције
у радној организацији и материјалне надокнаде за радно ангажовање. Међутим,
уколико се морални интегритет запослених очува и унапређује подстиче се њихова
продуктивност и опште задовољство што за последицу има квалитетнији систем рада
и опште задовољство како запослених и послодаваца, тако и државних органа. У
складу са тим законодавна тела су препознала овај проблем и низом аката и начела
дефинисале права и обавезе послодавац и запослених како би се створило безбедније
радно окружење.
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INTERACTIVE MODEL FOR OPTIMIZING WORKING
PROCESSES WHICH INCLUDE HAZARDOUS CHEMICALS
ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА
РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ КОИ ВКЛУЧУВААТ ОПАСНИ
ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИ
INTERAKTIVNI MODEL ZA OPTIMIZACIJU RADNIH
PROCESA KOJI UKLJUČUJU OPASNE HEMIKALIJE
Biljana Matevska1, Jasmina Chaloska2, Trajce Velkovski2
Institute for Production Engineering and Management,
Faculty of Mechanical Engineering in Skopje,
"Ss. Cyril and Methodius" University in Skopje,
Karpos bb, Skopje, Republic of Macedonia
Abstract. In this paper an interactive model for optimizing working processes, which
include hazardous chemicals, is presented. With use of the Model, a complete analyse is
performed on a working places where hazardous chemicals are included, and all the
shortcomings are highlighted. The detected possible risks are then assessed with EN 1050
method, and for each one, a proper recommendation is generated.
Today, although there are a numerous guidelines, regulations and legislation requiring
observance of certain rules and standard, we daily witness occurrence of injuries and
accidents while working with hazardous chemicals. Those can have different sizes, starting
from individual injure to a collective fault accident and environmental catastrophic.
Therefore, the presented Model is created, whose main objective is to detect all potential
risks in the working systems and reduce them by giving suitable and proper
recommendations. Also one of the objectives is to increase the safety at work by providing
ergonomics principles on the workplaces where hazardous chemicals are being operated.
Keywords: Model, modules, risk assessment, hazardous chemicals, ergonomics

1.

Introduction

Workers whose work activities involve handling hazardous chemicals must adhere strictly to
the principles and procedures for safe operation. Due to the great risks and dangers that are
constantly present while handling hazardous chemicals, many systems and instructions for
safe operation are being developed. Basic information about safe handling of various
substances is listed on the material safety data sheets (SDS). It is a short list that contains
basic information about proper and safe handling and storage, which is displayed on each
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chemical by its manufacturer. The list shows the basic information about the product,
explosive and flammable hazards, reactivity, toxicity, preventive and first aid measures in
case of an accident occurs. However, practice shows that these data are not sufficient to
prevent the side effects, which can not only seriously harm the health of the worker, but the
consequences can be much wider, such as collective accident and environmental pollution.
All employers and employees have an obligation to obey the laws relating to the removal,
reduction and prevention of the existing risk in the workplace. In every country there are
certain standards, legislation and regulations when it comes to handling chemicals. Due to
high risk of these jobs, the risk assessment must be carefully and precisely performed, and
appropriate preventive measures must be proposed and implemented, which will reduce
illicit risk and protect the health of the workers.
While working with hazardous chemicals, dangers and hazards are present not only where
they are processed or manufactured. They are also present in all other places where the
chemicals go through to eventually became or be incorporated in the final product. They
appear also in the transport, storage, as well as in distribution and disposal. That is why the
interactive model for optimizing working processes, which include hazardous chemicals,
includes all the working aspects in order to detect and prevent even the lowest existing risk.
The purpose of the model is through communication with users, to detect critical points in
the working system that can be potential risks, but also to give recommendations for
overcoming the shortcomings in terms of increased safety.

2.

Hazardous chemicals and ergonomics

A hazardous material is defined as any material or substance which by its inherent properties
or if improperly handled can be damaging to health or the environment. [1]
Such materials cover a broad range of types, which may be classified as follows:
1.
Explosive materials: “Any substance or article, including a device, which is
designed to function by explosion or which, by chemical reaction within itself, is able to
function in a similar manner even if not designed to function by explosion.” Given definition
refers to the substances, which are made for creating an explosion. Other definition for
explosive substance is: “A solid or liquid substance, or mixture of substances, which is in
itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and
at such speed as to cause damage to the surroundings.”
2.
Compressed gas: “A gas or a mixture of gases having, in a container, an absolute
pressure exceeding 40 psi at 21.1 oC, or 104 psi at 54.4 oC, regardless of the pressure at 21.1
o
C, or a liquid having a vapour pressure exceeding 40 psi at 37.8 21.1 oC. Compressed gases
can be toxic, flammable, oxidizing, corrosive or inert.”
3.
Flammable and combustible liquids: “Liquids that can burn. They are classified,
or grouped, as either flammable or combustible by their flashpoints. Generally speaking,
flammable liquids will ignite (catch on fire) and burn easily at normal working temperatures.
Combustible liquids have the ability to burn at temperatures that are usually above working
temperatures.”
4.
Oxidizing materials: “Liquids or solids that readily give off oxygen or other
oxidizing substances (such as bromine, chlorine, or fluorine). They also include materials
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that react chemically to oxidize combustible (burnable) materials; this means that oxygen
combines chemically with the other material in a way that increases the chance of a fire or
explosion. This reaction may be spontaneous at either room temperature or may occur under
slight heating. Oxidizing liquids and solids can be severe fire and explosion hazards.”
5.
Toxic materials: “Substances that may cause harm to an individual if it enters the
body. Toxic materials may enter the body in different ways. These ways are called the route
of exposure. The most common route of exposure is through inhalation (breathing it into the
lungs). Another common route of entry is through skin contact. Some materials can easily
pass through unprotected skin and enter the body. Ingestion is another, less common, route
of exposure in the workplace. Ingestion often occurs accidentally through poor hygiene
practices (e.g. eating food or smoking a cigarette using contaminated hands).”
6.
Radioactive materials: “Substances with unstable nucleus of each atom who gives
out nuclear radiation in the form of alpha particles, beta particles or gamma rays.”
7.
Corrosive materials: “Substances that can attack and chemically destroy exposed
body tissues. Corrosives can also damage or even destroy metal. They begin to cause
damage as soon as they touch the skin, eyes, respiratory tract, digestive tract, or the metal.
They might be hazardous in other ways too, depending on the particular corrosive material.
Most corrosives are either acids or bases.” [2]
Each group of hazardous chemicals has a different type of risk and requires specific way of
handling, storing, different personal protective equipment, different training and education
of the workers, certain time of exposure allowed, influence on the health, and so on. All
those conditions must be met in way of reducing the risk of injury or accident occurrence.
One of the most important aspects of working with hazardous chemicals is the ergonomics
of the workplace. In order to lower the fatigue, the stress, the musculoskeletal disorders and
other professional illnesses, which are result of working in non-ergonomic environment, all
the ergonomic principles must be implemented. Starting from the working highs, ergonomic
chairs, working postures, repetitive moves, working tools, brakes, shifts, loads and weights,
to the lightning, temperature, noise, vibration and much more, every working place should
be ergonomically designed. In that way, all the potential accidents, mistakes and injuries
would be minimised, as well as the possibility of a chemical disaster occurrence. For that
reason, in the presented model, ergonomics in the workplace is considered as an aspect with
great influence of the safety while working with hazardous chemicals. [3]

3.

Side effects and catastrophic disasters

Depending on the hazardous chemical, there a numerous side effects and hazards, which can
seriously damage the health of the workers.
The effects of exposure to hazardous substances can be instant, or reappear in longer term, in
form of eye irritation or chronic lung diseases (acute and chronic). Some of the effects on
health, caused by chemical substances are:
• Skin burns or irritation due to contact with the corrosive fluid;
• Dizziness or complete loss of consciousness by inhalation of toxic fumes;
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• Occurrence of acute symptoms, such as headache
nausea during inhalation;
• Poisoning by absorption of toxic substances
through the skin;
• Asthma;
• Dermatitis;
• Cancer that appears after years of working with
toxic substances;

or

Picture1. Side effects of hazardous chemicals

• Genetic damage to offspring as a result of extensive work with mutogenic substances and
so on.
Because of the above mentioned effects, which may occur in workplaces where hazardous
chemicals are involved, employers must adhere to strict rules of operation, but also workers
must daily comply with all safety measures.
Very important information for chemical substances is that they must not be considered as
dangerous only because of their molecular structure, but also for the form in which they are
used. For example, if aluminum is used in powder form, then it has explosive hazard and
therefore it is necessary to take proper preventive measures. Thus, it is essential to proceed
with a detailed analysis of the workplace and the work activities, including the broader
working environment, in order to detect all critical points where an error or collective
accident may occur.
Beside the mentioned side effects, we can witness many catastrophic disasters that have
happen as a result of a human error, or lack of safety measures, while working with
hazardous chemicals. One of them occurred recently, on 12 August 2015, in Tianjin, China.
A series of explosions killed 173 people and injured hundreds more at a container storage
station at the Port of Tianjin. The first two explosions occurred within 30 seconds of each
other at the facility, which is located in the Binhai New Area of Tianjin, China. Fires caused
by the initial explosions continued to burn uncontrolled throughout the weekend, repeatedly
causing secondary explosions, with eight additional explosions occurring on 15 August.
Beside those 173 people who lost their lives, 95 of 1000 firefighters, also died trying to stop
the fire. There were 304 burned buildings and 12.428 burned cars. 7533 containers with
various incompatible chemicals exploded. The worst didn’t end up here. After a few days,
there was a rain, which brought all the toxic chemicals back on the ground. People
complained of eye irritation and skin burns. Thousands of death fishes were floating in the
local river, which the government denied that it was a result of the chemicals.
Another catastrophic disaster happened back in the 1984, in Bhopal, India. It is
considered to be the world’s worst industrial disaster. It occurred on the night of 2-3
December, at the Union Carbide India Limited (UCIL) pesticide plant in Bhopal, Madhya
Pradesh. Apparently, the cooling system was broken, and brought all the water directly into
the methyl isocyanate (MIC) gas and other chemicals. 554.895 people were exposed to
massive gas leak. It happen while people from the local town, who was practically located in
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the yard of the plant, were sleeping, and never got the chance to wake up again. 3800 died at
the moment of exposure and another 20.000 died in the first two days. Many of the lucky
ones, who survived, were permanently blinded. People still describe this day as a living hell.
Chernobyl, Ukraine, 1986 – Radioactive material, Texas City, USA, 1947 – Explosive
material, St. Luis Misuri, USA, 2005 – Compressed gas, Bogdanci, Macedonia, 2015 –
Compressed gas, Flixborough, England, 1974, Combustible liquid, Kinston, USA, 2003,
Flammable dust, Ku Fao, Taiwan 2001, Oxidizing material, Seveso, Italy, 1976, Toxic
material, Fukushima Daiichi, Japan, 2011, Radioactive material, are just a few of many
catastrophic accidents which have occurred as an result of lack of safety measures while
working with hazardous chemicals.
The chemical industry and all industries that involve handling hazardous chemicals,
have high occupational risk, where individual error easily turns into a collective crash.

4.

Structure of the model for safety increasing and risk assessment while
working with hazardous chemicals

The interactive model is a tool for preventing serious side effects, whose boundaries can
range from individual accident, endangering collectively, to environmental or natural
disaster. The information contained in the model are regulated by the international
regulations for Safety and Health at Work (OSHA, CCOHS, EU OSHA, WHS / OS & H,
WHMIS, CLP, REACH, ECHA and more), which in our country are not regulated by
statute, regulations, standards and there are no legal obligations for them to be implemented
and respected. All obligations which are governed by the “Law on Safety and health at
work” within the Republic of Macedonia, and all the specific regulations concerning the
handling hazardous chemicals, are implemented in the model. The model places a special
emphasis on ergonomic editing on the working environment, which has a significant impact
on fatigue, injuries, precision and the possibility of error occurrence, which can be with dire
consequences.
All the previously mentioned groups of hazardous chemicals are precisely analysed in the
model. For each group, there are:

Module for worker, which checks if the worker has passed all the needed training
and tests, has the experience in working with hazardous chemicals, has done all the medical
tests, age, sex, and everything that takes into consideration the worker and his/hers
qualifications.

Module for workplace, depending on whether it comes to handling or storing the
chemicals, it divides on laboratory and warehouse. Here, the module checks if all needed
measures for safe operation are taken. It analyzes the temperature, humidity, light, vibration,
compatibility of materials, devices, tools, safety signs, time of exposure, right way of
operating with the hazardous substances and much more.

Module for dangerous, hazards and personal protective equipment. In this
module, all the dangers, hazards, safety measures, emergencies, personal protective
equipment, maintenance and more, are being checked.
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Module for ergonomics, depending if it is laboratory or warehouse, there are
different ergonomic principles, which have to be implemented. The module checks if the
working highs, stress, loads and weights, tools, postures, frequency of the tasks, and so on,
are ergonomically designed. Also, it checks if the overall work is according to workers
needs and limitations.
For each group of hazardous chemicals, there are different modules, containing various
questions. As shown on the table1. There are 42 modules contained in the model and each
consists of more than 40 different questions and respectively recommendations (more than
1600).
Table 1. Tabular demonstration of the model
Flammable
Explosive Compressed
and
materials
gas
combustible
liquids
Worker
Worker
Worker
Laboratory
Laboratory
Laboratory
Warehouse
Warehouse
Warehouse
Hazards
Hazards and Hazards and
and PPE
PPE
PPE
Ergonomic
Ergonomic
Ergonomic
of
of laboratory of laboratory
laboratory
Ergonomic
Ergonomic
Ergonomic
of
of
of warehouse
warehouse
warehouse

5.

Oxidizing
materials

Toxic
materials

Radioactive
materials

Corrosive
materials

Worker
Laboratory
Warehouse
Hazards
and PPE
Ergonomic
of
laboratory
Ergonomic
of
warehouse

Worker
Laboratory
Warehouse
Hazards
and PPE
Ergonomic
of
laboratory
Ergonomic
of
warehouse

Worker
Laboratory
Warehouse
Hazards and
PPE
Ergonomic
of
laboratory
Ergonomic
of
warehouse

Worker
Laboratory
Warehouse
Hazards
and PPE
Ergonomic
of
laboratory
Ergonomic
of
warehouse

Used methodology

For integrating the information in the model, to become a practical application, a
quantitative method is used. The program modules are connected with algorithm links, in
order to get a tool that will lead to greater safety in all industries where hazardous chemical
substances are being processed.
The model uses relational databases. While collecting data and creating databases, three
classes of objects come across: entities, attributes and relationships between entities. An
entity is a set of real-world objects that have some common characteristics or properties. The
properties of an entity are called attributes. Therefore, attributes describe the entity, while
relationships are associations between entities. [4]
Relational databases are based on the mathematical term relationship. n-ary relation on the
set A is each subset of Cartesian product (A × A × ⋯ × A)(n times). The database is set of
tables, and each table is a relation. For a precise description of the operations performed on
the data in the relational database it is necessary to apply the appropriate mathematical
apparatus, which are the algebraic relations. Its application results a connection between the
description of the data provided by the user and the description of the conceptual model on
the data base. Any relation in the base has a name that distinguishes it from other
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relationships in the database and consists of rows and columns. Queues (syllables) in
relation are subordinate n-tuples. Each column in relation represents a value of the attribute
for a specific entity. For every relationship a key is defined, that is the minimum set of
attributes to determinate the relation.

Diagram 1. ER- diagram of the model

On the ER diagram of the model shown, (diagram 1), the HCs (Hazardous Chemical), are
presenting the different relations between the entities. Entities are the different modules, and
the attributes are the different questions and recommendations, that describe the different
entities. The lack of space has limited the diagram 1 and not all the attributes (more than
1600) are included.
For quantifying the risk, from many existing semi quantitative methods (KINNEY, PILZ,
OHSAS, AUVA and BG, GUARDMASTER, FINE ect.), EN 1050 method is chosen as the
most appropriate one. Its complexity, which includes the number of exposed person, and the
other influential factors, make this method a perfect tool for risk assessment. The EN 1050
Method uses four influential factors: Type of Injury (TI); Frequency of Exposure (FE);
Probability of Injury Occurrence (PIO); Number of Exposed Person (NEP). Each one is
shown on the tabels 2, 3, 4 and 5.
Table 2. Influential factor NEP

Number of Exposed Person
1–2
3–7
8 – 15
16 – 50
50 and more
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Value of NEP
1
2
4
8
12
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Table 3. Influental factor TI

Type of Injury
Scratches, crushers, stretches, and so on.
Plowing, small clumps, stress and so on.
Small bone fractures, temporary lousy diseases and musculoskeletal
disorders
Breaking large bones, temporary severe diseases and musculoskeletal
disorders
Loss of the eye, hearing, limb, permanent illness
Loss of vision, other organs, sterility, permanent illness
Fatal injuries, fatal outcome

Value of TI
0.1
0.5
2.0
4.0
6.0
10.0
15.0

Table 4. Influental factor PIO

Probability of Injury Occurrence

Value of PIO

Unlikely, it is possible only under extreme circumstances

0.3333

Very unlikely, but possible
Not likely, but it can happen
It can happen, but it's not usual
There is a likelihood of happening
It may not be a surprise
Probably, one should expect that it will happen

1.0
1.5
2.0
5.0
8.0
10.0

Surely, no doubt, it will happen

15.0

Table 5. Influental factor FE

Frequency of Exposure

Value of FE

Once a year
Once a month
Once a week
Once a day
Every hour
Constant

0.5
1.0
1.5
2.5
4.0
5.0

Depending on the factors shown in the tables 2, 3, 4 and 5, the expert for risk assessment
chooses an appropriate value for each one, and according to the formula shown in table 6,
the model calculates the level of the existing risk.
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Table 6. Risk category

RISK CATEGORY

RISK = TI x FE x NEP x
PIO

INSUFFICIENT RISK
No risk reduction activities are required
SMALL RISK
Small risk to safety and health, measures can be proposed,
their implementation is not mandatory
MODERATE RISK
There is a risk and it is necessary to apply the defined
measures for its reduction
HIGH RISKS
significant risk, the definite measures for its reduction must
be applied
UNACCEPTABLE RISK
Working with this risk is unacceptable

0–5
6 – 50

51 – 250

251 – 500
> 500

If the calculated risk is “green” (which means that it doesn’t require any preventive
measures), than the found shorcoming is not listed in the report as existing risk. If opposite,
then, the risks are lined by priority in the report, followed by an appropriate
recommendation.

6.

Use of the interactive model for optimizing working processes which
include hazardous chemicals

Hazardous chemicals are widely used in many industries, which make implementation of the
model almost unlimited. In every industry where hazardous chemicals are being operated,
this model can be used in order to increase the safety of the working environment. Whether
it comes to workplaces in massive chemical power plant, or small experimental laboratory,
this model can be easily implemented. The user, accompanied by an expert for risk
assessment, fills up the selected modules. The model automatically checks if the operations
are being properly carried out. Thus, for each chemical group, the model makes verification
whether the appropriate tools are being used, the employee has passed all necessary training,
the chemical is stored in a proper way, what protective equipment is used, what activities are
performed etc. through the separate modules. The output of the model is all the
shortcomings found, highlighted with the level of risk. For each one found, it generates a
proper recommendation to reduce the risk of all influential factors in the working system.
With application of the generated recommendations, the risk will be significantly reduced.
One of the many advantages of this model is its dynamic structure. That means, this module
can always be complemented by the newest standards, regulations, obligations and
legislations, which refers to safety operation of hazardous chemicals. Also, the chemical
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industry develops very fast, and all those brand new chemicals, each with different
properties, can easily be added in the models modules.
Nowadays, all developed countries strive toward self-evaluation and continuous
improvement of all existing organizations. Thus, the presented module is in step with the
newest brands in the field of occupational safety and health in EU, USA, Canada and
Australia. Many countries worldwide apply this approach in order to get the most safety
workplaces possible.
Also, this module can be used as a training and education tool in the organizations, which
include operating with hazardous chemicals. Employees, employers and the experts for risk
assessment can be educated with help of the presented model.

7.

Conclusion

We witness the daily increasing use of chemicals in many different sectors. Except in the
chemical industry, where they are final product, these materials are used in construction,
mining, food industry, pharmaceuticals, medicine, experimental laboratories, etc. Because of
the widespread use of chemicals in production processes, the presented model can be
implemented in all those industries, which use chemicals that may not only seriously
jeopardize the health of employees, but also cause an ecological disaster.
The model contains all influential factors in the workplace and work environment, working
activities and tasks, working assets, including the worker itself.
By using the model, the existing risks are reduced, recommendations for safe operation are
simultaneously generated and with their implementation all critical points of possible error
occurrence are eliminated.
Particular emphasis is placed on ergonomics in workplaces where hazardous chemicals are
handled as one of the most important factors affecting the fatigue and concentration of
workers who are the most frequent causes for error occurrence.
Through application of the recommendations generated by the model, the working tasks will
be safer, workers will be more motivated and the risks of error occurrence will be down to
minimum.
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TERMOVIZIJSKA METODA PROCENE RIZIKA OD
TERMIČKIH OPEKOTINA
THERMOVISION METHOD FOR RISK ASSASMENT OF
THERMAL BURNS
Zorana Lanc1, M., Zeljković1, A., Živković1, B., Štrbac1, M. Hadžistević1
1

Univerzitet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno
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Apstrakt: Da bi mašina, proizvod ili uređaj bili bezbedni sa aspekta termičkih opekotina
potrebno je izvršiti procenu rizika od termičkih opekotina prema standardu EN ISO 137321:2008. Pomenuti standard ima nedostatke u pogledu merenja temperature koje se vrši
kontaktnom metodom u izabranim tačkama i to samo na onim površinama koje ispitivač
odredi. Pored navedenog, ovakvom procenom rizika nije moguće kvantifikovati rizik od
termičkih opekotina. Autori su u ovom radu izneli predlog nove, tzv. termovizijske metode
procene rizika od termičkih opekotina, gde je problem merenja temperature prevaziđen
korišćenjem termovizijske kamere, a rizik kvantifikovan Kinney metodom.
Ključne reči: termičke opekotine, termovizija, Kinney metoda

UVOD
Prema Direktivi za mašine 2006/42/EC svaki proizvođač mašine mora pri projektovanju i
izradi preduzeti sve mere kako bi eliminisao rizik od povreda izazvanih kontaktom ili
blizinom vrućih delova mašine ili materijala [1]. Ukoliko je za određenu mašinu u poglavlju
IV odgovarajućeg standarda iz oblasti bezbednosti mašina navedeno da postoje toplotne
opasnosti od vrućih površina, onda se procena rizika od termičkih opekotina sprovodi
prema standardu EN ISO 13732-1:2008 (eng. Ergonomics of the thermal environment —
Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot
surfaces). Evropski standard EN ISO 13732-1:2008 prihvaćen je u celosti kao srpski
standard SRPS EN ISO 13732-1:2010. Ovaj standard definiše egronomske podatke za
utvrđivanje graničnih uslova kod kojih kontakt sa vrućom površinom dovodi do nastanka
termičkih opekotina, kao i postupak procene rizika od termičkih opekotina [2]. Ovaj
postupak procene rizika od termičkih opekotina odlikuju sledeći nedostaci:
1) za potrebe identifikacije vrućih površina potrebno je prikupiti informacije o
pristupačnosti vrućoj površini, gde se uzimaju u obzir samo one površine sa kojima
se može doći u kontakt, zatim vrsta materijala površine i njena tekstura;
2) merenje temperature se vrši termoparovima zbog čega se merenje izvodi samo u
izabranim tačkama na vrućoj površini;
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3) procenom rizika od termičkih opekotina se ne može kvantifikovati rizik.
Problem identifikacije vrućih površina i merenja temperature u izabranim tačkama može biti
prevaziđen primenom termovizijske tehnike. Termovizijska tehnika se zasniva na
beskontaktnom merenju temperature, gde se temperaturna distribucija na celokupnoj
posmatranoj površini prikazuje pomoću spektra boja ili tonova na infracrvenoj slici [3]. Ova
tehnika je naročito pogodna za primenu kod teško pristupačnih mesta gde nije moguće
postaviti termoparove ili gde njihovo postavljanje predstavlja dodatni rizik za ispitivača. Sa
druge strane na osnovu podataka datih u standardu SRPS EN ISO 13732-1:2010 moguće je
izvršiti kvantifikaciju nivoa rizika Kinney metodom. Korišćenjem termovizijske kamere, kao
beskontaknog uređaja za merenje temperature umesto termoparova i kvantifikovanjem nivoa
rizika moguće je napraviti novu, bržu i pouzdaniju metodu procene rizika od termičkih
opekotina, što je ujedno i cilj ovoga rada.

TERMOVIZIJSKA METODA PROCENE RIZIKA OD TERMIČKIH
OPEKOTINA
Termovizijska metoda procene rizika od termičkih opekotina se sastoji iz sledećih koraka:
1) analize zadataka;
2) kvantifikacije nivoa rizika od termičkih opekotina Kinney metodom;
3) određivanja koeficijenta emisivnosti ispitivane površine;
4) merenja temperature površina;
5) definisanja zona rizika;
6) ponavljanje postupka procene rizika od termičkih opekotina.

Analiza zadataka
Ovaj korak procene rizika od termičkih opekotina obuhvata analizu ili praćenje aktivnosti i
zadataka pri kojima može doći do namernog ili nenamernog kontakta sa vrućom površinom.
Analizom zadataka dobijaju se informacije o:
1) površinama za koje se vrši procena rizika od termičkih opekotina;
2) vrsti materijala površine;
3) vrsti kontakta sa vrućom površinom;
4) izbor granične temperature površine;
5) trajanju kontakta sa vrućom površinom;
6) verovatnoći kontakta sa vrućom površinom;
7) učestalosti kontakta sa vrućom površinom;
8) težini povrede ili stepena opekotina.

Kvantifikacija nivoa rizika od termičkih opekotina Kinney metodom
Na osnovu informacija prikupljenih u analizi zadataka izračunavaju se nivoi rizika od
termičkih opekotina Kinney metodom. Prema metodi Kinney rizik se računa kao proizvod
verovatnoće
povređivanja/oboljenja
(V),
učestalosti
i
vremena
izlaganja
opasnostima/štetnostima (U) i posledice, odnosno težine moguće povrede ili oboljenja (P),
odnosno:
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(1)

Za definisanje faktora rizika V, U i P koriste se skale prikazane u Tabeli 1, Tabeli 2 i Tabeli
3, respektivno [4,5].
Nivo
1
2
3
4
5
6
7

Nivo
1
2
3
4
5

Nivo
1
2
3
4
5

Tabela 1. Kinney metoda: Verovatnoća povređivanja ili oboljenja (V)
Numerička vrednost Kvalitativan opis verovatnoće povređivanja/oboljenja (V)
0,1
Skoro nemoguća
0,2
Vrlo malo verovatna
0,5
Malo verovatna
1
Moguća, ali nije uobičajena
3
Verovatna – nije iznenađujuća
6
Vrlo verovatna – očekivana
10
Izvesno je da će se desiti
Tabela 2. Kinney metoda: Učestalost izlaganju opasnostima ili štetnostima (U)
Kvalitativan opis učestalosti izlaganju
Numerička vrednost
opasnostima/štetnostima (U)
1
Izlaganje je retko (godišnje)
2
Izlaganje je mesečno
3
Izlaganje je nedeljno
6
Izlaganje je dnevno
10
Izlaganje je trajno, kontinualno
Tabela 3. Kinney metoda: Posledice, odnosno moguće povrede ili oboljenja (P)
Numerička
Kvalitativan opis posledica, odnosno
vrednost
mogućih povreda/oboljenja (P)
Male ili lake povrede ili bolesti koje zahtevaju prvu pomoć i
1
nikakav drugi tretman
2
Znatne, koje zahtevaju medicinski tretman od strane lekara
Ozbiljne, pojedinačne povrede koje izazivaju invalidnost,
3
hospitalizaciju i izgubljene radne dane
6
Veoma ozbiljne, pojedinačne nesreće sa smrtnim ishodom
10
Katastrofalne, nesreće sa višestrukim smrtnim ishodom

U zavisnosti od izračunate vrednosti rizik može imati 5 nivoa (Tabela 4) [5].
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Tabela 4. Kinney metoda: Nivo rizika (R)
Nivo

Numerička
vrednost

1

R  20

Kvalitativan opis nivoa rizika (R)

2

20  R  70

3

70  R  200

4

200  R  400

5

R  400

Prihvatljiv rizik – ne zahtevaju se bilo
kakve aktivnosti za smanjenje rizika
Mali rizik – ne zahtevaju se bilo kakve
aktivnosti za smanjenje rizika, ali treba
obratiti pažnju i pratiti da li se rizik
povećava
Umereni rizik – potrebno je definisati mere
za smanjenje rizika
Visok rizik – potrebno je preduzeti hitne
aktivnosti za smanjenje nivoa rizika
Ekstremni rizik – trenutno zaustaviti rad
dok se ne sprovedu mere za smanjenje
definisanog rizika

RADNO MESTO
NIJE SA
POVEĆANIM
RIZIKOM

RADNO MESTO
SA POVEĆANIM
RIZIKOM

Za potrebe kvantifikacije nivoa rizika od termičkih opekotina Kinney metodom konstruisana
je Tabela 5 na osnovu literaturnih podataka navedenih u [6 - 12].
Tabela 5. Granične temperature za metalne vruće površine
Povreda/stepe
n opekotina
Temperatura
Td – Tg/ T
[C]
Kontaktni
period D

III

73-67

69.5 64.5

0.5 s

1s

Nameran
kontakt

Nenameran
kontakt

/
Najbrž
a
moguć
a
reakcij
a

Brza
reakcija

III

II

II

I

63 60

60 58

59 55

55 –
54.5

bol,
crven
ilo
i/ili
plik

I

51

48

43

4s

10 s

1 min

10 min

8h

Uključivanje
prekidača,
pritiskanje
dugmeta

Duže
uključivanje
prekidača,
okretanje,
ventila itd.

Okretanje
ručnog
točka,
ventila
itd.

Upotreba
kontrolnih
elemenata

Duga
upotr
eba
kont.
elem.

Prolongirana
reakcija
usled
ograničenja
kretanja
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Granična temperatura T za termičke opekotine je egzaktna vrednost za kontaktni period
jednak ili već od 1 min, dok je za kraći kontaktni period data u vidu raspona temperatura od
Tg do Td.

Određivanje koeficijenta emisivnosti ispitivane površine
Pre početka merenja temperature neophodno je odrediti koeficijent emisivnosti ispitivane
površine tako što se na ispitivanoj površini postavlja kontaktni merni senzor (termopar)
unutar vidnog polja IR kamere. Nakon postizanja operativne temperature i uspostavljanja
temperaturnog ekvilibrijuma između površine i termopara vrši se očitavanje temperature.
Ova temperatura predstavlja referentnu temperaturu u odnosu na koju se vrši podešavanje
koeficijenta emisivnosti od 0 do 1 u odgovarajućem meniju IR kamere. Podešavanje se vrši
sve dok se temperatura u centralnoj tački na ekranu IR kamere ne izjednači sa referentnom
temperaturom.

Merenje temperature površina
Nakon određivanja koeficijenta emisivnosti temperatura se meri na svim površinama mašine
ili proizvoda IR kamerom i termoparovima. Merenje se izvodi pri normalnim operativnim
uslovima i u uslovima kada se javljaju najviše temperature površine. Kod merenja
temperature mora se omogućiti dobar kontakt termopara i površine, a očitavanje se vrši tek
kada se uspostavi temperaturni ekvilibrijum. Merenje temperature treba vršiti električnim
termometrom sa metalnim kontaktnim senzorom, zanemarljive toplotne kapacitivnosti.
Tačnost instrumenta mora biti najmanje ± 1°C za raspon temperatura do 50°C i ± 2°C za
temperature preko 50°C. Merenje temperature IR kamerom se vrši normalno u odnosu na
površinu. Tačnost IR kamere mora biti najmanje ± 1°C za temperature do 200°C.

Definisanje zona rizika od termičkih opekotina
Ukoliko izmerene temperature su veće od usvojenih graničnih temperatura na IR slikama se
softverskom obradom definišu zone rizika od termičkih opekotina, tako što se svaka zona
označava zasebnom bojom. Nazivi zona korespondiraju nivou rizika procenjenog Kinney
metodom.

Ponavljanje postupka procene rizika od termičkih opekotina
Procena rizika od termičkih opekotina se ponavlja u slučaju da:
1) dođe do promene konstrukcije proizvoda, uređaja ili mašine;
2) promene raspona snage ili temperature proizvoda, uređaja ili mašine;
3) namene proizvoda, uređaja ili mašine;
4) promene bilo koje druge okolnosti koja može dovesti do različitih rezultata procene
rizika od termičkih opekotina.
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PRIMER TERMOVIZIJSKE METODE PROCENE RIZIKA
OD TERMIČKIH OPAKOTINA
Postupak procene rizika od termičkih opekotina sproveden je na univerzalnom strugu PA 22
u Laboratoriji za mašine alatke, fleksibilne tehnološke sisteme i automatizaciju postupaka
projektovanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Ispitane su temperature samo na
površini kućišta prenosnika za glavno kretanje struga, gde se smatra da će rukovalac struga
biti izložen vrućim površinama. Prema opisanom postupku termovizijske metode procene
rizika prikupljene su sledeće informacije.

Analiza zadataka
Pri izboru vrste kontakta isključena je mogućnost namernog kontakta, zbog toga što
rukovalac struga dodiruje samo upravljačke elemente i nema potrebe da namerno dodiruje
preostale površine kućišta. Za nenameran kontakt nisu uzeti u obzir kontaktni periodi veći
od 10 s, jer oni važe samo u slučaju pada na vruću površinu bez mogućnosti ustajanja, što u
konkretnom slučaju nije moguće. Svi refleksni kontaktni periodi su uzeti u obzir zbog toga
što rukovaoci struga mogu biti i zdrave odrasle osobe, ali i stariji rukovaoci čije je vreme
refleksnog reagovanja duže nego kod mlađih rukovaoca. Granične temperature za kontaktni
period od 0.5 s, 1 s i 4 s su izabrane iz Tabele 5. Ispitivanje toplotnog ponašanja mašina
alatki (struga) se vrši u praznom hodu do postizanja stacionarnog toplotnog stanja. Pri obradi
se ne remeti značajno toplotno stacionarno stanje. Stacionarno toplotno stanje ispitivannog
struga je dostignuto nakon 3 h rada i tada su temperature maksimalne.
Površina za koju se vrši procena rizika od
termičkih opekotina
Vrsta materijala površine
Vrsta kontakta sa vrućom površinom
Trajanje kontakta sa vrućom površinom

površina kućišta prenosnika za glavno kretanje
struga
metal
nenameran
0.5 s, 1 s i 4 s
67-73 (III stepen termičkih opekotina)
64.5-69.5 (III stepen termičkih opekotina)
60-63 (III stepen termičkih opekotina)
58-60 (II stepen termičkih opekotina)
rad u praznom hodu 3 h
broj obrtaja n = 1350 o/min

Granične temperature površine [C]
Operativni uslovi
Opseg snage i/ili temperature mašine

Procena nivoa rizika od termičkih opekotina Kinney metodom
S obzirom da se upravljački elementi struga nalaze na kućištu prenosnika za glavno kretanje
i da rukovalac često ostavlja alat na gornjoj površini kućišta vrlo je verovatno da će doći do
nenamernog kontakta sa zagrejanim površinama kućišta (Tabela 5; V = 6). Učestalost
izlaganju vrućim površinama kućišta je kontinualna, odnosno sve vreme dok rukovalac radi
na strugu (Tabela 6; U = 10). Težina povrede, odnosno stepen opekotina je određen iz
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Tabele 7, tako što je za opekotine II stepena uzeto da je P = 3, dok je za opekotine III
stepena uzeto da je P = 6. Nivoi rizika od termičkih opekotina izračunavaju se za sve
usvojene granične temperature površine prema jed (1).
Temperatura
Td – Tg / T
[C]

Faktori rizika
V

U

58-60
60-63
64.5-69.5
67-73

6

P

Nivo rizika R

3

180 - Umereni rizik
Potrebno je definisati mere za smanjenje rizika

6

360 - Visok rizik
Potrebno je preduzeti hitne aktivnosti za smanjenje rizika

10

Određivanje koeficijenta emisivnosti ispitivane površine
Koeficijent emisivnosti metalnih površina kućišta prenosnika za glavno kretanje struga je
određen prema prethodno opisanom postupku i iznosi 0.95.

Merenje temperature površina
Merenje temperature je izvršeno prema prethodno opisanom postupku. Snimljene su IR slike
prednje bočne, zadnje bočne i gornje površine kućišta prenosnika za glavno kretanje struga.
IR kamera je zabeležila maksimalnu temperaturu na zadnjoj bočnoj površini kućišta od
61.7C.

Definisanje zona rizika od termičkih opekotina
Kinney metodom su definisane dve zone rizika od termičkih opekotina:
1) Zona umerenog rizika od termičkih opekotina, za temperature od 58 do 60C (žuta);
2) Zona visokog rizika od termičkih opekotina, za temperature od 60 do 73C (crvena).
Kod označavanja zona na IR slici pomoću softvera Guide Ir Analyser korišćene su izoterme
u žutoj i crvenoj boji, pa iz tog razloga skala data na desnoj strani IR slike ne prikazuje
njihove vrednost temperatura. Umesto toga žuta boja označava temperature od 58 do 60C, a
crvena boja temperature od 60 do 73C, što korespondira umerenom i visokom nivou rizika
od termičkih opekotina, respektivno. U nastavku je dat krajnji rezultat procene rizika od
termičkih opekotina.
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Komentar

Umeren rizik od termičkih opekotina
postoji na prednjoj bočnoj površini kućišta
prenosnika za glavno kretanje struga u široj
zoni oko prednjeg i srednjeg ležaja.

Umeren i visok rizik od termičkih
opekotina postoji na prednjoj površini
kućišta prenosnika za glavno kretanje
struga oko stezne glave.

Umeren i visok rizik od termičkih
opekotina postoji na zadnjoj bočnoj
površini kućišta prenosnika za glavno
kretanje struga oko spojnice.

ZAKLJUČAK
Prednost nove metode procene rizika od termičkih opekotina u odnosu na standardnu
ilustrovana je na primeru univerzalnog struga PA 22. Ove prednosti su:
 granične temperature za termičke opekotine se temelje na novijim istraživanjima;
 nije potrebno prethodno identifikovati vruće površine za koje se vrši procena rizika
od termičkih opekotina;
 procena rizika od termičkih opekotina se vrši istovremeno za sve površine mašine ili
proizvoda;
 rizik od termičkih opekotina se može kvantifikovati;
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rezultat je tačna lokalizacija zona opasnosti koje se predstavljaju na IR slikama i
time omogućavaju vizualizaciju nivoa rizika od termičkih opekotina;
 nova metoda je pouzdanija i brža od standardne metode.
Površine mašine ili proizvoda može biti i od drugih materijala, npr. plastike, gume, stakla,
itd. Buduća istraživanja će biti usmerena na definisanju graničnih temperatura za termičke
opekotine drugih materijala, čime bi se dobio kompletan postupak procene rizika od
termičkih opekotina primenom ITT.
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THE ROLE OF FLEXIBLE WORKING HOURS IN THE PREVENTION OF
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Апстракт
Радно време представља радно-правни институт који је од нарочите важности за
безбедност и здравље запослених на раду. Савремени трендови указују да је
продуктивност рада данас недвосмислен императив пословања сваке организације и
интерес послодаваца чији је крајњи циљ оптимизација профита. У оваквим
околностима од нарочите важности је да се не занемаре запослени чија безбедност и
здравље могу бити угрожени услед снажних притисака на њихову продуктивност.
Једна од могућих опција за очување безбедности и здравља запослених јесте
флексибилизација радног времена која постаје све актуелнија у свету. У раду ће бити
говора и о превенцији производног замора, а биће описана и главна техника која се у
психофизиологији рада користи ради смањивања умора и побољшања радног
учинка,узимање одмора.

Кључне речи: флексибилно радно време, замор, превенција производног замора,
активни одмор, пасивни одмор
Abstract
Working hours represent a labor law institute that is of particular importance for the safety
and health of employees at work. Modern trends indicate that labor productivity today is an
unequivocal imperative of every organization’s business and the interest of employers whose
ultimate goal is profit optimization. In these circumstances, it is of utmost importance not to
neglect employees whose safety and health can be compromised by strong pressure on their
productivity. One of the options for maintaining employees’ safety and health is the
flexibility of working hours, which is becoming more and more popular in the world. This
paper will also discuss the prevention of production fatigue, as well as the main technique
for reducing fatigue and improving work performance used in the psychophysiology of
work, which is taking rest.
Key words: flexible working hours, fatigue, prevention of production fatigue, active rest,
passive rest
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ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Радно време представља радно-правни иститут који је од великог значаја за
послодавца и заспосленог и о коме се води рачуна приликом заснивања радног односа.
Трајање радног времена важан је фактор продуктивности рада, а правилним и
оптималним коришћењем радног времена послодавац може значајно утицати на
резултате пословања.
У правној теорији постоје бројне дефиниције појма радно време. Тако, радно
време представља временски период у коме је запослени дужан да обавља послове
према налозима послодавца. У том временском периоду запослени има обавезу да
буде на располагању послодавцу за обављање послова по његовом налогу. То је време
које човак мора провести у радној средини вршећи одређене радне задатке у процесу
рада.22 Радно време је део календарског времена, који је утврђен законом или другим
правним актом, у коме су запослени дужни да обаљају поверене послове који су им
поверени.23 Или, то је оно време које је правним прописима или уговором о раду,
односно колективним уговором, одређено као време дневног рада у току кога је
запослени у обавези да врши одређене радне функције.24 Под радним временом се
подразумева време које је запослени дужан да редовно сваког радног дана проведе у
радној организацији ради обављања послова и извршавања задатака на свом радном
месту. То је и је временска обавеза трајања рада у току једног дана или једне недеље.
Када се радно време посматра кроз правну регулативу, оно је у Републици
Србији уређено Законом о раду.25 Према овом закону, радно време се дефиише као
„временски период у коме је запослени дужан, односно расположив да обавља
послове према налозима послодавца, на месту где се послови обављају, у складу са
законом.“26 Поред дефинисања појма радно време, у Закону о раду су детаљније
уређене врсте радног времена, као и институти који се везују за њих, и то: пуно и
непуно радно време, скраћено, дневно и ноћно, једнократно и двократно, сменски рад,
прековремени рад, распоред и прерасподела радног времена.

ФЛЕКСИБИЛНИ ОБЛИЦИ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Флексибилно радно време подразумева еластичан и прилагодљив приступ
раду и свим важним питањима која се тичу организовања и одвијања рада.
Флексибилна организација радног времена и режима рада представља иновацију у
22

Данило Ж. Марковић, Социологија безбедног рада, Просвета, Ниш, 1998, 314.
Живко Кулић и Слободанка Перић, Радно право, Завод за уџбенике, Београд, 2016, 160.
24
Предраг Јовановић, Радно право, Правни факултет, Нови Сад, 2015, 236.
25
Устав Републике Србије („Службени лист СРЈ“, бр. 98/2006) као једно од фундаменталних
права запослених гарантује право на ограничено радно време.
26
Члан 50. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014)
23
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области радног времена која се радно примењује од стране послодаваца, а и запослени
је радо прихватају. Пуно је предности које флексибилно радно време носи са собом.
Као једна од предности је могућност која се запосленом оставља да лакше усклади
приватне и професионалне обавезе, односно радно и ванрадно време. Често се путем
оваквих облика радног времена даје простора запосленима да сами уређују
организацију времена у току радног дана, радне недеље, или на годишњем нивоу.
Послодавац као крајњи циљ има што врећу продуктивност рада својих запослених и у
његовом остваривању може значајну улогу могу имати флексибилни облици радног
времена. Законодавци неретко препознају овакве интересе и послодаваца и
запослених, па законским актима овакве могућности и нормирају.
Флексибилни облици радног времена се несумњиво сматрају ефикаснијим и
делотворнијим начином мотивисања запослених. Дакле, управо једна од могућих
стратегија мотивације запосених која се нарочито показала ефикасном везана је за
флексибилне распореде рада. Односи се на употребу различитих метода и техника
планирања и организације радног времена. Како би се повећала мотивација
запослених, све је чешћа употреба атипичих и нестандардних облика организације и
распореда радног времена.27 Ово је логично, јер се њима омогућава да запослени боље
ускладе своје приватне и професионалне обавезе, као и индивидуалне и
организационе потребе и циљеве.
Најзначајнији и најзаступљенији облици флексибилног радног времена су:




флексибилно радно време,
скраћена радна недеља и
условно слободно радно време.

Флексибилно радно време сматра се једном од најпознатијих и
најпримењиванијих стратегија везаних за радно време. Код флексибилног радног
времена примењују се различите опције. Једна од могућности је да запослени може
сам одредити време доласка на посао и одласка с посла, уз одређено време обавезног
присуства на послу. Друга опција је да се одреди време у коме се може долазити на
посао (на пример, од осам до десет часова) и време у коме се може одлазити с пола
(на пример, од 16 до 18 часова), уз претпоставку да се испуни предвиђено дневно
радно време (на пример, осам часова). Постоји и опција да се, уз оквирно одређење
времена доласка на посао и одласка са посла, пружа могућност да се у неким данима
ради мање (на пример, шест часова), а у неким више (на пример, десет часова), уз
обавезу да се одреди пуно седмично радно време (на пример, 40 часова).28

27

Татјана Видаковић, „Нематеријалне награде и њихов утицај на мотивацију запослених“,
Часопис за економију и тржишне комуникације, 1, 2012, 168.
28
Живко Кулић и Слободанка Перић, наведено дело, 172-173.
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У циљу повећања мотивације за рад и продуктивности рада запосених,
послодавци прибегавају скраћеној радној недељи. Овакав вид флексибилног радног
времена подразумева да се предвиђени недељни фонд радни сати одради у четири
дана по десет сати дневно, или, чак, у три дана по тринаест и по сати рада
дневно. Позитивна страна ове врсте флексибилног радног времена се највише
огледа у томе што је се на овај начин даје простор запосленом да у току
слободних дана у радној недељи обавља активности као што је стручно
усавршавање, дошколовавање, продужени викенд за одмор или путовања и слично.

Концепт условног слободног радног времена примењују многи послодавци с
циљем да се запосленом омогући да предвиђене послове обави у краћем временском
периоду, како би након тога могао ићи кући, без обзира на то што му дневно радно
време није истекло. Такав начин рада могућ је у секторима у којима су прецизно
утврђени дневни стандарди, тј. дневне норме рада. Показало се да посебно погодује
запосленима који обављају производне, једноличне и рутинске послове.29 Код оваквих
послова ко испуни своју норму у временском периоду краћем од предвиђеног дневног
радног времена, може раније отићи са посла без икаквих последица.
Поред ова три типична облика флексибилног радног времена, поједини аутори
у флексибилно радно време сврставају и дељење посла. Оно подразумева да две или
више особа деле између себе четрдесеточасовну радну недељу. Поједини аутори у
флексибино радно време сврставају и рад на даљину (telework). Он подразумева да
запослени обављају посао изван канцеларије, односно да раде код куће. То је
флексибилни облик радног места који дозвољава да се, уз помоћ интернета и
савремене информационе технологије, део или целокупан број радних сати одради код
куће. Поред наведених, постоје и одређене специфичности радног времена код
појединих професија (истраживачи, наставници, уметници, новинари, итд), што
захтева извесну флексибилност у његовом регулисању. Такође, све заступљенији је и
тзв. уговор без одређеног радног времена (zero hour contract) који представља
својеврсну специфичност у овој материји.

ФЛЕКСИБИЛНО РАДНО ВРЕМЕ И ЗАМОР НА РАДУ
Иако су психофизиолошки механизми настајања замора у вези с радом одавно
предмет посебног интересовања психофизиологије рада, до данас не постоји
јединствена и општеприхваћена дефиниција замора. Потешкоће у дефинисању замора
могу се донекле објаснити сложеним узроцима и различитим манифестацијама
замора. Мишићна активност у виду динамичког и статичког рада после извесног
времена доводи до замора. Умни замор настаје у вези с пренапрегнутом пажњом, или
процесима мишљења при напорном умном раду. Замор може настати и као последица
комбиновања свих поменутих узрока. Према већини савремених дефиниција, без

29

Живко Кулић, Радно право, Привредна академија, Београд, 2009, 218.
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обзира на то да ли полазе са физиолошког, психолошког становишта, сматра се да је
замор реверзибилна физиолошка појава у вези с радом.30
Замор се може одредити као стање привремено снижене радне способности
настало као последица менталног или физичког рада. Сматра се да се доживљај
замора састоји од три основне компоненте: доживљаја телесног умора и
исцрпљености, доживљаја смањене мотивације и концентрације на задатак и низа
органских симптома. С тим у вези, различити перцептивни квалитети које човек осећа
при замору различити су од ситуације до ситуације - локални болови у неким
мишићима, глад или изостанак апетита, поспаност или проблеми са несаницом другим речима, осим неког основног органског осећаја који се дефинишемо као замор,
остали “симптоми” се у великој мери разликују од ситуације до ситуације.31
Позната је чињеница да се различити перцептивни квалитети које при замору
човек осећа разликују од ситуације до ситуације - некада су то локални болови у
мишићима, некада глад или губитак апетита, некада поспаност или, пак, несаница.
Дакле, осим неког основног органског осећаја који се дефинише као замор, сви остали
симптоми се веома разликују од ситуације до ситуације. Штавише, могло би се чак
рећи да, иако је у већини случајева замор повезан са одређеним осећајем
непријатности, има и пријатних замора. Врло је вероватна могућност да пријатност
донесу неки интелектуални доживљаји повезани са конкретном ситуацијом (на
пример, осећање пријатног умора након успешно обављеног посла који је био важан).
Многи данас сматрају да оно што се назива замором уопште није неки
јединствен феномен, него да постоји више варијанати умора. Неуспешна настојања да
се пронађе један једнозначни и осетљиви тест замора указују на то да оно што зовемо
замором није никаква јединствена категорија, него мноштво различитих и међусобно
више или мање независних појава које варирају према врсти рада, према приликама у
којима се ради и према особинама онога који ради. Те варијанте замора имају
заједничко то да су им у пракси каткада слични симптоми, и да их све заједно, ипак,
називамо истим називом. Ипак, потпуно је оправдано претпоставити да врста, трајање
и интензитет рада, прилике у којима се ради и карактеристике самог уморног човека
имају важну улогу у врсти доживљаја замора.32
У зависности од интензитета и трајања дужине рада, као и начина и дужине
испољавања, замор може бити латентан, акутан, хроничан и хроничан патолошки.33
Латентан замор је најчешће последица дуготрајног, непрекидног и по тежини умереног
30

Тамо где рад доводи до трајних, иреверзибилних промена у организму, настале промене се
не могу схватити као појаве замора.
31
Снежана Живковић (2016), Психофизиологија рада, Материјал са предавања, Факултет
заштите на раду у Нишу, Ниш.
32
Снежана Живковић (2016), наведено дело.
33
Форме замора могу бити синдром хроничног замора и синдром сагоревања на послу.
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рада без довољно одмарања. Настаје при крају радне смене, или у првим сатима рада
после недовољног ноћног одмора. Знаци замора нису видно испољени. Акутни замор
је последица напорног или сувише дугог рада. Знаци акутног замора у почетку су
обично оскудни, а касније, у зависности од врсте и тежине рада, може доћи до
убрзаног рада срца, дисања као и промена у крви, поремећаја у оштрини вида и
координацији покрета, слабљења пажње, успореног реаговања на надражаје, нервне
раздражљивости и промене расположења. Субјективни осећај исцрпљености при
акутном замору праћен жељом за одмором и сном представља алармни знак да треба
престати са радом. Радна способност у почетку није битно промењена, али енергетска
потрошња постаје све већа. Касније радна способност нагло опада и јавља се све већа
жеља за одмором. Хроничан замор се јавља као последица лоше организације рада,
нарочито нефизиолошких услова мишићног и умног рада, или дуготрајне
емоционалне пренапрегнутости. У модерној индустрији хроничан замор је последица
монотоније, нарочито у условима полу-аутоматског рада на траци, или у условима
монотоног пасивног праћења сигнализације које смањују степен концентрације пажње
и замара нервни систем. Дуготрајни стални замор који не престаје ни после сна,
доводи до потиштености и губитка воље за рад. Хроничан замор је важан узрочни
фактор у повређивању запослених, јер слаби пажњу, успорава брзину реакција и
нарушава координацију покрета. Будући да су за нормализовање функција организма
у хроничном замору потребни дужи одмор и лечење, неки аутори сматрају да је
хроничан замор патолошка појава.34
У теорији је познат читав низ чинилаца који представљају основне узроке
замора на раду. Тако, једним од основих узрока замора сматра се неусклађена физичка
и психо-физиолошка здравствена могућност запосленог са захтевима радног места.
Затим, узрок замора може бити лоша организација рада, нефизиолошки услови рада и
одмора, неповољни микроклиматски услови, интензивна бука, лоше осветљење,
висока концентрација штетних гасова и прашине у ваздуху радних просторија, лоши
услови транспорта радника, лоши социјални услови живота, исхране, становања,
неповољни услови за одмор после рада, и још многи други.
Посматрајући врсте, карактеристике и узроке замора, могуће је предузети
одређене мере у циљу његове превенције. Превенција производног замора треба да
обухвати програм мера које се односе на побољшање техничко-технолошких услова
рада, побољшање организације радних процеса, тренинг и увежбавање, као и
физиолошки режим рада и одмора.35
У превенцији замора на послу флексибилне форме радног времена могу
представљати једну повољну алернативу. Бројне су предности које стоје на страни
флексибилизације радног времена, а односе се, и на послодавце, и на запослене.
Програмима флексибилног радног времена повећава се задовољство запослених,
34
35

Снежана Живковић (2016), наведено дело.
Снежана Живковић (2016), наведено дело.
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побољшава се радни морал, смањује се одсуствовање са посла, ублажава се проблем
кашњења на посао, повећава се продуктивност рада, повећавају се могућности за
посвећивање обавезама ван посла, итд.36 Поред наведених несумњивих предности,
свака од форми флексибилног радног времена може бити и од користи у смањењу
замора у зависности од врсте посла који запослени обавља. За безбедност и здравље
запослених на раду веома је погодно коришћење флексибилних облика радног
времена, јер се као његова доминантна предност истиче могућност бољег усклађивања
професионалних и приватих обавеза запослених. Ово је управо и простор који
запосленом омогућава смањење замора на послу. За разлику од класичних облика
радног времена, флексибилне форме запосленом омогућавају већи маневарски
простор за организовање свог радног дана, недеље, године. На овај начин, запослени
има могућност да сам утиче на своје радно, ванрадно и слободно време. За очективати
је да ће он то учинити тако да не доведе себе у ситуацију да дође до замора (нарочито
не до хроничног замора) на раду.
Када запослени има могућност да утиче на време обављања својих радних
обавеза, макар то било и само делимично у оквиру флексибилног радног времена, то
му у исто време налаже и повећану одговорност за спречавање замора, и за сопствену
безбедност и здравље на раду. Увек треба имати у виду да сами запослени морају
водити рачуна о својој безбедности и здрављу на раду и да се не може очекивати да то
буде само обавеза послодаваца, или пука законска прокламација без реперкусија на
саме запослене.
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СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА И
БЕЗБЕДНОШЋУ НА РАДУ (OHSAS 18001)
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM (OHSAS 18001)
Ивана Илић Крстић, С. Живковић, С. Павловић Веселиновић, А. Илић
Петковић
Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу
Абстракт
Индустрализација и аутоматизација производње у 21.веку, као и развој алата и
технологија захтевају за своју примену посебну обученост ради стварања безбедних
услова за рад. У многим делатности попут грађевинарства, хемијске индустрије и
других у којима ради велики број људи може доћи до инцидената са озбиљним
последицама. Послодавци пословно и морално имају дужност да обезбеде све услове
да се минимализује или уклони ризик од повређивања и разбољевања запослених.
Инцидентне ситуације, повреде на раду и професионална обољења нису само
непријатност за запослене и њихове породице већ и за послодавце који кроз трошкове
од штете на имовини и опреми, трошкове лечења повређених, застоја производње и
слично могу имати озбиљне новчане губитке.
Безбедност и здравље на раду већ одавно је предмет законске регулативе али и
међународног стандарда OHSAS 18001 – Систем менаџмента заштитом здравља и
безбедношћу на раду који се примењује и у Србији. Зато је неопходно указати на
његов значај и примену како у свету тако и код нас.
Кључне речи: индустријализација, повреде на раду, OHSAS 18001, Србија.

Abstract
Industrialization and automation of production in the 21st century, as well as the
development of tools and technologies require special training for their application in order
to create safe working conditions. In many industries such as construction, the chemical
industry and others in which a large number of people work, there can be incidents with
serious consequences. Employers have a business and moral duty to provide all the
conditions to minimize or eliminate the risk of injuries and illness of employees.
Incidental situations, occupational injuries and occupational diseases are not only an
inconvenience for employees and their families, but also for employers who, through the
costs of damage to property and equipment, the costs of treatment of injuries, production
delays
and
the
like
may
have
serious
financial
losses.
Safety and health at work has long been the subject of legal regulations as well as the
international standard OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Management
384

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

System. It is therefore necessary to point out its importance and its application in Serbia.
Key words: industrialization, injuries at work, OHSAS 18001, Serbia.

Уводна разматрања
Британски институт за стандардизацију дефинише систем менаџмента
здрављем и безбедношћу као део глобалног система менаџмента који олакшава
менаџмент ризицима безбедности и здравља на раду повезаним са пословањем
организације.
То укључује организациону структуру, планирање активности,
одговорности, праксе, процедуре, процесе и ресурсе за развијање, постизање,
преиспитивање и одржавање OHSAS 18001 политике организације која га примењује.
Међународни индустријски стандард OHSAS 18001 за имплементацију и
сертификацију система за управљање здрављем и безбедношћу особа, настао је услед
потребе за осигурањем безбедности у радној средини. Систем менаџмента здрављем и
безбедношћу на раду (OHSAS 18001:2007) се може дефинисати као “начин на који
организација контролише ризике кроз менаџмент радним процесом”. Систем
менаџмента здрављем и безбедношћу на раду представља део укупног система
управљања организације који се користи да развије и примени политику здравља и
безбедности на раду и управља својим хазардима који се јављају у радној средини.

Настанак стандарда OHSAS 18001
Међународна организација рада (International Labor Organization) и Светска
здравствена организација (World Health Organization) су дале прве дефиниције
безбедности и здравља на раду. Међутим, са индустријским развојем „феномен“
здравља и безбедности на раду је постајао све сложенији. Стандард здравља и
безбедности на раду је временом морао да одговори на законске, економске,
ергономске, социјално-психолошке и здравствене потребе сваког запосленог. Овако
сложен приступ је резултирао развојем системског управљања у овој области што је за
крајњи циљ имало доношење стандарда за системе управљања заштитом здравља и
безбедности попут америчког националног стандарда ANSI/AIHA Z10 или британског
националног BS 8800 из 1996. године који је претеча данашњег OHSAS 18001. [1]
Назив OHSAS је скраћеница енглеског назива „Occupational Health and Safety
Assessment Series“. Претходник стандарда OHSAS 18001 је стандард BS 8800 (British
standard 8800) који је издат од стране Британског института за стандардизацију (BSI).
Овај стандард представља британску верзију стандарда за системе управљањем
здрављем и безбедношћу. Стандард OHSAS 18001 је документ о техничким условима
развијен 1999. године од стране међународних сертификационих кућа и националних
нормирних тела. [2]
Радна група за OHSAS 2005. године започела је процес ревидирања стандарда
OHSAS 18001:1999. Прва измењена верзија OHSAS 18001 стандарда коришћена је
почетком 2006. године. Те године у октобру одржан је састанак радне групе за OHSAS
у Шпанији у Мадриду на којем је дошло до промена претходне верзије на основу
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више стотина коментара, критика и предлога. Нацрт те друге верзије дат је јавности на
увид у новембру исте године. У марту 2007. године у Кини у Шангају састала се радна
група за OHSAS анализирала је нове коментаре везане за другу верзију овог стандарда
и напокон је постигнут општи консензус. [2]

Примена и значај стандарда OHSAS 18001
Да би се на адекватан начин примењивао стандард OHSAS 18001 неопходно је
идентификовати све могуће опасности, проценити висину њиховог утицаја и
дефинисати начин на који ће се контролисати. У складу са тим формулишу се циљеви
који морају бити у складу са законском регулативом јер је један од посебних захтева
стандарда управо комплетна усаглашеност са законском регулативом у држави у којој
се обавља делатност. Из циљева проистичу и програми који дефинишу начине и
динамику њихове реализације. Ако се врховно руководсто на адекватан начин
фокусира на имплементацију и примену стандарда OHSAS 18001, примена OHSAS
система доноси бројне користи међу којима су:
 виши ниво продуктивности запослених;
 смањење повређивања и професионалних обољења запослених;
 смањење трошкова услед одласка запослених на боловања;
 смањење трошкова услед оштећења на опреми и/или имовини;
 повећање угледа огранизације и поверења клијената. [3] [4]
Сертификацијом система према захтевима овог стандарда постижу се и друге
капиталне користи као што су:
 отварање нових тржишта и равноправно учешће у међународним пројектима;
 испуњење услова многих тендера и
 изградња међународног угледа;
 склапање стратешких партнерстава и слично.
OHSAS стандард је заснован на методологији познатој као "планирај-урадипровери-делуј" (PDCA). PDCA се може укратко описати на следећи начин.
Планирај: утврђивање циљева и процеса неопходних за добијање резултата у складу
са OHSAS политиком организације.
Уради: примена процеса.
Провери: праћење и мерење процеса у односу на ОHSAS политику, циљеве, законске
и друге захтеве и извештавање о резултатима.
Делуј: предузимање мера за стално побољшање ОHSAS учинка. [4]
OHSAS стандард садржи оне захтеве који се могу објективно проверити.
Међутим, он не утврђује апсолутне захтеве у погледу OHSAS учинка, осим у односу
на обавезе дате у ОHSAS политици да ће се организација усагласити са применљивим
законским и другим захтевима, да ће радити на превенцији повреда и нарушавања
здравља и на сталном побољшавању. Стога, две организације које обављају сличне
активности али које имају различит учинак заштите здравља и безбедности на раду,
могу обе бити у сагласности са захтевима овог међународног стандарда.
Овај стандард не обухвата захтеве који су специфични за остале системе
управљања, као што су они за управљање квалитетом, заштитом животне средине,
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сигурношћу, управљање финансијама, иако се његови елементи могу ослањати или
бити интегрисани са онима из других система управљања. Могуће је да организација
прилагоди свој (своје) систем (системе) управљања да би успоставила ОHSAS систем
управљања који је усаглашен са захтевима овог стандарда. Ипак, треба разумети да се
примена различитих елемената система управљања може разликовати у зависности од
сврхе и укључених заинтересованих страна.
Ниво детаљности и сложености ОHSAS система управљања, обим
документације и расположиви ресурси зависе од бројних фактора, као што су предмет
и подручје примене система, величина организације и природа њених активности,
производа и услуга и организациона култура. Ово може бити посебно случај код
малих и средњих предузећа.

Општи захтеви OHSAS стандарда
Организација мора да успостави, документује, примени, одржава и стално
побољшава ОHSAS систем управљања у складу са захтевима овог стандарда и мора да
утврди како ће испунити ове захтеве. Организација мора да утврди и документује
предмет и подручје примене
свог
ОHSAS
система
управљања.
Што се тиче политике,
највише руководство мора да
утврди и да одобри ОHSAS
политику своје организације и
да обезбеди да у оквиру
утврђеног предмета и подручја
примене
ОHSAS
система
управљања
та
политика:
одговара природи и нивоу
ОHSAS ризика организације,
укључује
приврженост
превенцији
повреда
и
Слика бр.1 Модел управљања здрављем
угрожавања здравља, као и
приврженост
сталном
и безбедношћу на раду
побољшавању учинка ОHSAS система
управљања; укључује опредељење за
усаглашавање најмање са одговарајућим законским прописима и
са другим
захтевима са којима се организација сагласила, а који се односе на опасности по
здравље и безбедност на раду; обезбеди оквир за постављање и преиспитивање
ОHSAS циљева; буде документована, примењена и одржавана; буде саопштена свим
особама који раде за организацију или преко ње, са намером да те особе буду свесне
својих појединачних обавеза у погледу безбедности и здравља на раду; буде доступна
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заинтересованим странама; и да се периодично преиспитује како би се обезбедила
њена релевантност и прикладност за организацију. [5] [6]
Када је у питању планирање, најпре треба идентификовати опасности, оценити
ризик и успостављање управљања. Организација мора да успостави, примени и
одржава процедуру (процедуре) за идентификовање опасности, оцену ризика и
утврђивање неопходног управљања. Процедура за идентификацију опасности и оцену
ризика мора да узме у обзир: а) рутинске и нерутинске активности; б) активности
целокупног особља које има приступ радном месту (укључујући уговараче и
посетиоце); ц) људски фактор (понашање, способности и друге факторе); д)
идентификоване опасности које потичу ван радног места а које могу неповољно
утицати на здравље и безбедност особа које су под контролом организације на радном
месту; е) опасности настале у близини радног места, услед радних активности које су
под контролом организације; ф) инфраструктуру, опрему и материјале на радном
месту, независно од тога да ли припадају организацији или неком другом; г) измене
или предложене измене у оквиру организације, њених активности или материјала; х)
измене ОHSAS система управљања, укључујући и привремене измене, и њихов утицај
на операције, процесе и активности; и) све применљиве законске обавезе у вези са
оценом ризика и применом неопходних управљања; ј) уређење радног места, процеса,
инсталација, машина/опреме, радних поступака и организација рада, укључујући
њихову прилагођеност људским способностима.
Методологија организације за идентификацију опасности и оцењивање ризика
мора да: а) буде дефинисана у односу на подручје примене, природу и време како би
се обезбедило да буде проактивна, а не реактивна; и б) обезбеди идентификацију,
одређивање приоритета и документованост ризика, као и примену контроле, када је то
прикладно.
Да би управљала изменама, организација мора да идентификује опасности и
ОHSAS ризике у вези са изменама у организацији, ОHSAS системом управљања или
активностима, пре наступања самих измена.
Организација мора да обезбеди да се резултати оваквог оцењивања узимају у
обзир приликом успостављања управљања.
Приликом дефинисања управљања или разматрања измена у постојећем
управљању, мора се размотрити смањивање ризика у складу са следећом
хијерархијом:
а)
елиминисање ризика;
б)
замена (супституција);
ц)
техничко-технолошка управљања;
д)
сигнализациј а/упозорењ а и/или административна управљањ а;
е)
лична заштитна опрема.
Организација мора да документује, чува и ажурира резултате идентификације
опасности, оцене ризика и успостављања управљања.
Што се тиче законских и других захтевиа, организација мора да установи,
примени и одржава процедуру (процедуре) за идентификацију и приступ
одговарајућим законским и другим OHSAS захтевима који су за њу применљиви.
Организација мора да обезбеди да одговарајући законски и други захтеви са којима се
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она сагласила буду узети у разматрање приликом успостављања, примене и
одржавања ОHSAS система управљања. Организација мора да обезбеди да те
информације буду ажурне. Организација мора да особе које раде под њеном
контролом и друге релевантне заинтересоване стране упозна са потребним
информацијама о законским и другим захтевима.
Ради компетентности, обука и свести организација мора да обезбеди да свака
особа која под управљањем организације обавља послове који могу утицати на
здравље и безбедност на раду буде компетентна у погледу одговарајућег образовања,
обуке, или искуства и да мора да одржава одговарајуће записе о томе. Организација
мора да идентификује потребе за обуком повезане са ризицима по здравље и
безбедност на раду и својим OHSAS системом управљања. Она мора да спроведе
обуку или да предузме друге мере да задовољи ове потребе, процењује ефективност
обуке и предузетих мера и да одржава одговарајуће записе. Организација мора да
успостави, примени и одржава процедуру (процедуре) којим се обезбеђује да су особе
које раде под њеним управљањем свесне: а) стварних или могућих последица својих
радних активности, понашања у односу на заштиту здравља и безбедност на раду, као
и користи у погледу заштите здравља и безбедности на раду услед побољшаног
личног учинка; б) своје улоге и одговорности и значаја у постизању усаглашености са
ОHSAS политиком, процедурама и захтевима ОHSAS система управљања,
укључујући захтеве у погледу приправности и реаговања у случају опасности; ц)
могућих последица у случају одступања од утврђених поступака. [6] [7]

Закључна разматрања
Са порастом свести о занчају људских ресурса и њиховом доприносу
вредности организације, све више расте и свест о потреби управљања безбедношћу и
здрављем на раду (OHSAS). Колики се значај придаје овој област говори и то да
државе, законским путем прописују да организације морају идентификовати
опасности и штетности, утврдити висину ризика који се могу јавити, управљати њима
и спроводити константне мере за смањење њиховог утицаја.
За ефикасно примењивање закона из области безбедности и здравља на раду и
других неопходних мера заштите, појавила се потреба за системским приступом
управљања у овој области. Системски приступ управљања у OHSAS области
обезбеђује примену свих неопходних мера за безбедан рад чиме се штите, како сами
запослени, тако и организација.
Препознајући проблематику безбедности и здравља на раду, формирана је
ОHSAS пројектна група како би креирала јединствени приступ управљања у ОHSAS
области. Базирано на дотадашњој најбољољ пракси и постојећим стандардима, 1999.
године објављена је серија стандарда ОHSAS 18000 (Occupational Helth and Safety
Assisment Series).
ОHSAS 18001:2007 представља стандард који дефинише захтеве за систем
управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду. Циљ стандарда јесте да се
успостави контрола над ризицима које носе штетности и опасности, а самим тим и
обезбеди континуитет пословања организације. Стандард ОHSAS 18001:2007 је
389

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

применљив на све организације. Организација која примењује овај Стандард може
бити сертификована од стране сертификационог тела, а на основу позитивне оцене,
организација добија сертификат о усаглашености са захтевима стандарда.
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PRIMENA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM (QMS) U
ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA U CILJU UNAPREĐENJA
KVALITETA RADA, POVEĆANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA
RADU I POVEĆANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGA
Nela Milenković, Dom zdravlja, Vlasotince
Nikolina Mileta, dipl. biohemičar, Jugoinspekt, Beograd
Aleksandra Popović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
Vladimir Popović, spec. med. rada, Jugoinspekt, Beograd

Rezime
Primena sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema zahtevima standarda SRPS
ISO 9001:2008 u zdravstvenim orgnizacijama svih vrsta i veličina omogućava uspešno
vođenje organizacije i rad na jedan sistematičan i transparentan način u cilju zadovoljenja
pacijenata i osoblja.
Cilj rada je da se ukaže na značaj primene ovog sistema u zdravstvenoj organizaciji,
način rada tima proveravača sertifikacionog tela kod provere implementacije zahteva
standarda i sagledaju efekti njegove primene.
Predmet rada su bile analize rezultata provere sistema menadžmenta kvalitetom u
privatnoj zdravstvenoj organizaciji (opšta bolnica). Proveru je obavilo ovlašćeno
sertifikaciono telo za sistem menadžmenta kvalitetom akreditovano od strane ATS.
Rezultati provere ukazuju da su ispunjeni svi zahtevi standarda SRPS ISO
9001:2008 i da se sistem u ovoj organizaciji sprovodi sistematično i efikasno uz punu
podršku svih zaposlenih i menadžmenta organizacije.
U zaključku proveravači konstatuju da je zdravstvena organizacija ostvarila dobru
organizaciju rada, obezbedila potpunu bezbednost u radu i povećala zadovoljstvo korisnika
usluga (pacijenata) i osoblja bolnice.

Ključne reči: sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), provera implementacije sistema,
privatna zdravstvena organizacija, opšta bolnica.

UVOD
Opšti postupak pripreme i sprovođenje provera, kao i aktivnosti posle provera
sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) obavlja sertifikaciono telo akreditovano od strane
Akreditacionog tela Srbije (ATS).
Program provera za sve klijente i za sve sisteme menadžmenta obuhvata inicijalnu
proveru u dve faze, prvu i drugu redovnu godišnju nadzornu proveru i resertifikacionu
proveru u trećoj godini, pre isteka važenja sertifikata. Trogodišnji ciklus počinje odlukom o
izdavanju sertifikata ili resertifikata.
Pre početkta sertifikacije izrađuje se program provera. Prilikom pravljenja
programa provera vodi se računa o veličini proveravane organizacije, predmetu i području
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primene sistema menadžmenta (uključujući i lokacije), kompleksnosti organizacije, nivou
efikasnosti sistema menadžmenta i rezultatima prethodnih provera. Plan provere obuhvata:
ciljeve provere, kriterijume provere, predmet i područje provere, organizacione jedinice ili
procese koji se proveravaju, datume i lokacije na kojima će se obaviti aktivnosti provere,
provere na licu mesta, očekivanja, satnica i trajanje aktivnosti provere na licu mesta, uloge,
odgovornosti i kompetentnosti članova pregovaračkog tima, posmatrača i pratilaca.
Sprovođenje provere na licu mesta obuhvata: uvodni sastanak, komuniciranje tokom
provera, prikupljanje i verifikaciju informacija, identifikaciju i zapisivanje nalaza provere,
pripremanje zaključaka provere i održavanje završnog sastanka, na kome se proveravanoj
strani usmeno saopštavaju rezultati provere. Uslov za pozitivan izveštaj je da su ispunjeni
svi zahtevi referentnog standarda ili do 5 manjih neusaglašenosti (neki od zahteva nisu
potpuno primenjeni, ali ne utiču na celokupan sistem menadžmenta kvalitetom). Ako su na
proveri konstatovane neusaglašenosti, proveravana organizacija je u obavezi da dostavi
sertifikacionom telu u dogovorenom roku plan korekcija i korektivnih mera za
neusaglašenosti utvrđene tokom provere.
Svi članovi proveravačkog tima sastavljaju Izveštaj člana proveravačkog tima (u
kome se iznose nalazi i zaključci provere, uključujući i preporuke za poboljšanje) i
dostavljaju ga vođi tima i osobi za vođenje predmeta u sertifikacionoj organizaciji . Vođa
tima sastavlja finalni izveštaj sa provere , verifikuje ga svojim potpisom i dostavlja ga osobi
odgovornoj za vođenje predmeta, koja dalje distribuira izveštaj, najpre funkciji koja donosi
odluku o produženju važenja sertifikata (ako je u prva ili druga nadzorna provera), odnosno
odluku o resertifikaciji ( ako je u pitanju II faza inicijalne provere ili obnova sertifikata
nakon 2 nadzorne provere).Izveštaj se dostavlja proveravanoj organizaciji i članovima tima
koji su učestvovali u toj proveri.
Proveravana organizacija je u obavezi da dostavi sertifikacionom telu u
dogovorenom roku plan korekcija i korektivnih mera za neusaglašenosti utvrđene tokom
provere.
Pre samog donošenja odluke o izdavanju ili produženju važenja sertifikata,
sertifikaciona komisija, u slučaju donošenja odluke o izdavanju sertifikata, odnosno
rukovodilac procesa sertifikacije ili osoba za vođenje predmeta, moraju da utvrde da su:

informacije koje je dostavio proveravački tim dovoljne u odnosu na zahteve,
predmet i područje proveravanja i sertifikacije;

preispitane i prihvaćene korekcije i korektivne mere za sve neusaglašenosti koje su
kategorisane kao male neusaglašenosti i da je verifikovana njihova neusaglašenost;

preispitane i prihvaćene korekcije i korektivne mere za neusaglašenosti.
Osobe koje odlučuju o sertifikaciji ne sneju da budu one iste koje su učestvovale u
sprovođenju provere i moraju biti nepristrasne.
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Cilj rada
Cilj je bio da se ukaže na značaj primene sistema menadžmenta kvalitetom
(QMS) i prednosti koje donosi uvođenje ovog sistema zdravstvenoj organizaciji, kao
i način provere primene ovog sistema od strane sertifikacionog tela.
Metodologija rada
Proveravači sertifikacionog tela su obavili proveru implementacije sistema
menadžmenta kvalitetom u jednoj privatnoj zdravstvenoj organizaciji tipa opšte bolnice.
Provera je obavljena prema:

Zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008;

Poslovniku sistema menadžmenta kvalitetom i drugim dokumentima proveravane
organizacije;

Opštim pravilima sertifikacionog tela za sertifikaciju sistema menadžmenta.
Tip provere: II faza inicijalne provere.
Predmet i područje sistema kvaliteta: pregledi, lečenje i postoperativno lečenje
pacijenata izvođenjem hirurških zahvata i intervencija.
Ciljevi provere:

utvrđivanje da li se ostvaruje usklađenost uspostavljeniog sistema menadžmenta sa
kriterijumima provere i sa zakonskim i drugim zahtevima;

utvrđivanje da li je sprovedena interna provera, preispitivanje od strane rukovodstva
i da li se preduzimaju efektivne korekcije, korektivne i preventivne mere;

utvrđivanje da li se identifikuju novi ili izmenjeni zahtevi zakonske regulative, da li
se procenjuje njihov uticaj na sistem menadžmenta kvalitetom i da li se sprovodi redovno
ažuriranje sistema menadžmenta u skladu sa tim (uključujući i preispitivanje ciljeva);

procenjivanje da li se ostvaruje efektivna interna i eksterna komunikacija;

procena efikasnosti i efektivnosti uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom u
odnosu na postavljenu politiku, ciljeve i programe;

utvrđivanje da li se razmatraju i rešavaju žalbe i prigovori dobijeni od korisnika;

preispitivanje organizacionih, kadrovskih i drugih promena i njihov uticaj na
funkcionisanje sistema menadžmenta;

utvrđivanje mogućnosti za poboljšanje uspostavljenog sistema menadžmenta
kvalitetom.
Na osnovu naloga za proveru i programa provere, drugu fazu inicijalne provere
obavio je tim u sastavu dva ocenjivača i ekspert za medicinska pitanja.
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Rezultati rada
Realizacija ciljeva provere i efektivnost proveravanog sistema














Proveravački tim je tokom provere realizovao sve definisane ciljeve provere.
Na osnovu rezultata ostvarivanja ciljeva provere i na osnovu prikupljenih nalaza
provere, proveravački tim je doneo sledeće zaključke u vezi sa efektivnošću
uspostavljenog sistema menadžmenta:
Organizacija efektivno izvodi aktivnosti u okviru predmeta i područja primene
sertifikacije.
Organizacija efektivno vrši analize zahteva, potreba i očekivanja zainteresovanih
strana.
Osnovni Ciljevi sistema menadžmenta kvalitetom usmereni su ispunjavanju zahteva
zainteresovanih strana i zahteva relevantne zakonske regulative.
Utvrđeni su kriterijumi preko kojih se meri efektivnost i efikasnost procesa, kao što
su: broj planiranih i broj ostvarenih usluga i broj registrovanih opravdanih
reklamacija.
Upravljanje procesima je usmereno za dostizanje planiranih rezultata.
Svi neophodni resursi su identifikovani i primenjuju se za praćenje i funkcionisanje
procesa.
Pristup potrebnim resursima potrebnim za funkcionisanje i praćenje procesa je
definisan i vrlo efikasan.
Identifikovane karakteristike procesa se prate i njima se efektivno upravlja.
Organizacija aktivno radi na utvrđivanju neusaglašenosti u procesima i sprovodi
poboljšanja kroz: sprovođenje korekcija svake neusaglašenosti koja se pojavi;
analizu uzroka neusaglašenosti i preduzimaju mere za sprečavanje njihove ponovne
pojave, dok prigovora nije bilo u prethodnom periodu.
Sprovedena interna provera pokazala je efektivnost, pokazala je da sistem zaživeo i
dobro funkcioniše.
Preispitivanje od strane rukovodstva je sprovedeno u meri u kojoj je to moguće pri
drugoj fazi inicijalne provere u cilju održanja i poboljšanja efektivnosti sistema
menadžmenta.

Zaključak provere:
Na osnovu rezultata druge faze inicijalne provere, proveravački tim koji je obavio
proveru, preporučuje da se organizaciji izda sertifikat za sistem menadžmenta
kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008.
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Predlozi za poboljšanja:

Izvršiti ažuriranje procedure .......... Procedura Realizacija pregleda i određivanje
lečenja u procesnom koraku „Prijem pacijenta i provera njegovih podataka i otvaranje
kartona“ delu „Otvaranje kartona pacijenta(zapis ..............)“ jer se karton vodi elektronski.

U procesnom koraku „Priprema neophodnih materijala/ ugradnih materijala za
operaciju“ iz procedure ......... Procedura Realizacija hirurškog lečenja obavezno voditi na
nedeljnom nivou zapis lista neophodnih materijala/ ugradnih materijala za operaciju.

Pojednostavniti Proceduru nabavka ..............

Definisati miminum prihvatljivosti za merenje zadovoljstva pacijenta putem ankete.

Voditi evidenciju prijema ličnih zaštitnih sredstava sa potpisom zaposlenih da su
primili ova sredstva.

Voditi evidenciju o stručnoj edukaciji zaposlenih u proveravanoj organizaciji
(sertifikati, potvrde, diplome i sl.).

Sprovesti edukaciju zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uz potvrdu o
položenim testovima iz ove oblasti (ovaj proces treba da vodi lice za bezbednost i zdravlje
na radu).

Pored svakog aparata ili opreme za rad potrebno je da stoji:
a)
Tehnička i atestna dokumentacija opreme ili aparata za rad (izdaje ustanova
koja je prodala ili distribuirala aparata ili uređaj);
b)
Zapis (uverenje) o funkcionalnosti i tačnosti dotične opreme za rad;
c)
Stručni nalaz o periodičnim i preventivnim pregledima opreme za rad i uređaja
prema predlogu lica za bezbednost i zdravlje na radu i potpisom licenciranog
lica sa zaključkom o ispravnosti, bezbednosti i funkcionisanju opreme za rad
(za ovo je zaduženo lice za bezbednost i zdravlje na radu) a prema zahtevima
Akta o proceni rizika.

Napraviti godišnji program unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada uz uredno
vođenje evidencije o rezultatima provere.

Diskusija
Ovaj standard je izrađen da bi se pomoglo organizacijama svih vrsta i veličina da
primenjuju i sprovode efektivne sisteme menadžmenta kvalitetom, odnosno da bi ostvarile
uspešno vođenje organizacije i njen uspešan rad na jedan sistematičan i transparentan način
u cilju zadovoljenja pacijenata i osoblja. On nema za cilj da nametne uniformnost u strukturi
sistema menadžmenta kvalitetom, niti uniformnost dokumentacije.
Ovaj međunarodni standard je namenjen sledećim korisnicima:
a) Organizacijama koje nastoje da ostvare prednost kroz primenu sistema menadžmenta
kvalitetom;
b) Organizacijama koje nastoje da steknu poverenje korisnika svojih usluga (u ovom
slučaju pacijenata).
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Prema ovom standardu organizacija mora da:






Identifikuje procese sistema menadžemnta kvalitetom i da ih primenjuje u celoj
organizaciji;
Odredi redosled i međusobno delovanje ovih procesa;
Odredi kriterijume i metode potrebne da se obezbedi da izvođenje ovih procesa i
upravljanje njima bude efektivno;
Osigura raspoloživost resursa i informacija neophodnih za podršku izvođenju i
praćenju ovih procesa, odnosno da kontinuirano prati procese, meri i analizira njihove
performanse i nadzire ove procese;
Primenjuje mere potrebne za ostvarivanje planiranih rezultata i stalno poboljšavanje
ovih procesa.

Principi menadžmenta kvalitetom koje najviše rukovodstvo može da koristi pri vođenju
organizacije u cilju poboljšanja performansi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Usmeravanje na korisnike (ispuniti sve zahteve korisnika, i više nego što očekuju);
Liderstvo (lideri - rukovodioci uspostavljaju jedinstvo ciljeva i vođenja
organizacije);
Uključivanje osoblja (puno uključivanje na svim nivoima i korišćenje njihovih
sposobnosti za dobrobit organizacije);
Sistematski pristup menadžmentu (identifikovanje razumevanje ovog sistema u cilju
efektivnosti organizacije);
Procesni pristup (upravljanje odgovarajućim aktivnostima i resursima ostvariti kao
proces);
Stalna poboljšanja ukupnih performansi (stalni cilj organizacije);
Odlučivanje na osnovu činjenica (odluke se zasnivaju na analizi podataka i
informacija);
Uzajamno korisni odnosi sa korisnicima usluga;

396

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

Zaključak
Zaključak naših provera je sledeći:
1. Da medicinske usluge koje se pružaju korisnicima, pored ispunjavanja njihovih
zahteva, ispunjavaju i zahteve odgovarajuće zakonske regulative.
2. Da dokumenti koji cirkulišu odgovaraju zahtevima jednoj ili više procedura i
obrnuto.
3. Da je postignuta potrebna osposobljenost zaposlenih koji direktno ili indirektno
utiču na usaglašenost sa zahtevima za pružanje usluge korisnicima (pacijentima).
4. Da je radna sredina gde se obavlja rad (fizički faktori, hemijski faktori, faktori
životne sredine) u dozvoljenim granicama.
5. Da je način dobijanja informacija (ankete o zadovoljstvo korisnika, podaci korisnika
o kvalitetu pruženih usluga, pohvale, žalbe itd) adekvatan i da se dobijeni podaci
analiziraju i primenjuju u radu organizacije.
6. Da je funkcionisanje informativnog sistema u zdravstvenoj organizaciji
zadovoljavajući.
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УТВРЂИВАЊЕ ДОПРИНОСА ДЕЛАТНОСТИ ПРАВНИХ
СУБЈЕКАТА НА ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
АНАЛИЗОМ БАЗЕ ПОДАТАКА ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА
ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА
Никола Мишић, Н. Живковић, А. Божилов
Факултет заштите на раду у Нишу, Универзитет у Нишу
Апстракт: Пружање и ширење информација о животној средини може допунити основне
законске одредбе које се тичу контролисања карактеристика животне средине. Намена
оваквог начина извештавања о стању животне средине јесте да сви грађани имају право да
знају у којој мери су изложени загађењу које доспева у животну средину. Циљ рада је
усмерен ка анализирању регистрованих правних субјеката из базе података Локалног
регистра извора загађивања (ЛРИЗ), који својом делатношћу доприносе испуштању
загађујућих материја у ваздух, воду, земљиште и генеришу различите врсте отпада. Овај рад
пружиће увид у она предузећа чије делатности генеришу највећу емисију загађујућих
материја у животну средину на територији града Ниша, за период од 2010 – 2013. године.
Тиме се може утврдити који је најзаступљенији облик загађења животне средине на
територији коју покрива ЛРИЗ.

Кључне речи: ЛРИЗ, загађујуће материје, отпад
Abstract: Providing and spreading environmental information can complement basic legal
provisions relating to the control of environmental characteristics. The purpose of this reporting
method about environment conditions is that all citizens have the right to know the extent to which
they are exposed to pollution that comes into the environment. The aim of this paper is to analyze
registered legal entities from the Local Registry of Pollution Sources (LRPS) database, which
contribute to the release of pollutants into the air, water, land and generate different types of waste.
This paper will provide an insight into those companies whose activities generate the highest
emissions of pollutants in the environment in the territory of the city of Niš, for the period from
2010. to 2013. This can determine the most common form of environmental pollution in the
territory covered by LRPS.

Key words: LRPS, pollution, waste
УВОД
Повећана продуктивност представља најзначајнији фактор економског раста, који
уједно може утицати и на повећани раст емисије загађујућих материја. Услед познате
проблематике о загађивању животне средине и недовољне информисаности грађана у вези
са тим, јавља се потреба за развијањем адекватних информационих система који ће то
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омогућити. За потребе извештавања о стању загађености животне средине на светском
нивоу, формиран је јединствен Регистар ослобађања и транспорта загађујућих материја
(Pollutant Release and Transfer Registers - PRTRs) [1]. PRTRs представља нову стратегију која
има за циљ смањење ризика од емисије полутаната и трансфера у животној средини до
рецептора, промовисање смањења загађења и превенције кроз чисту производњу унутар
правних субјеката, контролисање загађења и ширење учешћа јавности у процесима
доношења одлука из области заштите животне средине [2].
Омогућавањем транспарентности података правних субјеката, где услед њихових
активности настају одређене загађујуће материје, услед чега долази до нарушавања
квалитета животне средине, јавност може бити упозната са степеном и нивоом загађености
животне средине у свом окружењу. Извештавањем путем медија и разним документима
могу се подстаћи државни органи за предузимање потребних корака у циљу смањења
загађења.
У многим деловима света, развијен је концепт усвајања законодавства за увођење
поступака контроле стања животне средине укључивањем јавног мњења. Тиме се
успоставља нови принцип очувања квалитета животне средине[3]. Утврђивањем количина
и праћење емисије загађујућих материја смањује се ниво ризика од њиховог негативног
дејства. Развијање и стално унапређивање оваквог типа регистра може бити главни
покретач за смањење загађења у многим секторима привреде.
Факултет заштите на раду у Нишу од 2011. године реализује пројекат „Унапређење
система мониторинга и процене дуготрајне изложености становништва загађујућим
супстанцама у животној средини применом неуронских мрежа“, финансираног од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У оквиру овог
пројекта реализује се и подпројекат под називом „Креирање апликације за успостављање
регистра испуштања и преноса загађујућих супстанци у животну средину“. Резултат
подпројекта је реализована Web апликација – Локални регистар извора загађивања (ЛРИЗ),
са одговарајућом базом података o загађивачима, за територију града Ниша [7].
Web апликације ЛРИЗ представља један од основних сегмената информационог
система о заштити животне средине на нивоу локалне заједнице. Она може пружити
одговор на потребу за квалитетним и прецизним информацијама о загађивању животне
средине од стране предузећа која емитују загађујуће материје у животну средину. Регистри
оваквог типа представљају адекватне и поуздане информационе системе који садрже
податке о емитовању и кретању загађујућих материја и отпада кроз животну средину.

ЦИЉ РАДА
Овај рад има за циљ да анализира регистроване правне субјекте које својом
делатношћу испуштају загађујуће материје у ваздух, воду, земљиште и генеришу различите
врсте отпада. Тиме се обезбеђује увид које делатности имају највећи удео у загађење
животне средине. Анализа обухвата територију града Ниша, за период од 2010 – 2013.
године.
Сви правни субјекти који се баве неком од делатности наведених у Прилогу 1.
Правилника о методологији за израду Националног и Локалног регистра извора загађивања,
као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС", бр.
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91/2010 и 10/2013) [4], и чији капацитети прелазе задате граничне вредности, имају обавезу
да се пријаве на регистар и унесу потребне податке, у зависности на који начин њихова
делатност утиче на загађење животне средине [1]. Овакав начин функционисања регистра
захтева годишње извештавање (достављање/уношење података) свих правних субјеката
чије делатности су наведене у Прилогу 1 Правилника [4].

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОД РАДА
Према дефинисаном циљу рада, коришћени метод за утврђивање које делатности
имају највећи удео у загађење животне средине је анализа докумената, тј. анализирање
формиране базе података.
Поступак анализирања вршен је издвајањем правних субјеката из базе према
делатностима, затим издвајањем емитованих загађујућих материја и генерисаног отпада, а
које доспевају у одређене рецепторе животне средине (ваздух, вода, земљиште) [8].
Оваква анализа пружа увид које делатности имају највећи допринос у загађењу
животне средине на територији града Ниша.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Увидом у базу података ЛРИЗ-а, и у складу са Прилогом 1 Правилника [4],
заступљене су делатности из следећих сектора: Производња и прерада метала; Производња
шинских возила; Управљање отпадом и отпадним водама; Постројења за прераду дувана;
Постројења за производњу алкохолних и безалкохолних пића; Постројења за производњу
електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре; Постројења за производњу,
третман, прераду или обраду производа из сировина биљног порекла – Производња
пекарских производа; Постројења за захватање, прераду и дистрибуцију вода; Постројења
за рад на саобраћајницама; Пружање услуга превоза.
Укупан број правних субјеката, разврстаних према делатностима, који су
подносили извештаје о емисијама загађујућих материја и генерисању отпада у Web
апликацију ЛРИЗ-а приказан је на Слици 1. Може се приметити да за поменути период, није
одржан континуитет прикупљања података од правних субјеката. Зато је важно напоменути
да се за 2010. годину регистровало 25 правних субјеката, у 2011. години 9, у 2012. години 4
и у 2013. години 16 правних субјеката.
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Слика 1. Број регистрованих правних субјеката разврстани по делатностима

Најзаступљеније делатности правних субјеката обухватају сектор Управљања
отпадом и отпадним водама. У оквиру тога подразумевају се постројења за спаљивање,
пиролизу, процесирање, хемијски третман или одлагање опасног и неопасног отпада на
депонију. Такође могу се издвојити правни субјекти из Енергетског сектора, односно
постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или
загрејаних гасова – топлане.
Управљање отпадом
Анализа правних субјеката, који својим активностима генеришу одређене количине
и типове отпада, извршена је према делатностима, години, називу, карактеру и количини
отпада, Слика 2. Доминантну улогу у количини генерисаног отпада имају делатности из
сектора Управљања отпадом и отпадним водама.
Структура отпада који настаје активностима сектора Управљања отпадом и
отпадним водама је углавном индустријског типа, који садржи ферозне метале, обојене
метале и њихове легуре. Овакав тип отпада углавном има особине неопасног отпада.
На Слици 2 приказане су делатности чије активности стварају и опасан отпад. Међу
њима треба истаћи делатности Производње и прераде метала, Постројења за рад на
саобраћајницама и Постројења за прераду дувана. Отпад који произилази из ових
делатности се састоји од разних отпадних уља, отпадних акумулатора, оловних батерија,
отпадних емулзија, отпада од ливења гвоздених одливака, итд. Најзаступљенији опасан
отпад ствара се активностима делатности Производње и прераде метала. Отпадна емулзија
из процеса галванизације, отпадни акумулатори и оловне батерије имају корозивно
својство. Отпад од ливења гвоздених одливака може изазвати наследне генетске недостатке,
односно има мутагено својство. Разна отпадна уља имају токсична својства уколико се
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изложе животној средини. Остали опасни отпади који садрже опасне супстанце имају
запаљива својства.

Слика 2. Количина генерисаног отпада разврстана према делатностима и називу отпада

Емисије у ваздух
У зависности од активности правних субјеката, емитују се и различите загађујуће
материје у ваздух. На територији града Ниша, према ЛРИЗ-у, заступљене загађујуће
материје емитоване у ваздух су суспендоване честице, угљен моноксид, азотни оксиди,
сумпор диоксид, тешки метали (никл и једињења никла, бакар и његова једињења), итд. На
слици 3 и 4 приказане су количине загађујућих материја у ваздух, разврстане по
делатностима и годинама.
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Слика 3. Емисије у ваздух разврстане према делатностима и називу загађујућих материја

Слика 4. Емисије у ваздух правних субјеката из Енергетског сектора
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На основу Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух
из постројења за сагоревање и на основу Прилога 2 – Граничне вредности емисија за
постојећа средња постројења за сагоревање [5], издвојене су присутне загађујуће материје у
ваздух са граничним вредностима (Табела 1). Поменуте делатности као гориво у својим
активностима користе мазут, осим Градске топлане 9, која користи само природни гас.
Граничне вредности емисија никла, бакра и њихових једињења нису дефинисане овом
Уредбом.
Табела 1. Граничне вредности емитованих загађујућих материја у ваздух
Гориво
Мазут
Природни
гас

Угљен моноксид
[mg/m3]

Сумпор диоксид
[mg/m3]

Азотни оксиди
[mg/m3]

170

1700

250

Суспендоване
честице
[mg/m3]
50

100

10

100

50

Делатности правних субјеката који прекорачују дефинисане граничне вредности,
разврстане по загађујућим материјама, су у Табели 2.
Табела 2. Листа делатности које прекорачују граничне вредности према Уредби [5]
Измерене концентрације
Делатност
Загађујућа материја
[mg/m3]
Енергетски сектор
2010
2013
Градска топлана 5
198,6
1007,5
Угљен моноксид
Градска топлана 1
2547,45
/
Градска топлана 2
2280,45
/
Градска топлана 4
1707
/
Градска топлана 5
1795,9
/
Сумпор диоксид
Градска топлана 6
2192,95
/
Градска топлана 7
2531,3
/
Градска топлана 8
2234,8
/
Градска топлана 10
2721,5
2056,8
Градска топлана 1
315,95
690,9
Градска топлана 2
264,65
803,2
Градска топлана 6
285,8
637,7
Градска топлана 7
258,3
/
Градска топлана 8
259,15
683,1
Азотни оксиди
Градска топлана 9
209,3
/
Градска топлана 10
329,3
853
Градска топлана 3
/
634,4
Градска топлана 4
/
719,4
Градска топлана 5
/
669,6
Градска топлана 10
271,3
2013
Суспендоване честице

Према бази података ЛРИЗ-а и претходног приказа, главни извор емитовања
загађујућих материја у ваздух представљају делатности из Енергетског сектора (Слика 4).
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Важно је напоменути да су ове вредности заступљене само у грејној сезони. Емисије
загађујућих материја осталих делатности су испод граничних вредности.

Емисије у воде
На територији града Ниша регистрована су 5 правна субјекта чије активности
емитују загађујуће материје у воде. Сва 5 правна субјекта су унеле податке за 2010 годину,
док је за 2012. и 2013. годину само један, од 5 регистрованих правних субјеката, поднео
извештај о емисијама у воде. На слици 5 приказане су загађујуће материје емитоване у воде
разврстане по делатностима и години. Највећи допринос загађењу вода имају делатности
Производња пекарских производа и Постројења за прераду дувана. Услед комплексности
технолошког процеса, могу се и очекивати различите загађујуће материје у водама.

Слика 5. Емисије у воде разврстане према делатностима и називу загађујућих материја

На основу Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање [6], у Табели 2 су издвојене граничне вредности емисије за
загађујуће супстанце за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у канализацију.
Потребно је напоменути да за одређене загађујуће материје са Слике 5 нису наведене
граничне вредности емисије у Табели 3.

405

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

Табела 3. Граничне вредности емитованих загађујућих материја у воде
Загађујућа материја
ГВЕ [mg/l]
Сулфати
400
Уља и масти
50
Суспендоване материје
35
Хлориди
800
Укупни азот
150
Укупан фосфор
20
Укупни хром
1
Укупни бакар
2
Укупно олово
0,2
Детерџенти
1
Укупно гвожђе
200

Према приказаним граничним вредностима емисија и концентрација загађујућих
материја у воде, делатности правних субјеката (Производња и прерада метала, Постројења
за захватање, прераду и дистрибуцију вода, Постројења за прераду дувана, Постројења за
производњу алкохолних и безалкохолних пића и Производња пекарских производа) немају
негативан утицај на загађење вода на територији града Ниша, за период 2010, 2012 и 2013.
године.

ЗАКЉУЧАК
Структура ЛРИЗ-а обезбеђује формирање базе података о потенцијалним
загађивачима чије активности могу угрозити стање животне средине, заједно са пописом
емитованих загађујућих материја у ваздуху, води, тлу, као и праћење токова одлагања и
генерисања отпада.
Извршена анализа пружила је увид које делатности највише доприносе загађењу
животне средине. Највећи удео у генерисању и одлагању отпада има сектор Управљања
отпадом и отпадним водама. Такође је утврђено да емитовање загађујућих материја у ваздух
највише потиче из Енергетског сектора – Градске топлане.
Такође, анализа је показала да правни субјекти својим делатностима немају
негативан утицај на загађење вода, а уједно нема регистрованих правних субјеката чије
делатности врше емисије у земљиште.
Међутим, приликом анализирања базе података ЛРИЗ-а и представљања реалног
стања о уделима разних делатности на загађење животне средине, главни проблем је био у
томе што се није одржао континуитет у прикупљању података. Број регистрованих правних
субјеката је био различит за цео посматран период.
Коначан исход анализе може бити сугестија за допуну структуре ЛРИЗ-а, да се
поред концентрација загађујућих материја прикажу граничне вредности емисија као и
негативни ефекти и могуће последице за одређене нивое концентрација. С обзиром да је
ЛРИЗ намењени јавности, она са оваквом допуном биће детаљније информисана о
опасностима реализације одређене делатности на њеној територији од стране неког правног
субјекта.
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Apstrakt
Unapređenje integralnog sistema zaštite životne sredine podrazumeva mere, uslove i
instrumente za održivo upravljanje i očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i
kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića. Sprovođenje navedenih
mera moguće je ostvariti sprečavanjem, kontrolom, smanjivanjem i sanacijom svih oblika
zagađivanja životne sredine, promovisanjem i upotrebom proizvoda, procesa, tehnologije i
prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, kao i primenom posebnih pravila ponašanja u
upravljanju otpadom od njegovog nastanka do odlaganja, odnosno sprečavanjem ili
smanjenjem nastajanja, ponovnom upotrebom i reciklažom otpada, izdvajanjem sekundarnih
sirovina i korišćenjem otpada kao energenta. [1] U radu je dat primer dobre prakse
prikupljanja, otkupa, sortiranja, skladištenja, pakovanja i prodaje određenih vrsta
sekundarnih sirovina.

Ključne reči: otpad, reciklaža, sekundarne sirovine, upravljanje.
Abstract
The improvement of the integral environmental protection system includes measures,
conditions and instruments for the sustainable management and preservation of the natural
balance, integrity, diversity and quality of natural values and conditions for the existence of
all living beings. The implementation of these measures can be achieved by preventing,
controlling, reducing and remediating all forms of environmental pollution, promoting and
using products, processes, technologies and practices that are less endangering the
environment, as well as by applying special waste management rules from its creation to
disposal, regarding prevention or reduction of generation, reuse and recycling of waste,
separation of secondary raw materials and use of waste as energy source. [1] The paper
presents an example of good practice of collecting, buying, sorting, storing, packaging and
selling certain types of secondary raw materials.

Keywords: waste, recycling, secondary raw materials, management.
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Uvod
Urbanizacija predstavlja jednu od najznačajnijih promena na globalnom nivou.
Nagli rast populacije u urbanim sredinama doveo je i do naglog porasta količine otpada koji
pored ekonomskog uticaja ima i značajan uticaj na životnu sredinu. Povećana zabrinutost
zbog negativnog uticaja na životnu sredinu, kao i neizbežna potreba za održivim razvojem,
postavili su upravljanje otpadom u fokus javnosti.
Upravljanje otpadom je značajan segment održivog razvoja koji uključuje
ekonomske, ekološke, tehničke, socijalne i druge aspekte. Pod upravljanjem otpadom
podrazumeva se sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru
sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad
tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja. [1]
Neophodnost integrisanog upravljanja otpadom nameće razvijanje novih metoda i pristupa
sa ciljem smanjenja, reciklaže i ponovnog korišćenja otpada.
Poslednjih godina ulažu se značajni napori države da se ovaj problem blagovremeno
reši i zadovolje standardi zemalja Evropske unije. Usvajanjem Strategije upravljanja
otpadom za period 2010-2019. godine Vlada Republike Srbije postavila je polaznu osnovu
za obezbeđvanje uslova za racionalno i održivo upravljanje otpadom. Takođe, Strategija
razmatra potrebe za institucionalnim jačanjem, razvojem zakonodavstva, sprovođenjem
propisa na svim nivoima, edukacijom i razvijanjem javne svesti. [1]
Neadekvatno postupanje sa otpadom jedan je od ključnih problema u oblasti zaštite
životne sredine u Republici Srbiji. Otpad koji se generiše u sve većim količinama se često
bez prethodnog tretmana odlaže na postojeće gradske ali i divlje deponije. Pored
ugrožavanja životne sredine i zdravlja ljudi ovakav način deponovanja otpada dovodi i do
značajnog gubitka resursa.
Značajan segment u upravljanju otpadom predstavlja upravljanje sekundarnim
sirovinama. Naime, Zakonom o upravljanju otpadom, kao i Pravilnikom o uslovima i načinu
razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina, propisuju se bliži uslovi i način
razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina koje se mogu koristiti ili doradom,
odnosno preradom, a potiču iz tehnoloških procesa proizvodnje, reciklaže, prerade ili
regeneracije otpadnih materija, usluga, potrošnje ili drugih delatnosti.
U bazi podataka Agencije za reciklažu registrovana su 302 privredna subjekta za
poslove sakupljanja, tretmana, uvoza i izvoza sekundarnih sirovina. Ovi privredni subjekti se
većim delom bave sakupljanjem i prometom industrijskih sekundarnih sirovina. Takođe, u
skladu sa potrebama, pojedini privredni subjekti počinju i sami da organizuju sakupljanje
sekundarnih sirovina. [1]
U radu je dat primer dobre prakse prikupljanja, otkupa, sortiranja, skladištenja,
pakovanja i prodaje određenih vrsta sekundarnih sirovina u postrojenju za upravljanje
otpadom “SCRAP METAL TRADERS” D.O.O. Raška.
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Upravljanje sekundarnim sirovinama-primer dobre prakse
Opis objekta
Najveći obim prometa na Platou za razvrstavanje i skladištenje metalnog otpada
“SCRAP METAL TRADERS” D.O.O. Raška, ostvaruje se u delu prikupljanja sekundarnih
sirovina. Na Platou za razvrstavanje i skladištenje metalnog otpada koriste se sledeće mašine
i oprema:





transportni kamioni sa radnom rukom,
vaga (mogućnost merenja do 60 t)
vaga (mogućnost merenja do 1t)
ručni alati.

Plato za razvrstavanje i skladištenje metalnog otpada čini ograđeni prostor površine
8.640m2. Plato za razvrstavanje i skladištenje metalnog otpada raspolaže dovoljnim
prostorom za preuzimanje i razvrstavanje otpada, slobodnom površinom neophodnom za
obavljanje unutrašnjeg transporta, prostorom dovoljne površine za skladištenje sekundarnih
sirovina, kao i prostorom odgovarajuće površine za smeštaj uređaja za pripremu otpada.
Kapacitet skladišta je 10 t dnevno.
Na platou su odvojeni prostori za klasifikaciju i privremeno skladištenje otpada. Na
platou za razvrstavanje i skladištenje metalnog otpada postoji vodovodna i kanalizaciona
instalacija. Napajanje električnom energijom upravne zgrade izvedeno je priključkom na
mrežu elektrodistribucije. Za zaštitu od atmosferskog pražnjenja izvedena je klasična
gromobranska instlacija.

Opis tehnološkog procesa
“SCRAP METAL TRADERS” D.O.O. Raška bavi se prikupljanjem, odnosno
otkupom, sortiranjem, skladištenjem, pakovanjem i prodajom metalnog otpada. Na lokaciji
se otkupljuju i skladište sve vrste metalnog otpada (Pravilnik o uslovima i načinu
sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina
ili za dobijanje energije "Sl. glasnik RS", br. 98/2010). [3]
Otkupljeni otpad se meri, pregleda i razvrstava po kategorijama: otpadno gvožđe,
otpadni čelik, otpadni gus, otpadni aluminijum, otpadni bakar i otpadni mesing.
Sekundarne sirovine - ferozni metali se posle razvrstavanja skladište na posebne
skladišne prostore.
Sekundarne sirovine - obojeni metali nakon razvrstavanja odlažu se i skladište do
isporuke.
U okviru metalnog otpada koji se doprema na predmetnu lokaciju deo čine
rashodovani motori. Ovi motori se dopremaju isključivo u rasklopljenom stanju i to potpuno
oprani i očišćeni od ulja od strane isporučioca.
Sve sekundarne sirovine se preuzimaju od firmi po prethodno sklopljenim
Ugovorima i od građanstva sa kojima se potpisuje paragon blok sa svim potrebnim
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podacima o donosiocu sekundarne sirovine, količini i vrsti sekundarne sirovine i sl.
Kod postupka sakupljanja sekundarnih sirovina, prema Pravilniku o uslovima i
načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna
sirovina ili za dobijanje energije, potrebno je obavezno voditi i čuvati propisanu evidenciju
na sledeći način:
-Preduzeće razvrstava otpad prema poreklu (Katalog otpada). Razvrstani otpad
može da sadrži najviše 5% nečistoća.
-U slučaju da je otpad predviđen za prekogranično kretanje utvrđuje se i nacionalna
oznaka otpada u skladu sa otpadom.
-Pakovanje sekundarnih sirovina se vrši posebno, prema kategoriji, na način utvrđen
propisanim standardima. Pakovanje se izvodi tako da su zapremina i težina pakovanja
ograničene do minimalne adekvatne količine, a istovremeno obezbeđuju neophodan nivo
sigurnosti za prihvatanje pakovane sekundarne sirovine od strane korisnika.
-Materijali koji se koriste za pakovanje su proizvedeni na način da se smanji uticaj
na životnu sredinu prilikom njihovog daljeg odlaganja. Pakovanje je takvo da je sadržaj
opasnih supstanci u samom materijalu za pakovanje sveden na minimum.
-Upakovan otpad koji se koristi kao sekundarna sirovina obeležava se stavljanjem
natpisa koji sadrži naziv i sedište ili znak proizvođača otpada, naziv i indeksni broj otpada u
skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju kategorije, klasifikacija i ispitivanje otpada.
[2]

Prijem sekundarnih sirovina
Sve sekundarne sirovine preuzimaju se od firmi po prethodno sklopljenim
Ugovorima i od građanstva. Prijem sekundarnih sirovina se vrši na samoj lokaciji.

Istovar sekundarnih sirovina
Istovar sekundarnih sirovina se vrši na delu Platoa koji je predviđen za tu namenu i
adekvatno obeležen.

Razvrstavanje sekundarnih sirovina
Metalni otpad se razvrstava i klasifikuje prema vrsti. Mehanička obrada, kasacija,
rezanje, sečenje sekundarnih sirovina ne vrši se na pomenutoj lokaciji.
Razvrstavanje otpada i ostataka od obojenih metala na istorodne metale i legure vrši
se na osnovu razlikovanja njihove metalne osnove ili drugih vizuelnih razlika.
Vizuelno razvrstavanje izvodi se uglavnom ručno i zasniva se na činjenici da
pojedine komponente sekundarnih sirovina imaju različitu boju, specifičnu težinu, tvrdoću i
slično (na primer, prema boji je lako odvojiti gvozdeni, bakarni i aluminijumski otpad).
Razvrstavanje otpada je od izuzetnog značaja jer omogućava jednostavniju direktnu
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preradu metala uz iskorišćenje legirajućih elemenata, bez procesa rafinacije metala.

Klasifikacija sekundarnih sirovina
Klasifikacija sekundarnih sirovina prikazana je u Tabeli 1.
Tabela 1. Klasifikacija sekundarnih sirovina
Indeksni broj
Vrste sekundarnih otpada

Sastav

Struganje i obrada metala

020110

otpad od metala

Otpad iz industrije gvožđa i čelika

100210

otpad od mlevenja

Otpad iz industrije gvožđa i čelika

100299

otpad koji nije drugačije
specificiran

Struganje i obrada ferometala
Struganje i obrada obojenih metala
Otpad od ambalaže
Stara vozila koja ne sadrže ni
tečnosti ni druge

otpad od ferometala

120101
120103

otpad od obojenih metala

150105

kompozitna ambalaža
stara, havarisana vozila

160106

opasne
komponente
Ferozni metali
Obojeni metali
Bakar, bronza, mesing
Aluminijum
Gvožđe i čelik
Otpad od gvožđa i čelika
Otpad od obojenih metala

160117
160118
170401
170402
170405
191001
191002

otpad od ferometala
otpad od obojenih metala
otpad od mesinga
otpad od aluminijuma
otpad od gvožđa i čelika
otpad od gvožđa i čelika
otpad od obojenih metala

Identifikacija izvora rizika
Ovim postrojenjem i planom upravljanja otpadom, mogu se bezbedno razvrstavati i
skladištiti gotovo sve vrste otpadnih materjala iz premeta ovog projekta.
Planirani kapaciteti su odraz kako tržišne tako i kapacitativne realnosti.
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Iz napred navedene tehničko-tehnološke slike procesa razvrstavanja i skladištenja,
identifikuju se sledeći rizici koji mogu nastati upravljanjem postrojenjem:
• Proces razvrstavanja i skladištenja metala ne nosi rizike po pitanju akcidenta bilo
koje vrste.
• U procesu se ne koriste rastvarači i emulzije, tako da nema značajnih rizika po
pitanju zagađivanja zemljišta i vodotokova.

Kontrola zagađivanja životne sredine i ugrožavanja ljudi
Problemi na platou za razvrstavanje i skladištenje otpada mogu se sagledati kroz
emisiju prašine pri obavljanju osnovne delatnosti i usled odvijanja saobraćaja u okviru
kompleksa.
S obzirom na činjenicu da se na lokaciji neće vršiti tehnološki proces prerade
sekundarnih sirovina nema potrebe za opremanjem postrojenja filterskim jedinicama.
Do emisije prašine može doći prilikom manipulativnih operacija na lokaciji koja je
lokalnog i privremenog karaktera pa samim tim ne može bitno uticati na zagađivanje životne
sredine.
Zagađivanje vazduha koje potiče od odvijanja saobraćaja, posledica je kretanja
vozila internim saobraćajnicama. Zbog ograničenog broja vozila, može se konstatovati da
odvijanje saobraćaja na lokaciji i u okviru kompleksa ne utiče značajno na zagađivanje
vazduha.
Problem otpadnih voda može se sagledati kroz nastajanje sanitarnih, fekalnih i
atmosferskih voda. Sanitarne i fekalne vode odvode se gradskom kanalizacijom.
U cilju prevencije zagađivanja voda i zemljišta ugrađen je separator ulja i masti.
Atmosferske vode koje su zaprljane u kontaktu sa platoom i eventualnim dodirom sa
iscurelim uljem usmeravaju se u separator suspendovanih materija, ulja i masti. Obaveza
Operatera je da održava i kontroliše ispravnost funkcionisanja separatora i da sklopi Ugovor
sa ovlašćenom organizacijom koja vrši usluge pražnjenja separatora.
Uticaj postrojenja, uz predviđene mere, na zagađivanje podzemnih voda i zemljišta
ne postoji.
Na postojećoj lokaciji generiše se čvrst i tečni otpad.
Tečni i čvrst otpad koji se generiše u procesu rada “SCRAP METAL TRADERS”
D.O.O. dat je sledećom tabelom:
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Sastav otpada

Kancelarijski (kućni)
i organski
otpad
Otpadni ambalažni
papir
Plastična ambalaža
Masne tekstilne i
slične krpe
Sanitarne vode od
higijene

200301

papir, plastika, boce, ostaci
hrane isl.

150101

papir, karton

150102
150203

Fekalni otpad iz
sanitarnih čvorova
Mulj iz separatora

020199

PVC i druge folije, PE kese
tekstilne krpe nakon
eksploatacije
masnoće+prljavština+površinski
aktivne
materije
urin+fekalije

130502

zemlja+pesak+voda+motorno ulje

020199

Upravljanje otpadom obavlja se na jedinstvenom kompleksu koji se sastoji iz platoa
za odlaganje, razvrstavanja otpada od metala, čelika, obojenih metala i dr.
Transport sekundarnih sirovina vršiće se gradskim
saobraćajnicama
do
kompleksa. Na ulazu u kompleks je postavljena tabla sa natpisom prema važećim propisima
lokalne samouprave.
Ceo kompleks je ograđen ogradom od čelične mreže visine 2 m.
Proces kontrole u postrojenju za upravljanje otpadom ogleda se u kontroli
zagađivanja životne sredine, zaštiti od požara, kontroli prijema otpada i zaštiti od buke. [4,5]

Zaključak
Upravljanje otpadom predstavlja jedno od nekoliko ključnih pitanja u oblasti zaštite
životne sredine. Prioriteti u praksi upravljanja otpadom mogu se podeliti na nekoliko
ključnih aktivnosti: prevenciju stvaranja otpada i smanjenje korišćenja resursa, ponovna
upotreba, odnosno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu, reciklaža odnosno tretman
radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda, iskorišćenje odnosno
korišćenje vrednosti otpada (izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada, kompostiranje,
spaljivanje uz korišćenje energije).
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ДИРЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ЕКО-ДИЗАЈНУ И
ОЗНАЧАВАЊУ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ: АНАЛИЗА
РАЗВОЈА И НОВИХ РЕВИЗИЈА
DIRECTIVES OF THE EUROPEAN UNION ON ECO-DESIGN AND ENERGY
LABELING: ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT AND THE LATEST
RECASTS
Срђан Глишовић, Жарко Јанковић,
Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу
Резиме: Анализа развоја и обухвата техничких директива ЕУ је од значаја за
произвођаче, извознике на тржиште ЕУ, пројектанте и креаторе легислативних мера.
Рад представља анализу домета и последица које примена нових или обновљених
европских директива доноси у вези са унапређењем еколошких својстава трајних
погрошних добара. У фокусу ове анализе су директилве о еко-дизајну и означавању
потрошње енергије.

Кључне речи: ErP, ознаке енергетске ефикасности, еко-дизајн, директиве ЕУ

Abstract: It is of particular importance to closely follow the development and the scope of
the latest recasts of EU directives, both for manufacturers/exporters to the EU market, and
product designers/decision makers .The paper provides an analysis of the scope, and the
consequences that the implementation of recast European directives might have for the
improvement of durable consumer goods and their environmental features.

Keywords: ErP, Energy Labels, Eco-design, EU directives

УВОД
Савремена правна регулатива све чешће и све садржајније третира питања
одговорности за третман новонасталог отпада. Директорат XI администрације
Европске Уније у Бриселу надлежан је за проблеме животне средине и обнављања
индустријских сировина рециклирањем. Ово тело дефинише ставове који се тичу
трајних потрошних добара и објављује директиве за спровођење утврђене политике
развоја у овој области. Неке од директива већ дуго су у примени, а Директорат
последњих година ради на пројектима везаним за циркуларну економију.
Електрични и електронски апарати представљају посебан сегмент трајних
потрошних добара који се у последњој декади нашао у фокусу законодавства
европских земаља због своје распрострањености, специфичног утицаја на животну
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средину и нагомилавања отпада. Процењује се да се у земљама Европске Уније
годишње генерише 2 милијарде тона отпада од чега 4% чине електрични апарати на
крају употребне вредности. Међутим, још почетком XXI века је уочен тренд пораста
количине ове врсте отпада по стопи три пута већој од просечног прираста комуналног
отпада у свим категоријама [1]. Нагомилавање електронског отпада је последица
убрзаног технолошког прогреса, посебно у домену информатике и телекомуникација.
У многим земљама југоисточне Европе преко 90% ислужених електричних апарата
још увек одлази на депоније и у инцинераторе, без рекуперације материјала и/или
уградних елемената. Депонијско одлагање све већих количина отпада ове категорије
додатно угрожава животну средину због садржаја токсичних супстанци, у првом реду
олова, живе и кадмијума.

ДИРЕКТИВА О ЕКОЛОШКИ ОДГОВОРНОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
ПРОИЗВОДА КОЈИ КОРИСТЕ ЕНЕРГИЈУ (ErP / Ecodesign Directive)
У намери да подстакне превенцију негативних утицаја сложених индустријских
производа у развојној фази, и створи правни простор за дефинисање елемената
еколошки подобног пројектовања. Европски парламент је 2005. године усвојио
предложену директиву којом се обезбеђују паневропска кохерентна правила у погледу
примене принципа еко-пројектовања (Directive 2005/32/EC on the Eco-Design of
Energy-using Products – EuP). Директива није садржала директне захтеве у вези са
пројектовањем конкретних производа, већ је дефинисала услове и критеријуме за
успостављање одговарајућих имплементационих мера (енг. Implementing Measures) и
захтева које се односе на еколошки релевантна својства производа (у првом реду
потрошњу енергената) и могућности њиховог ефикасног унапређивања. Намера је
била да се применом директиве утиче на побољшање квалитета производа, заштиту
животне средине и активацију тржишних механизама као гаранта одрживости,
концепта који се њоме промовише. Непосредни циљеви директиве били су:
 Обезбеђење слободне дистрибуције производа који користе енергију (EuP) на
територији ЕУ;
 Побољшање еко-карактеристика производа и квалитета животне средине;
 Рационализација употребе енергената.
Применом директиве произвођачи се подстичу да производе пројектују имајући
на уму њихов дугорочни утицај на квалитет животне средине. Остављен је, међутим,
простор за активацију имплементационих мера усмерених према конкретним групама
производа и специфичним аспектима оптерећења животне средине (потрошња
енергије, генерисање отпада, потрошња воде, продужење животног века производа и
сл.). Имплементационе мере се доносе по процени утицаја на животну средину и
после консултација са разноликим заинтересованим странама. Од примене директиве
се очекивало да поспеши ефикасност и синергизам са осталим легислативним актима
Европске уније, као и да подржи иницијативе које се тичу еколошких аспекта
производа (WEEE, RoHS, Директива о означавању енергетске ефикасности (енг.
Energy Labelling Directive - EL)). У погледу компатибилности са осталом регулативом
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која је уско повезана са процесом пројектовања, сматрало се да су производи који су
стекли право на еко-ознаку у сагласју са прокламованим захтевима. Са друге стране,
иако нпр. EMAS сертификација сама по себи не претпоставља сагласје са наводима ове
директиве, произвођачи који су примењивали EMAS са елементима еко-пројектовања,
могли су да свој систем управљања квалитетом животне средине употребе за
потврђивање усаглашености особина својих производа са одговарајућим
имплементационим мерама.
Директива EuP пружала је примат самопрокламованим мерама одговарајућег
индустријског сектора у односу на регулативу, уколико се сматрало да се на тај начин
долази до ефикаснијих решења. Процену о ефикасности доносила је Европска
Комисија после консултација са форумом заинтересованих страна који је сучељавао
представнике индустрије држава чланица и невладиних организација. Конкретне
имплементационе мере су се доносиле за сваку специфичну врсту производа, под
контролом панела стручњака из свих држава ЕУ. Мере о којима се одлучивало
дефинисале су енергетске карактеристике сваког производа, као и одговарајуће
означавање којим се омогућило потрошачима да начине квалификован избор на
тржишту. За правни основ директиве узет је принцип заједничког тржишта (члан 95
Повеље ЕУ). Ова чињеница за последицу има ограничење права држава чланица да
самостално доносе строже прописе из домена заштите животне средине од оних који
су исказани директивом. Избор оваквог правног упоришта објашњен је неопходношћу
остваривања хармонизације производа и слободног протока роба унутар ЕУ.
Анализа садржаја документа EuP, указује на следеће елементе који су били од
важности за развој акционих планова и стратегија еколошки одговорног пројектовања
[2]:
 Директива је дефинисала услове, критеријуме и методологију на основу којих
је Комисија могла да усвоји захтеве у погледу еколошки подобног пројектовања за
сваки појединачни тип производа;
 Директива се односила на било који производ који користи енергију,
изузимајући моторна возила;
 Директива није постављала никакве законске обавезе пред потрошаче, до
доношења имплементационих мера;
 Директива је садржала приоритетну листу производа (грејна и расветна тела,
канцеларијска електронска опрема, кућни електронски уређаји и stand-by
прекидачи);
 Директивом је предвиђено да свака имплементациона мера буде пропраћена
меморандумом који садржи ближа објашњења и процену утицаја производа на
животну средину.
Одредбе директиве су примењиване само на оне производе који поседују
изражен утицај на животну средину, производе који су значајно заступљени на
унутрашњем тржишту ЕУ и производе код којих постоји јасан потенцијал за
побољшање еколошких карактеристика.
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Директива 2005/32/EC о еко-дизајну производа који користе енергију, такође
позната и као „EuP“ или „Екодизајн директива“, је 2009. године замењена новом, са
ознаком 2009/125/EC. Најзначајнију модификацију представљао је проширени
обухват у односу на пређашњу формулацију "производи који користе енергију", јер
новија верзија обухвата и "производе који се односе на потрошњу енергије", због чега
је овај документ познатији под називом "ErP директива" (енг. Energy-related Products
Directive). На тај начин се, осим производа обухваћених претходним документом (као
што су нпр. електрични уређаји, апарати за домаћинство и сл.) под окриље директиве
стављају и неки други производи (нпр. прозори и изолациони материјали). Постављен
је циљ да се конструктивним мерама до 2020. године потрошња електричне енергије
смањи за 12% односу на потрошњу из 2007. године, чиме би се остварила уштеда од
341TWh [3]. Директива ErP такође само ствара регулаторни оквир за еко
пројектовање, док су специфични захтеви за поједине групе производа детаљно
описани у мерама за имплементацију које објављује Европска Комисија. У свакој од
мера за су дефинисани услови постизања усаглашености са захтевима директиве за
одређену групу производа или за одређену функцију која се остварује пројектним
решењем. Производ обухваћен мерама за имплементацију мора да буде означен CE
знаком (чиме произвођач изјављује да је производ у складу са релевантним прописима
ЕУ) пре него што се пласира на тржиште. До сада су објављене Mере за
имплементацију које се односе на бројне групе производа, а на добар број њих се
такође односе и имплементационе мере Директиве о означавању енергетске
ефикасности (EL) (табела 1).
Табела 1: Групе производа на које се односе имплементационе мере ErP и EL директива
Групе производа

ErP директива (EU) No...

EL директива (EU) No...

Клима уређаји

206/2012

626/2011

Машине за посуђе

1016/2010

1059/2010

Пећнице и рерне

66/2014

65/2014

Бојлери и грејачи

814/2013

812/2013

Грејалице

813/2013

811/2013

Пећи (чвр. гор.)

2015/1185

2015/1186

Котлови (чвр, гор.)

2015/1189

2015/1187

Светиљке

2015/1428

874/2012

Расхладни ормани

2015/1095

2015/1094

Фрижидери

643/2009

1060/2010

Телевизори

801/2013

1062/2010

Машине за сушење

932/2012

392/2012

Усисивачи

666/2013

665/2013
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Вентилац. уређаји

1253/2014

1254/2014

Веш машине

1015/2010

1061/2010

Директива је до сада примарно употребљавана за успостављање захтева у вези са
енергетском ефикасношћу, иако у имплементационим мерама постоји известан простор
за промоцију дуготрајних производа и рециклабилних компонената и материјала [4],[5].

ДИРЕКТИВА О ОЗНАЧАВАЊУ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ
(Energy Labelling Directive)
Одредбама директиве о означавању потрошње енергије од произвођача се
захтева да одређене типове апарата и уређаја на одговарајући начин обележе, како би
потрошачима омогућили да упореде енергетску ефикасност производа доступних на
тржишту, као и неке друге карактеристике од значаја за употребу трајних добара
(потрошњу воде, ниво буке и сл.). Осим што обезбеђује неопходне информације
потрошачима, примена директиве пружа подстицај индустрији да континуирано
развија енергетски ефикасне уређаје у тежњи да освоји или задржи жељену тржишну
позицију. На тај начин се остварују значајне уштеде енергије и истовремено смањују
емисије које настају као последица употребе фосилних горива. Категоризација која је
приказана на ознакама заснива се на енергетској ефикасности и на параметарима који
се односе на функционалност производа (основне перформансе, капацитет уређаја и
сл.), чиме се обезбеђује уравнотежено и транспаренто рангирање апарата.
Прва оквирна директива о означавању потрошње енергије (92/75/EEC)
усвојена је још 1992. године. Директива је први пут подвргнута ревизији 2010 године.
Примена тако настале директиве (2010/30/EC) је донела значајне енергетске уштеде и
недвосмислено допринела техничком прогресу у сфери пројектовања електричних (и
осталих сродних) производа масовне потрошње, али су временом уочене одређене
слабости у спровођењу и примени овог система. Европска Kомисија је 15. јула 2015.
предложила нове прописе о обележавању енергетске ефикасности и даља унапређења
Оквирне директиве, у очекивању да ће нови прописи допринети испуњавању циљева
које је још у октобру 2014. године поставио Савет Европе: побољшање енергетске
ефикасности у ЕУ за 27% и редукција 40% емисије гасова који изазивају ефектат
стакленика до 2030. године [6]. Предлог је упућен Комитету за индустрију,
истраживање и енергију ЕУ (Industry, Research and Energy (ITRE)) и Комитету за
животну средину, здравље и безбедност хране ЕУ (Environment, Public Health and
Food Safety (ENVI)). Овај предлог се заснивао на Оквирној стратегији енергетске
Уније и односио се на измене Директиве 2010/30/EU о означавању и стандардним
информацијама о потрошњи енергије и других ресурса од стране релевантних
производа [7]. Детаљни прописи о енергетском означавању кућних апарата су
засновани на предлогу Комисије и новом Правилнику о енергетском означавању који
је објављен заједно са проценом утицаја и извештајем о прогресу. Предложеним
прописима је предвиђена поновна употреба означавања енергетске ефикасности у
опсегу од A до G; стварање механизама за поновно вредновање производа који могу
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да се подвргну даљим унапређењима енергетске ефикасности; успостављање базе
података о енергетској ефикасности производа и увођење поступака којима треба да
се унапреди надзор над националним тржиштима земаља-чланица ЕУ.
Директива о означавању потрошње енергије (2010/30/EC) је допуњена
регулативом за различите апарате за домаћинство (нпр. клима уређаје, грејалице и
бојлере) која је ступила на снагу у септембру 2015. године, као и за стамбене системе
за вентилацију (чије је означавање постало обавезно од јануара 2016. године).
Директивом су дефинисане класе енергетске ефикасности, садржај декларација и
информације о производу које треба да буду доступне потрошачима. Ови прописи
имају суженији обухват у односу на захтеве ErP директиве, бар када је реч о
капацитету појединих производа. Наиме, на одређене производе се односе прописи
који произилазе из ErP директиве, али исти не подлежу енергетском означавању (на
пример, означавању подлежу само грејачи снаге до 70kW, а вентилационие јединице
само ако су намењене стамбеним просторима).
Етикета о енергетској ефикасности садржи специфичне групе података, као
нпр.:
• за грејаче просторија: класу енергетске ефикасности за грејање просторија и по
потреби за загревање воде, номиналну снагу за три референтна климатска
подручја и вредност нивоа буке;
• за бојлере: класу енергетске ефикасности, годишњу потрошњу енергије,
топлотне губитке, и запремину;
• за клима уређаје: класу енергетске ефикасности за хлађење (и, евентуално за
грејање), годишњу (или часовну) потрошњу енергије и ниво буке (за унутрашње
и/или спољашње јединице);
• за стамбене вентилационе јединице: класу енергетске ефикасности, максимални
проток ваздуха и ниво буке.
Чланице ЕУ су дужне да, у складу са одредбама директиве, обезбеде да
добављачи пруже на увид техничку документацију која је довољна да се потврди
исправност информација садржаних у декларацијама и ознакама за производе.
Допунском регулативом су описане процедуре верификација које се спроводе за
потребе тржишног надзора.
Најновија верзија директиве садржи основне циљеве и принципе досадашњег
документа, али се њен обухват прецизира и проширује на следећи начин:
- Ознаке енергетске потрошње се осавремењују и дозвољава се употреба новог
опсега категорија за разврставање
- Унапређују се механизми за контролу примене директиве
- Формира се база података о производима који су обухваћени директивом
- Прецизно се дефинишу обавезе различитих учесника у процесу
- Успоставља се веза између обавезе означавања потрошње енергије и других
хармонизованих стандарда
Успешна примена енергетских ознака је охрабрила и мотивисала произвођаче
да стварају све ефикасније производе, чиме су постојеће ознаке и класификације
досегле своје лимите. Директива је 2010. године проширена опсегом класа енергетске
ефикасности од A+ до A+++, али је технички прогрес учинио да су се код појединих
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група производа сви модели убрзо нашли унутар новог опсега, што потрошачима
отежава разликовање и избор. Уочена је неопходност да се опсег категорија
прилагоди новонасталој ситуацији и предложен је повратак на некадашњи опсег од A
до G (са новим вредностима), јер из бројних студија произилази да је ова
класификација најјаснија и најбоље прихваћена међу потрошачима [8]. Увођење A+ и
виших категорија у прву ревизију директиве из 2010 године, смањило је ефективност
означавања потрошње енергије за мотивисање потрошача да се опредељују за
енергетски ефикасније производе. Истраживања су показала да, у перцепцији
потрошача, разлика у категоријама унутар А+ класе изгледа безначајније него
одговарајућа разлика изрежена опсегом од A до G, па због тога нису спремни да
инвестирају више средстава у енергетски ефикасније апарате [9],[10]. Такође је
утврђено да неке од пиктограма који су том приликом препоручени за употребу није
лако разумети [11].
Уочени су, такође, незадовољавајући резултати у погледу општег спровођења
захтева који произилазе из директиве – укупна неусаглашеност са обавезама на
европском тржишту се процењује на 20%, што се рефлектује на планиране енергетске
уштеде у форми губитака од 10%. Очекује се да ће нова обавеза регистрације
производа у централну базу података омогућити надзорним органима да брже и
једноставније дођу до информација неопходних за спровођење одговарајућих мера.

ДЕЛОТВОРНОСТ ДИРЕКТИВА И УОЧЕНЕ СЛАБОСТИ
Један од озбиљних проблема у делотворности директиве везан је за
ненамеравану промоцију апарата већих димензија и већег капацитета, што свакако не
иде у прилог прокламованом концепту о ресурсно-ефикасном друштву. Директива
свакако промовише куповину уређаја више енергетске класе, али се показало да ова
интенција не доводи нужно до енергетских и финансијских уштеда за потрошаче.
Упркос чињеници да демографски подаци не указују на повећање просечног
домаћинства у 28 земаља ЕУ [12], уочен је тренд пораста величине и капацитета
апарата за домаћинство. Уочљиво је да се унутар виших енергетских класа налази
несразмерно велики број већих апарата. Тренд повећања капацитета уочен је
последњих година и приписује се чињеници да је за веће апарате једноставније
постићи вишу класу енергетске ефикасности (посебно за фрижидере и расхладне
уређаје), као и чињеници да формула за израчунавање енергетске класе узима у обзир
величину апарата (нпр. величину екрана телевизора). Овакво стање доводи до
ненамераване промоције већих апарата који најчешће нису неопходни домаћинствима,
а тиме и до последица по животну средину и укупну потрошњу енергије. Европске
организације за заштиту потрошача су у својим анализама указале на потребу да се
ова забрињавајућа тенденција ограничи одговарајућим мерама [13].
Показало се, такође, да потрошачи при куповини нису упознати са
процењеним веком трајања апарата. У недостатку ове информације, потрошачи нису у
стању да својим избором на тржишту награде произвођаче дуготрајних и
сервисибилних производа. У складу са прокламованом потребом ЕУ да постане
ресурсно ефикасно друштво и да се смање количине новонасталог отпада,
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организације потрошача указале су на неопходност да податак о пројектованом веку
трајања апарата постане обавезан елемент у оквиру захтева директиве.
Досадашња примена директива и одговарајућих мера у домену еко-дизајна и
означавања потрошње енергије се показала делотворном, јер је проузроковала
конкретне и значајне уштеде у енергији и материјалним трошковима. Процењено је да
ће до 2020. године примена ових директива допринети годишњој уштеди примарне
енергије од 175 милиона тона еквивалентне нафте (од тога се 15% приписује ефектима
директиве о означавању потрошње енергије, при чему треба имати на уму да је скоро
половина релевантних група производа покривена само одредбама директиве о екодизајну) [6]. Остварене уштеде ће, на тај начин, досећи 19% потрошње која би била
остварена без примене најновијих мера и са 20% учествовати у испуњењу планова
побољшања енергетске ефикасности до 2020. године. Зависност ЕУ од увоза енергије
и енергената (природног гаса и угља) ће тиме бити смањена за 23% и 37%,
респективно [6]. Исти извор наводи да ће ове мере омогућити потрошачима апарата и
уређаја укупне годишње уштеде у износу од 100 милијарди евра кроз ниже издатке за
електричну енергију. Очекује се да економске користи од примене нове верзије
директиве превазиђу трошкове имплементације, како на нивоу привредних субјеката,
тако и на нивоу друштвених заједница. Означавање потрошње енергије и енергетске
ефикасности је један од основних покретача иновационих процеса, као и потражња
коју профилишу потрошачи [14]. Што су амбициозније постављени захтеви за
највише класификационе категорије, веће су и могућности произвођача за позитивну
диференцијацију производа на тржишту, што свакако подстиче развој и иновације.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Поједине имплементационе мере свакако се односе и на остале еколошке
утицаје производа (осим потрошње енергије при употреби апарата), али још увек
постоји значајан простор за разматрање осталих важних аспеката еколошке
подобности (нпр. могућности за поновну употребу, рециклабилности употребљених
материјала, садржаја рециклата, интензитета употребе дефилцитарних материјала и
опасних супстанци, као и предвиђеног века трајања уређаја). Упркос одређеним
слабостима, примена регулативе из домена еко-дизајна је постепено довела до
повлачења модела лоших карактеристика са тржишта, на шта су произвођачи
одговорили производњом енергетски ефикаснијих апарата. Примена наведених
директива, са новим обухватом, је релевантна за досезање постављених циљева ЕУ за
период после 2020. године, а истовремено доприноси ефикасности употребе ресурса и
успостављању циркуларне привреде – тзв- циркуларне економије.
Директива о екодизајну и Директива о означавању енергетске потрошње, са
пратећим прописима, интензивно утичу на карактеристике индустријских производа
широке потрошње у оквиру европског тржишта. Директиве су комплементарне и
имају значајан утицај на структуру индустријских производа који су овим
документима обухваћени. Усклађеност са захтевима који из директива произилазе
нужно ће довести до постепеног повлачење мање ефикасних производа са тржишта,
што ће у неким случајевима значити потпуни престанак употребе одређених
технологија за досадашњу намену.
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ОДРЖУВАЊЕТО ВО ФУНКЦИЈА НА МЕНАЏИРАЊЕ
СО БЕЗБЕДНОСТА ПРИ РАБОТА
ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СОКОВИ
MAINTENANCE IN THE FUNCTION OF MANAGING
OCCUPATIONAL SAFETY IN THE PRODUCTION OF JUICES
м-р Зоран Саздовски, компанија Кватро ДОО Куманово
магистерски труд, Факултет за безбедносно инженерство,
Универзитет “Гаврило Романович Державин”, Св.Николе, Р.Македонија
Апстракт: Со цел да во компаниите од Република Македонија се воспостави технички систем
кој на научна основа, заедно со посветеност на раководството и правилно менаџирање на
одржувањето ќе се карактеризира со услови за ефикасно,функционално и безбедно работење,
со едуциран, компетентен персонал, потребно е помеѓу другото, да се состави тим од стручен
персонал кој ги поседува наведените квалитети. Од огромна важност е и постоењето на
поврзаност на нормативна и практична рамка на правила и воспоставени стандарди кои ги
утврдуваат потребните критериуми што треба да ги поседуваат сите вклучени во менаџирање
со одржувањето. Така сето теоретско и практично искуство, преку стандардите и утврдениот
законодавно правен статус доведува да сето искуство доследно се примени во пракса. Со
правилно поставени меѓусебни односи во системот на менаџирање со одржувањето, а
консеквентно преку досегашно и понатамошно искуство се подобрува безбедноста на
работните места и работната околина како важен сегмент од работењето на компаниите.
Клучни зборови: одржување, услови на безбедност при работа, менаџмент, производство на
сокови

Аbstract: In order for the companies in the Republic of Macedonia to establish a technical system
which on scientific level, together with loyalty of the management and appropriate management of
maintenance will be characterized with conditions for effective, functional and safe operating, with
educated, competent staff, it is necessary, among other, to make a team of competent staff that
possesses the said qualities. It is also very important the existence of connectivity of the normative
and practical framework of rules and established standards that determine the necessary criteria which
all involved parties in the management of maintenance should possess. Therefore, all theoretical and
practical experience, through the standards and the determined statutory-legal status, results that all
experience will be accordingly applied in practice. With appropriately determined mutual relations in
the system of maintenance management, and consequently through the present and further experience,
the workplace safety and the working environment as an important segment of the companies’
operating will be improved.
Key words: maintenance, safety at work, management, production of juices.
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ВОВЕД
Примарната цел на овој труд е на научна основа да се проучи и анализира
одржувањето во функција на менаџментот со безбедноста при работа во индустријата
за производство на сокови во Република Македонија, во компарација со законските
решенија во поглед на безбедноста и здравјето во оваа индустрија. Доколку во една
компанија за производство на сокови е воспоставен квалитетен систем на одржување
и со целосна посветеност на работодавачот за обезбедување на потребните
предуслови и барања за менаџирање со безбедноста при работа, тогаш може да се
очекуваат позитивни ефекти и правилно функционирање на системот за безбедност
при работа.
Врз основа на одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа
донесени се и повеќе подзаконски акти кои се од значење за аспект на безбедноста
при работа во одржувањето и индустријата и треба да ги споменеме и меѓународните
прописи кои ја регулираат оваа материја: Меѓународната конвенција бр. 155 на МОТ
за безбедност и здравје при работа, Водичот на МОТ за системи за управување со
безбедност и здравје при работа, Европската социјална повелба, Директива за
информирање и консултирање и Европската рамковна директива за безбедност и
здравје при работа.
Во Друштвото за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО
увоз-извоз Куманово (“Компанијата”), кое е предмет на анализа во овој труд, се
елаборира одржувањето во компанијата и се спроведува политика на континуиран
развој и подобрување на условите во работата. За таа цел се имплементирани
меѓународни Стандарди - стандарди за систем на управување со квалитет ISO 9001,
систем за безбедност на храна ISO 22 000 и систем за управување со животна средина
ISO 14 001, и како интегриран систем на менаџментот кој дава услови и овозможува
континуирано подобрување и унапредување на безбедноста и здравјето при работа.
OHSAS 18 001 со кои се воведуваат нови сознанија и кои даваат придонес во
имплементација на сите потребни активности за утврдување на методи и принципи
како барања за подобрување внатре во и надвор вон Компанијата. Основно во
анализата е да се утврди правата вредност на вистинските, реални трошоци утврдени
од застои и од застареност на опрема, а кои се по вредност многу повеќе од трошоците
за резервни делови и вработените за одржување, и да се утврди начин и метод сите
тие прекини и застои да немаат негативно влијание на операторите и извршителите во
системот на одржување.
Како основна задача во Компанијата и улога на одржувањето е да се обезбедат
услови за највисоко можно ниво на сигурност и подготвеност на техничките системи
во нивниот животен циклус, со зголемување на ефикасноста во стопанисувањето.

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ
За постигнување на повисок квалитет во одржувањето на технички системи, Системот
за одржување на истите, кој вклучува елементи на корективно и превентивно
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дејствување, треба однапред да биде планиран и проектиран со сите важни елементи и
детали, а посебно од аспект на организација и управување, технологија и елементите
за поддршка на капацитети, набавка, работна сила, финансии, информациски системи.
Хиерархиската поставеност на структурата на одржување на технички системи се
карактеризира со определени нивоа, при што повисоко ниво на организација
опслужува едно или поголем број на пониски нивоа.
Во примена е класична организација на менаџирањето и се спроведува преку:
Планирање – постигнување на цел, план, одлука и помошни активности;
Организирање – групирање на активности и ресурси; Раководење – поставување на
работни насоки и мотивирање на вработените; Контролирање – регулирање на една
или повеќе организациски активности; Одлучување.
Целта на системот за одржување е сите технички системи да ја исполнуваат
нивната функција со помал број откази во подолг работен циклус, а со помалку
трошоци. Со одржувањето мора да се овозможи и техничка заштита од повреди на
вработените, максимална економичност за користење на електрична енергија и
суровини во процес на работа, како и заштита на животната средина. Во листата на
наведени компоненти – аспекти се определуваат активностите кои ќе бидат вклучени
во единствениот систем за одржување, кој пак ќе биде вклучен во техничкиот систем.
Слика 1 –Преглед на трошоци37

Оттука е произлезен и начинот на организирање преку централизација, но и
децентрализација, во зависност од тоа која опција е поприфатлива. Физичките
елементи на одржувањето ги претставуваат работниците и стручни лица со
дополнителна обука, технички системи, резервни делови и материјали за одржување,
додека во апстрактни елементи се вбројува енергијата за работа на работните процеси,
кои се најважни и кои може и да ги создадат останатите наброени елементи.
37

Слика 1 е наведена од, д-р Гроздановски, Александар: “Доверливост и безбедност на
технички системи (скрипта за интерна употреба)”, Факултет за безбедносно инженерство,
Меѓународен Славјански Универзитет “Г.Р.Державин”, Свети Николе, Битола, Република
Македонија, јануари 2014 година, стр.82, слика 4.9.
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Функцијата на менаџирање со одржувањето во производствените компании од
индустрија за производство на сокови има сложена задача – производно-техничкиот
систем да го одржува во континуирана состојба, секогаш активен и без прекини и
застои на работа. Правилниот избор на стратегија за одржување гарантира квалитетно
и квантитетно производство. За да се задоволи претходното потребна е база на
податоци за функционирање на техничкиот систем, анализите за технолошкиот
режим на работа на системот, структурата на техничкиот систем и сознанијата за
процесот на експлоатација.
Подигање на свеста, пред се кај работодавачите, но и кај работниците, и
вклучување на стручниот и инженерскиот кадар со нивните искуства и дополнување
на нови сознанија за прописи и стандарди во областа на безбедност и здравје при
работа, придонесува до континуирано воспоставување на услови за креирање на
безбедни работни места и работна околина.
Во компанијата за производство на сокови “Кватро” ДОО Куманово се
воспоставени техничко-технолошки критериуми и две Методологии на одржување:
Одржување спрема сигурност (Reliability Centered Maintenance - RCM); и
Целосно продуктивно одржување (Total Productive Maintenance - TPM).
По првиот метод, обезбедување на сигурност и безбедност на системот или
машината е соодветно спрема неговите вградени својства и во случај на дефект или
престанок, мора да се доведе во претходно ниво на сигурност и безбедност.
Од друга страна, целосното продуктивно одржување е методологија и се
спроведува во момент кога е целосно сигурно дека ќе дојде до дефект.
Сите барања кои се однесуваат на техничките системи се во Функцијата за
ефективност на одржувањето каде ги посочува својствата на еден технички систем и
дава одговор на сите прашања, дали и колку може да работи, и како ги врши задачите
и поставените барања, се изразува како функција: Es(t)= R(t)  A(t)  FP
R(t) – сигурност и спремност на работа без прекин во зададеното време
A(t) – поставеност и подготвеност, веројатност во било кој момент да е во
состојба да работи или да се вклучи во работа во колку се работи за дел на залиха и
FP – степен за задоволување на барања од безбедност и прилагодување на
работната околина - како се завршува работата.
Нема технички систем за кој може да се каже дека е сигурен, бидејки за таков
систем нема да е потребен систем за одржување, а безбедносните услови ќе се
идеални.
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ОДРЖУВАЊЕ СПОРЕД СОСТОЈБА СО МОНИТОРИНГ НА НИВОТО
НА ДОВЕРЛИВОСТ
Одржувањето според нивото на доверливост (ОСД) е методологија која е
заснована на современите научни знаења, врз основа на теоријата на доверливост и
системските науки во целина. Врз основа на овој приод потребно е внимателно и
детално изучување на отказите и другите појави во експлоатацијата на системот.
Одржувањето според нивото на доверливост се подразбира како превентивна
активност, бидејќи се активира пред да дојде до отказ, но се предвидува како резултат
на проценетата состојба на постројките, односно нивните составни делови.
Периодичните и постојаните контроли на техничката состојба на системот се
основа за донесување на одлука за избор на соодветни активности за одржување.

ОДРЖУВАЊЕ И ЖИВОТЕН ЦИКЛУС НА ТЕХНИЧКИОТ СИСТЕМ
Животниот век на една машина, постројка, уред или било кој друг технички
систем има сложена структура, истиот бара низа на посебни, но меѓусебно поврзани и
временски усогласени групи на активности. Животен век на машината опфаќа пет
временски фази и Трошоци за животен век. Трошоците за одржување на современи
машини и постројки ја покажуваат тенденцијата на постојан пораст, поради
перформансите, сложеноста и зголемената потреба за одржување.

ПРОЦЕС НА ОДРЖУВАЊЕ
Процесот на одржување е збир од постапки и активности кои со текот на
времето се спроведуваат на техничките системи со цел спречување на појавата од
откажување или поради нивно отстранување. Кога техничкиот систем е произведен и
вклучен во експлоатација, истиот може да биде во една од двете можни состојби:
состојба на работа и состојба на прекин.

ВРЕМЕНСКА СОСТОЈБА НА СИСТЕМОТ
Вкупното календарско време на користење на еден технички систем опфаќа:
време на работење односно tri, време на прекин – toi и време во кое систем се наоѓа во
складиште tsi. Случајното траење на работењето до појава на откажување, многу
случајни чинители го одредуваат траењето на постапките на одржување (дури и
планските), додека многу случајни чинители влијаат на траењето на складирање.
Затоа и процесот на користење на технички системи има обележје на случаен процес.
Функцијата на распределба P0(t) претставува закон за веројатност на времето на
обновување toi за кое се вршат постапки на одржување. За случајот на
експоненцијални релации важи µ = 1/m, каде што µ е интензитет на обновување
(одржување).
Распределбата на времето на одржување, времето на обновување, претставува
погодност на одржување.38

38

Наведено според, Mojsin, Milos: “Odrzavanje tehnickih sistema”, 2015 godina, str.49 - 50.
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За анализата на ефективност, сигурност во функционирање и посебно
процесот на одржување на технички системи, треба да се разгледаат временските
интервали. За таа цел за секоја операција, работа и машина воведени се записи за
работење, за примопредавање на смени и состојба на машини, забележување на застои
и дефекти во тек на смена, прибележување на проблеми со интервентна и одложена
поправка, постојано ажурирање на чек листи за безбедност на машини и опрема,
машински карти за евиденција, и водење на книга за евиденција на поправки и замени.
За состојбата на работа и состојба на прекин, се дефинираат соодветни времиња а за
нас најважно е - Времето на одржување (“maintenance time”) и претставува интервал
на времето во кое на набљудуваниот технички систем рачно или автоматски се
спроведува постапки на одржување, опфаќајки притоа и технички и логистички
застои.

МОДЕЛ НА ПРОЦЕСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ
Процесот на одржување може да се моделира како случаен процес со две
основни концепции присутни во Компанијата.
Концепцијата на превентивно одржување бара сите постапки во одржувањето
да се работат пред да дојде до прекин или застој, додека системот е во состојба на
работа и негова задача е да се спречат или одложат појавите на прекин.
Концепција на корективно одржување бара постапките во одржување да се
прават само кога ќе дојде до прекин или застој, за поправка на техничкиот систем.
Најчесто во Компанијата доаѓа до комбинирана примена на овие два типа на
одржување што е присутно и во сите компании за производство на сокови.
Технологијата на одржување за секој посебен случај, односно за секој вид на
технички систем, може да биде решена на голем број различни начини. Секое
решение повеќе или помалку влијае на квалитетот на системот за одржување, на
погодноста за одржување, подготвеноста и другите излезни карактеристики, а исто
така и на трошоците за одржување и вкупните троошоци за остварената ефективност.
Поради тоа изборот на Технологијата на одржување претставува често една од
најзначајните фази во проектирање на системот за одржување.

МЕНАЏМЕНТ НА ОДРЖУВАЊЕ
Менаџментот на одржување претставува постигнување на организациони цели
на ефективен начин, преку планирање, организирање, лидерство и контрола на
организационите ресурси. Истиот претставува комбинација од процес, знаење,
деловни вештини, професија и уметност на функционирање внатре во и надвор од
Компанијата. Организациската ефикасност на менаџментот на одржување е базирана
на тоа колку материјали, парични средства и луѓе/кадар и човечки ресурси се
потребни за производство, односно одржување на планираните количини на
производи.

430

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

За таа цел во Компанијата е назначен Менаџер за квалитет и безбедност како
одговорен за работите од безбедност и здравје при работа, како координатор, а во исто
време е ангажирана овластена правна организација за стручно и одговорно
извршување на работите од областа на безбедност и здравје при работа. Донесени се
мерки за противпожарна заштита, прва помош и евакуација и спасување во случај на
опасност, дефинирани се одговорни лица за кои се извршени потребните обуки и
изберени се на Собир на вработените претставници за безбедност. Со наведеното
извршена е обврската на работодавачот и утврдени се сите потребни мерки кои треба
да се превземат за заштита на безбедноста и здравјето на вработените.
Терминот работна средина се однесува на условите под кои се врши работа,
вклучувајќи ги физичките фактори, фактори на околината и други фактори како што
се бучавата, темпертурните услови, влага, осветленост и временските услови. Со
други зборови, работна средина е простор во кој се работи и кој ги вклучува
работните места, работните услови, работните процедури и односи во методи во
процесот на работа.
Еден од основни текови и стремеж на Компанијата за одржување на добри
работни услови, односно работна средина која овозможува остварување на висока
продуктивност, во услови на сигурни и безбедни услови на работа. За тоа е потребна
висока професионална култура во и приврзаност на следниве аспекти на кои се основ
за работната средина - работна етика; баланс меѓу работата и животот; интегритет на
вработените; и безбедност и здравје при работа.

МЕРКИ ВО ОДРЖУВАЊЕТО КОИ СЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА
Цел на менаџирањето во одржување е да се обезбеди доверливост на
системите, квалитетно и континуирано производство без застои, а притоа да се
зголеми безбедност на работниците при работа на тие услови, околина и машини.
Спектарот на активности за одржување опфаќа: контрола, тестирање, мерење,
припремање, поправка, откривање на дефектот, замена на делови, сервисирање,
подмачкување и чистење.
Нашата опсервација е поврзана со работната средина и се однесува на тоа како
менаџментот на системот ги обезбедува и реализира функцијата на одржување во
реализирање на услови за безбедност и здравје при работа. Во борбата за создавање на
безбедни работни услови и отстранување на причини за загрозување на работната
средина и елиминирање на ризици, менаџментот како раководен систем на
Компанијата е целосно вклучен и посветен, така да создавањето на нормални услови
на работење на работното место во работната средина, треба поволно да влијае врз
зголемувањето на квалитативните фактори на работењето, како што е продуктивноста,
одржувањето на работните способности, здравјето на работникот и.т.н. Односот на
работникот кон работата и кон другите работници, од секое работно место во
производните односи влијае на продуктивноста” Сите овие услови во работната
средина се имплементирани во Компанијата “Кватро” ДОО Куманово. Степенот на
ризик е одреден во зависност од можниот ризик и притоа работните места се
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рангирани како: работни места со прифатлив ризик и работни места со зголемен
ризик.

УТВРДУВАЊЕ НА РИЗИК И ОДРЖУВАЊЕ
Техниката за проценка на ризик во одржувањето е присутна и развиена уште
од седумдесетите години на минатиот век во Англија, во прво време е користена во
хемиската процесна индустрија, а потоа е уведена и анализа на ризици во сите
построенија во кои се случуваат процеси.
Денес основна метода за спречување на потенцијални штети е утврдување и
проценка на ризик на работното место и работната околина со што се овозможува
постигнување на нашата главна намера за извршување и исполнување на опрема која
работи на најсигурен можен и најекономичен начин.Тоа препознавање на опасности и
штетности, со утврдување на листа на опасности и штетности и проценка на ризик на
работното место и работната околина е извршено со собирање на сите достапни и
валидни податоци од документацијата на компанијата, со детална анализа на сите
процеси и работни операции во технолошкиот процес, со анкетирање на работниците
во присуство на раководители на сектори и директно испитување кое ги опфаќа
потребните мерењата. Воедно, како учесник во процесот на воспоставување
безбедност и здравје при работа во Компанијата се јавува и Претставникот на
вработените за безбедност и здравје при работа.
Дел по дел, постапка по постапка, степен по степен, со постојана анализа и
примена на сопственото искуство е дојдено до утврдување на најдобри и
најекономични методи, принципи кои овозможуваат најсигурни и најбезбедни услови
и во одржување и во работната средина и со тоа се овозможува да се создадат услови
за целосно подобрување на активностите, самоиницијативно да се вршат работи и
секој ја завршува својата работа квалитетно и навремено, со водење соодветна
документација и двострана измена на потребни и прецизни информации, со што се
прави превентивно спречување на прекин и застој во работата и зголемување на
безбедносните барања за заштита и превенција и спречување на појава на ризик во
активностите.
Во Компанијата “Кватро” ДОО Куманово, достигнувањето на највисоко ниво на
здравствена и психофизичка заштита е цел на безбедноста при работа, согласно
законот и другите прописи. Со прилагодување на условите за работа, средствата за
работа и организацијата на самата работа според потребите на работникот, се
овозможува безбедност, а истовремено и работниците да бидат мотивирани за активно
учество.
За Менаџментот, донесување на некоја одлука или одлучување за некоја работа
е процес на избор на повеќе можности и во основ е мисловен процес кој се состои од
препознавање, барање и давање на можни решенија кои ја воспоставуваат саканата
состојба а при тоа таа треба да биде применета и во праксата. Одлучувањето бара да
се издвои итното од важното, и ако тоа не се примени, премногу време се троши на
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решавање на неважни прашања и нема посветеност кон поважните проблеми во кои
спаѓа и менаџирање со одржувањето.
Во Компанијата донесените одлуки се форми, правила и филозофија на таа
организација. Секој чекор е важен во процесот на одлука во одржувањето, кој треба да
прави и извршителите да треба да чувствуваат дека и тие се дел од таа донесена
одлука. За тоа е изработен Ishikawa дијаграм39 за утврдување на активности и опис на
влијателни фактори при работа во индустријата за сокови.

ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ СО ВРАБОТЕНИТЕ
За утврдување и изработка на што пообјективни услови и активни влијанија на
работното место и работната околина, применета е и вклучена и Директивата за
информирање и консултирање 2002/14/ЕС, со која се бара постоењето на постојана
двонасочна комуникација помеѓу работодавачот и неговите вработени, и која се
однесува на сите случувања кои влијаат на сите кои се вклучени во процесот на
работа. Консултирањето на работниците создава култура каде односите меѓу
работодавачите и вработените се базираат на принципите на: Соработка; Доверба;
Отвореност; Транспарентност; Интегритет; Меѓусебно почитување; и Заедничко
решавање.
Компанијата “Кватро” ДОО Куманово има постојан активен пристап и упатен
апел и дадена можност за соработка на сите вработени со корисни идеи и вклучување
на практичните размислувања на сите вработени, а посебно на работниците во
одржување и детектирање на проблемите за изнаоѓање на решенија со практична
примена и земање во предвид на сите нивни идеи, кои ќе дадат подобри и поуспешни
работни процедури во ефикасно управување со безбедноста и здравјето при работа.
Системите на менаџментот за заштита на безбедност и здравје на работа OHSAS
18001:2007 е воспоставен и целосно развиен стандард, компатибилен со воведените
стандарди за систем на управување со квалитет ISO 9001, систем за безбедност на
храна ISO 22 000 и систем за управување со животна средина ISO 14 001, и како
интегриран систем на менаџментот кој дава услови и овозможува континуирано
подобрување и унапредување на безбедноста и здравјето при работа. OHSAS 18 001 е
стандард утврден со методологија позната како Демингов круг на активност со
“планирај, направи, провери/анализирај и унапредувај.”
Постапката за проценка на ризик на работно место и работната средина и во
Стандардот, и во Правилникот за начин и постапка на проценка на ризик, имаат
сличен начин за проценка на ризик и предвидуваат слични рамки во спроведување на
постапката за проценка на ризик. Преку стандардот OHSAS е дефинирано во 5 точки.
Со тоа може да се даде заклучок дека примената на интернационалниот стандард
39

За
повеќе,
види:
Ishikawa
diagram,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram
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OHSAS 18 001:2007 е целосно во согласност со правната рамка на Република
Македонија, и не постои ни најмала колизија при нивна заедничка примена.
Стандардот исто така воспоставува посебни цели за унапредување на системот на
безбедност и здравје при работа, чие исполнување лесно се следи - тие се прецизно
дефинирани.
Организациона раководна структура на човечки ресурси во одржување е
функционално и оперативно поставена за поголема експедитивност и отстранување на
прекини, поправки и потребни обновувања на делови. Во спречување на дефекти и
намалување на број на прекини и застои се вклучени сите инволвирани во процесот на
производство и одржување и е воспоставен систем на постојана достапност и
дежурства. Дадена е и можност за дополнителна дообука на вработените во
одржување на сите потребни полиња. За тоа е усвоена концепција во форма на
програми за обука, која содржи: превентивни прегледи, секојдневна техничка
дијагностика, електромашинско одржување, анализа на технолошки системи,
подмачкување, одржување на компресори и други специјалистички курсеви.

МЕНАЏМЕНТОТ И ПОТРЕБНИТЕ КАДРОВСКИ (ЧОВЕЧКИ)
РЕСУРСИ
Човечки ресурси се сите вработени, независно од нивната стручна подготовка,
работното место, односно работите кои ги вршат, функцијата во Компанијата и време
за кое е склучен работниот однос. Функцијата на управување со човечки ресурси во
себе вклучува планирање, координирање, контрола и развој на мрежа на кадровски
активности во компанијата.
Прифатен е како современ начин на менаџирање со одржувањето проактивен и
динамички метод кој во услови на зголемена конкурентност на пазарот чини да
раководството во Компанијата размислува проактивно, a преминот од класично кон
современо одржување се нарекува проактивно одржување, е можен со тек на време
кое бара одреден период и е одредено како период од пет до осум години.

ЕВАЛУАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ СОГЛЕДУВАЊА
Менаџментот во насока на воспоставување на нови и подобрени работни услови
и работна средина, сe предвидените и превентивни безбедносни мерки во
одржувањето ќе воспостават подобрени услови за намалување на ризиците во
работењето, како на корективното така и на превентивното одржување, со смалување
на бројот на застои и дефекти, како потенцијални опасности кои влијаат најмногу на
безбедноста со предвидливи и непредвидливи состојби.
Разбирањето на технологијата на одржување во технолошките просеци, објекти
и опремата за одржување, доведува до позитивно размислување на вработените,
извршителите и операторите, и нивно активно вклучување во примена на нивните
искуства и практични знаења во функција на овозможување на безбедно работно
место и здрава работна средина.
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Со примена на познати методи за утврдување на состојбата и следење и
анализа на состојбата на техничките системи, се доаѓа до намалување на време на
застои, управување со магацинот на резервни делови и намалување на трошоците при
оджувањето.Со примена и прифаќање на методите за анализа на откази - прекини,
дефекти и застои и контролирање на основните потреби за сигурност и корисност на
техничките системи се доаѓа до сигурни податоци и нивна практична примена.
Со сите наведени и добиени предности се оформува тим за Менаџирање кој е
оспособен практично да ја примени добиената документација со сите постојани
анализи и тековни заклучоци од областа на одржување на техничките системи во
функција на безбедност и здравје при работа.
Се намалуваат повредите и незгодите на работното место и работната средина,
се подобруваат условите за безбедно функционирање на вработените, се оформува
активно влијание на вработените кон работата и примена на сите потребни мерки,
напатствија за безбедност и работни процедури.
Со воведување на современи пристапи во менаџирањето со одржувањето, во
смисла на безбедност и здравје при работа, неопходно е компаниите од индустријата
за производство на сокови да применат дел од утврдените методи и начини за
добивање на применливи решенија, кои ќе придонесат за намалување на откази и
зголемување на доверливост на техничките системи.
Со тоа доаѓаме до заклучок дека менаџирањето во процесот на одржување е
еден од најглавните фактори кои можат да придонесат за зголемување на
ефективноста и ефикасноста на техничките системи, со што ќе се намалува степенот
на ризични и небезбедни работни места и работна околина а притоа да се добијат
економски ефекти и услови за намалување на трошоците во одржувањето, со што се
добие поквалитетен и побезбеден производ и поконкурентно производство.

Користена литература
[1] Проф. д-р Гроздановски, Александар: “Доверливост и безбедност на технички системи”
(скрипта за интерна употреба), Факултет за безбедносно инженерство, Меѓународен
Славјански Универзитет “Г.Р.Державин”, Свети Николе, Битола, Република Македонија,
јануари 2014 година
[2] М-р Рајковић, Драган: “Интегрисани системи менаџмента у малим и средњим
предузећима” – докторска дисертација, Универзитет у Крагујевцу – Машински факултет у
Крагујевцу, Крагујевац 2010 година.
[3] Prof. dr Živoslav Adamovic, Mr Goran Nestorovic, Mr Mileta Radojevic, Mr Ljubivoje
Paunovic,Menadžment Industrjskog Održavanja, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnicki Fakultet
“Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2008.
[4] Mojsin, Milos: “Odrzavanje tehnickih sistema”, 2015 godina.
[5] “A Guide to the Safety, Health and Welfare at Work (General Application) Regulations 2007”,
Health and Safety Authority, 2007.
[6] A Review of Planning Models for Maintenance & Production, Tinbergen & Econometric
Institute, Erasmus University Rotterdam, 2006.

435

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

[7] An Introduction To Predictive Maintenance, Second Edition, R. Keith Mobley, 2002
[8] Efficiency in corrective maintenance, Erik Adolfsson, Tuvstarr Dahlström, Department of
Technology Management and Economics, Division of Logistics and Transportation, Chalmers
University Of Technology, Gothenburg, Sweden, 2011.
[9] Impact of Maintenance Strategy on Reliability of the Reliability, Risk and Probability
Applications, 1999.
[10] Статии од Википедија, слободна енциклопедија.

436

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

ВРСТЕ И МОДЕЛИ НАДОКАНАДА И
ОСИГУРАЊА ОД ПОВРЕДА НА РАДУ
TYPES AND MODELS OF REMUNERATIONS
AND ASSURANCE FOR SECURITY AT WORK
Небојша Ђенић 1), М. Пановски 2), Ј. Вујић 3), И. Поповић 4), М. Ракоњац 5)
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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“АМС ОСИГУРАЊЕ“ а.д.o. – БЕОГРАД
3)
“ЈУГОИНСПЕКТ“ а.д. – БЕОГРАД
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“ЕУРОЗАШТИТА ХСЕ“ д.о.о. – Београд
5)
“МДМ ЗАШТИТА“ д.о.о. – Београд

РЕЗИМЕ:
Идеја о потреби заштите запослених од последица несрећних случајева који могу
резултирати повредама запослених, у модерном облику, почиње да се развија у другој
половини 19. века1) .
Закон из времена Ота фон Бизмарка, усвојен 1884. године, ”Закон о осигурању
незгоде” (Unfallversicherungsgesetz), који је до сада много пута унапређиван бројним
амандманима, још увек је на снази у Немачкој, и служио је као основа за доношење
бројних закона и аката којима је почео развој осигурања запослених од последица
несрећног случаја.
У овом раду ћемо представити актуелну проблематику у Србији, у вези са
надокнадама од последица повреда на раду, као и могућношћу осигурања од повреда
на раду, ради накнаде штета.
Кључне речи : надокнада, запослени, повреда, осигурање, заштита

ABSTRACT :
The idea of the need for security and safety at work, in the cases of severe injuries of
employees, in a modern form, starts to develop in the second half of 19 century.
The law dated from the era of O. Fon Bismarck, adopted in 1884, Law on the Security of
Injury (Unfallversicherungsgesetz), that was improved with numerous amendments on many
occasions, is still in power in Germany, is used as a base for the creation of many laws and
by-laws in this field.
In this paper we will present the actual moment in Serbia, in the area of remunerations for
the injuries at work place, as well as the possibility of assurance from the injuries at work.
Kez words: remuneration, employees, injury, assurance, safety
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1. НАДОКНАДЕ У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ НА РАДУ У СРБИЈИ
У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНОГ И ПЕНЗИЈСКОГ ОСИГУРАЊА
У Србији постоји већи број надокнада у случају повредa на раду. Међутим, за
спровођење истих није надлежна једна институција или огранак осигурања, већ се за
ову област примењује више различитих закона 2). Већина надокнада у случају
повреда на раду се обезбеђује у оквиру здравственог осигурања и пензијско инвалидског осигурања.
Непредвиђена
ситуација

Надокнада

Медицинска
нега (Општа)

Привремена
неспособност
за рад

Медицинска
нега (у вези са
радом)

Новчана
надокнада за
боловање
(Општа)

Износ

У натури

У натури

65%
од плате

Новчана
надокнада за
боловање ( у
100% од плате
вези са радом )

Трајање

Током целог трајања
непредвиђене ситуације

Током целог трајања
непредвиђене ситуације

Надокнаду обезбеђује
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Финансирање

Послодавци и
запослени
подједнако
доприносе у
Фонд за
Здравствене
здравствено
3 месеца (осим
институције (државне и
осигурање.
за хитну
приватне) које имају
Држава
медицинску
склопљен уговор са Фондом
покрива сваки
негу)
за здравствено осигурање
дефицит
Пацијенти
плаћају
партиципацију
до 35%

Здравствене
институције (државне и
приватне) које имају
склопљен уговор са Фондом
за здравствено осигурање

Током целог трајања
непредвиђене ситуације.
Након 6 месеци Фонд за
здравствено осигурање је у
Послодавац плаћа
обавези да случај изнесе пред
за првих 30 дана, а
лекарску комисију
потом Фонд за здравствено
Републичког фонда за
осигурање покрива до 5
пензијско и инвалидско
месеци и током процене до 2
осигурање (ПИО Фонд) због
месеца
процене инвалидности ради
доделе инвалидске пензије

Као и у случају поменутом
изнад

Радни стаж

Послодавац плаћа до 6
месеци. Фонд за здравствено
осигурање плаћа током
процене до 2 месеца

Као и у случају
поменутом
изнад
Није одређен
Пацијенти не
плаћају
партиципацију

Није одређен

Није одређен

Као и у случају
поменутом
изнад

Као и у случају
поменутом
изнад
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Пензија
заснована на
стварном
период
осигурања плус
Потпуни
2/3 до 53.
губитак
Инвалидска године старости
способности за пензија (Општа) и плус 1/3 од
рад
преосталих
година до
старосног доба
за
пензионисање

Пензија
Инвалидска
заснована на 40
пензија (У вези
година
са радом)
осигурања

Током целог трајања
непредвиђене ситуације

Током целог трајања
непредвиђене ситуације
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Републички фонд за
пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО Фонд )

Републички фонд за
пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО Фонд)

5 година
осигурања
(мање ако је
радник
старости 30
година или
мање)

Послодавци и
запослени
подједнако
доприносе у
Фонд за
здравствено
осигурање.
Држава
покрива сваки
дефицит.

Није одређен

Као и у случају
поменутом
изнад

Фиксни износи
у зависности од
Новчана
телесног
надокнада за
оштећења од
телесно
30% до 100%,
оштећење ( У
индексирани
вези са радом )
као пензије.
Пун износ је
6.000 динара.

Током целог трајања
непредвиђене ситуације

Републички фонд за
пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО Фонд)

Није одређен

Као и у случају
поменутом
изнад

Новчана
Фиксни износи,
надокнада за
индексирани
непрекидну туђу
као пензије.
негу

Током целог трајања
непредвиђене ситуације

Републички фонд за
пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО Фонд)

Није одређен

Као и у случају
поменутом
изнад

Републички фонд за
пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО Фонд)

Преминули је
био пензионер
Као и у случају
или је имао 5
поменутом
година
изнад
покривености
осигурањем

Републички фонд за
пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО Фонд)

Није одређен

Као и у случају
поменутом
изнад

Није одређен

Као и у случају
поменутом
изнад

Породична
пензија (Општа)

Од 70%
(1 корисник
пензије) до
100% (4 или
више
корисника)
пензије
преминуле
особе

Породична
пензија (У вези
са радом )

Од 70% (1
корисник
пензије) до
100% (4 или
корисника)
пензије
преминуле
особе

Као и у случају поменутом
изнад

Погребни
трошкови

150% просечне
пензије

Као и у случају поменутом
изнад

Смртни случај

Током трајања непредвиђене
ситуације (Удовице старости
50.5 година или више; удовци
старости 55.5 година или
више; сирочад до 15. године
старости, а ако се образују
онда до 26. године старости)

Републички фонд за
пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО Фонд)

Табела 1. Преглед надокнада социјалне заштите за повреде на раду и боловања у
Србији - поређење случајева који су у вези са радом и општих случајева 3).
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МОГУЋНОСТ НАДОКНАДА У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ НА РАДУ
У СРБИЈИ OД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА
Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја
(незгоде)
Осигурање запослених на раду обично је познато као колективно осигурање
заполених од последица несрећног случаја, које спроводи послодавац код
осигуравајућег друштва по избору 4). Смисао овог осигурања јесте да се ризик
наступања осигураног случаја и накнада штете пребаце са послодавца на осигуравача
који за то прикупља потребна средства кроз премије. Осигуравајући запослене,
послодавац избегава додатно финансијско оптерећење због накнаде штете
запосленом.
Закључивање овог осигурања нема за циљ накнаду стварне штете која је
настала реализацијом осигураног случаја, него исплату уговорене осигуране суме,
односно њеног пропорционалног дела 5):.
У оквиру ове врсте осигурања постоје два вида осигурања 6): добровољно и
обавезно (напр. осигурање путника у јавном превозу - неће бити предмет нашег
разматрања).
Колективно осигурање запослених (добровољно), као једно од најзначајнијих и
данас у пракси најприсутнијих врста осигурања лица од последица несрећног
случаја, углавном се уговара на 24 часа свуда и на сваком месту, а приликом
закључивања уговора о колективном осигурања, обично послодавац и осигуравач
полисом обухвате све запослене уговарача осигурања - послодавца, према кадровској
евиденцији, без списка осигураника.
Под несрећним случајем сматра се сваки изненадни и од воље осигураника
независни догађај који, углавном делујући споља и нагло на тело осигурника, има за
последицу његову смрт, потпуни или делимични инвалидитет, пролазну неспособност
за рад или нарушење здравља које захтева лекарску помоћ.
Најчешће се осигуране суме уговарају засебно за све уговорене осигуране
случајеве и представљају горњу границу обавезе осигуравача.
Колективно осигурање запослених које уговарају послодавци за своје
запослене и на тај начин обезбеђују новчане накнаде за запослене постоје за
следеће случајеве и начине исплате осигуране суме:
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УГОВОРЕНИ ОСИГУРАНИ
СЛУЧАЈ
Смрт услед несрећног случаја

ИСПЛАTA ОСИГУРАНЕ СУМЕ

Смрт услед болести

Цела осигурана сума

Трајни губитак опште радне
способности – инвалидитетапотпуни
Трајни губитак опште радне
способности – инвалидитетаделимични

Цела осигурана сума

Пролазна неспособности за рад
Нарушење здравља које захтева
лекарску помоћ- трошкови
лечења

Цела осигурана сума

Проценат осигуране суме за инвалидност,
који одговара проценту делимичне
инвалидности према приложеној лекарској
документацији
Износ дневне накнаде за сваки дан
боловања због последица
несрећног случаја - до 200 дана у години
Стварни и нужни трошкови лечења који падају
на терет осигураника, а настали су због
несрећног случаја

Табела 2. Преглед осигураних случајева и начина исплате осигуране суме

Осигурање од одговорности послодавца за штету коју доживи запослени
на раду
Овај тип осигурања представља проширење осигурања од опште законске
одговорности за штете причињене трећим лицима и додатно покриће којим се
осигурава одговорност послодавца за штете које претрпе запослени на раду или у вези
са радом.
Настао је као облик додатног покрића за штете које запослени могу претрпети,
а за које послодавац може бити директно одговоран (на пример, пропустима у
одржавању опреме за рад, пропусту у извршењу обука, извршењу лекарских прегледа
и сл).
То значи да се не ради типу осигурања „без обзира на кривицу”, него о
осигурању које ступа на снагу само у случају доказане одговорности послодавца у
настанку штетног догађаја

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ПО ЗАКОНУ О
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
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Закон о безбедности и здрављу на раду, члан 53, установљава обавезу
послодавца да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и
обољења у вези са радом, ради накнаде штете. Финансијска средства за осигурање
падају на терет послодавца, а одређују се у зависности од нивоа ризика од
повређивања, професионалног обољења или обољења у вези са радом на радном месту
и радној околини.
Овако конципирано осигурање тренутно се, на известан начин, спроводи на
релацији послодавац - осигуравајуће компаније. Тренутно, међутим, недостатак
одређених битних елемената (сума осигурања, врсте штета, франшиза) које једно
обавезно осигурање мора да има да би било сврсисходно, као и казнених одредби за
непоштовање овако утврђене обавезе, чини ова одредбу подложну могућим
манипулацијама на штету осигураних радника.
У некој ближој или даљој будућности, основне претпоставке за увођење и
функционисање оваквог осигурања код нас, треба да буде утврђивање, процена и
степеновање професионалних ризика код послодавца – осигураника. Увођење овог
осигурања подразумевало би, верујемо, стварање система посебног (фонда)
осигурања од повреда на раду7), по угледу на већину европских држава и неке земље у
транзицији, чиме би се створили услови за постепено пребацивање трошкова са
фондова и државе (као код нас) на послодавце ( као у већини европских држава) .
Фонд би, између осталог, поред предузимања разних административних,
едукативних и превентивних активности, вршио и послове уочавања и степеновања
нивоа ризика код осигураника, чије би трошкове посредно покривао послодавац.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Већина надокнада за повреде на раду у Србији се још увек обезбеђујe кроз
постојеће системе социјалног осигурања, а обавеза послодавца да запослене осигура
од повреда на раду, ради накнаде штете, не може још увек заживети на принципу
правилне процене професионалног ризика.
За регулисање ове материје потребне су дугогодишње бројне системске
промене које би почеле анализом, кориговањем или преуређењем регулативе из ове
области. До изналажење одговарајућег модела примењивог у Србији, а ради бољег
покрића од стране друштава за осигурање, за почетак би требало одредити најмање:
-

-

Минималну цену суме осигурања (може да зависи од броја радника
послодавца, нивоа ризика индустријске гране, тј нивоа ризика који по његове
запослене реално постоји, при чему се може увести принцип повећања и
смањења обавеза по основу стварног броја повреда, као и степена примене
мера превенције )
Казну у случају непoштовања обавезе осигурања радника ради накнаде штете

442

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

-

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

Искључити франшизу из услова осигурања (учешће осигураника у штети) јер
пружа могућност закључења уговора по штету осигураних радника.

Упоредо би и сама друштва за осигурање (чија ће се коначна улога у
осигурању од повреда на раду ради накнаде штета знати по завршетку системских
промена) требала радити на потребним променама у њиховим условима осигурања.

ЗАХВАЛНОСТ
Аутори се захваљују Драгославу Томовићу, члану Савета за безбедност и
здравље на раду Србије, на корисним саветима и сугестијама приликом израде овог
рада.

ЛИТЕРАТУРА
1. http://www.erevija.org/pdf/articles/ser/BojanJovanovic2-2014.pdf;
2. http://www.minrzs.gov.rs/files/doc/bezbednost/Strategija%20bezbednosti%20i%20z
dravlja%20na%20radu%20u%20RS%20za%20period%20od%202013%20do%202
017.pdf ;
3. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---srobudapest/documents/publication/wcms_233817.pdf;
4. http://pt.uninp.edu.rs/wp-content/uploads/2014/01/KOLEKTIVNO-OSIGURANJEZAPOSLENIH-POJAM-NASTANAK-POTREBA-ZAKLJUCIVANJA-ITENDENCIJE-U-BUDUCNOSTI.pdf;
5. Проф. др Ратко Вујовић, “Осигурање као метод управљања професионалним
ризицима“, Београд, 2009. год., стр. 55;
6. Леонид Бабић, ”Врсте осигурања запослених са освртом на нацрт закона о
безбедности и здрављу на раду” , Свет рада, бр. 5/2005, стр. 1089;
7. Симо Косић, Вера Божић, “Увођење осигурања од повреда на раду и
професионалних болести“, Београд, Свет рада, 4/2005, стр. 897.

443

ЗАШТИТА НА РАДУ – ПУТ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА
14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

444

Дивчибаре,
4- 7.oktobar 2017.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
331.45(082)
МЕЂУНАРОДНА конференција "Заштита на раду пут успешног пословања" (14 ; 2017 ; Дивчибаре)
[Зборник радова] / 14. међународна конференција
"Заштита на раду - пут успешног пословања",
Дивчибаре од 4. до. 7. октобра 2017. ;
[уредник зборника Миодраг Хаџистевић].
- Нови Сад : Савез заштите на раду Србије,
2017 (Ниш : Unigraf copy).
- 444 стр. : илустр. ; 25 cm
Текст на срп., мак. и енгл. језику.
- Тираж 300.
- Библиографија уз сваки рад.
ISBN 978-86-919221-2-2
a) Заштита на раду - Зборници
COBISS.SR-ID 317320199

